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7 perccel múlt éjfél. A kutya a füvön feküdt a pázsit közepén, 
Mrs. Shears háza előtt. A szeme be volt csukva. Olyan volt, 
mintha álmában szaladna, ahogy akkor szaladnak a kutyák, 
amikor azt hiszik, hogy álmukban kergetnek macskát. De a 
kutya nem szaladt,  és nem aludt.  A kutya halott  volt.  Egy 
vasvilla  állt  ki  belőle.  A  villa  hegye  egészen 
keresztülmehetett rajta, és a földbe szúródhatott, mert a villa 
nem  dőlt  el.  Úgy  döntöttem,  hogy  a  kutyát  valószínűleg 
megölték a villával, mert nem láttam más sebet rajta, és nem 
gondolom,  hogy  villát  szúrnának  egy  kutyába,  miután  az 
meghalt  valamilyen  más  okból,  például  rák  vagy  közúti 
baleset miatt. De ebben nem lehetek biztos.

Beléptem  Mrs.  Shears  ajtaján,  és  becsuktam  magam 
mögött.  Kimentem a gyepre,  és letérdeltem a kutya mellé. 
Rátettem a kezemet a pofájára. Még meleg volt.

A kutyát Wellingtonnak hívták. Mrs. Shearsé volt, aki a 
barátunk. Az utca átellenes oldalán lakik, két házzal balra.

Wellington  uszkár  volt.  Nem  olyan  kis  uszkár, 
amelyiknek  frizurát  szoktak  csinálni,  hanem  nagy  uszkár. 
Göndör fekete szőre volt, de ha közel mentünk hozzá, látni 
lehetett, hogy a szőr alatt a bőr nagyon halványsárga, mint a 
csirkéé.

Simogattam Wellingtont, és azon töprengtem, ki ölte meg 
és miért.
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A nevem  Christopher  John  Francis  Boone.  Tudom,  hogy 
hívják  a  föld  országait  és  a  fővárosukat,  tudom  a 
prímszámokat 7507-ig.

Nyolc  éve,  amikor  először  találkoztam  Siobhannal,  ő 
mutatta nekem ezt az ábrát:

és tudtam, hogy ez azt jelenti,  „szomorú”,  és ezt  éreztem, 
amikor  megtaláltam  a  halott  kutyát.  Aztán  Siobhan 
megmutatta ezt az ábrát:

és tudtam, hogy ez azt  jelenti,  „boldog”,  mint  amilyen én 
vagyok,  ha  az  Apolló  űrexpedícióról  olvasok,  vagy mikor 
reggel  3  vagy  4  órakor  még  mindig  ébren  vagyok,  és 
járkálhatok az utcán,  és  úgy tehetek,  mintha én lennék az 
egyetlen ember az egész világon. Aztán rajzolt más ábrákat:

de nem tudtam megmondani, mit jelentenek. Sok ilyen arcot 
rajzoltattam  Siobhannal,  azután  melléjük  írtam,  hogy 
pontosan mit jelentenek. A papírt a zsebemben tartottam, és 



elővettem,  ha  nem  értettem,  hogy  valaki  mit  mond.  De 
nagyon  nehéz  volt  eldönteni,  hogy melyik  rajz  hasonlít  a 
legjobban az arcra,  mert  az emberek arca nagyon gyorsan 
mozog.

Mikor mondtam Siobhannak, hogy ezt csinálom, elővett 
egy ceruzát meg egy másik darab papírt, és azt mondta, hogy 
az emberek valószínűleg nagyon így érzik magukat tőle:

aztán  nevetett.  Úgyhogy  eltéptem  az  eredeti  papírt,  és 
eldobtam. Mire Siobhan bocsánatot kért.  És most,  ha nem 
tudom, hogy valaki mit mond, megkérdezem tőle, hogy érti, 
vagy elmegyek.
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Kihúztam a villát, felvettem a kutyát, és magamhoz öleltem. 
Folyt a vér a lyukakból, amiket a villa szúrt rajta.

Szeretem a kutyákat. Mindig tudjuk, hogy egy kutya mit 
gondol.  Négy hangulata  van.  Vidám,  szomorú,  mérges  és 
összpontosító.  Valamint  a  kutyák  hűségesek,  és  nem 
hazudnak, mert nem tudnak beszélni.

4  perce  öleltem  magamhoz  a  kutyát,  amikor  visítást 
hallottam.  Felnéztem,  és  láttam,  hogy Mrs.  Shears  szalad 
felém  a  teraszról.  Pizsamában  volt  és  háziköntösben.  A 
lábujjainak a körmei élénk rózsaszínre voltak festve, és nem 
viselt cipőt.

Azt  ordította:  –  Mi  a  jó  büdös  francot  csináltál  a 
kutyámmal?

Nem  szeretem,  ha  ordítanak  velem.  Olyankor 
megrémülök, hogy meg akarnak ütni, vagy hozzám akarnak 
érni, és nem tudom, mi fog történni.

– Tedd le a kutyát! – ordította Mrs. Shears. – Tedd le azt a 
kurva kutyát, az istenedet!

Letettem a kutyát a gyepre, és hátráltam 2 métert.
Mrs. Shears lehajolt.  Azt gondoltam, fel  fogja emelni a 

kutyát, de nem tette. Talán észrevette, milyen sok vér van ott, 
és nem akart piszkos lenni. Inkább visítani kezdett megint.

Befogtam a fülemet, és behunytam a szememet, és addig 
hajoltam  előre,  amíg  annyira  meggörbültem,  hogy  a 
homlokom a fűnek nyomódott. A fű nedves és hideg volt. Jó 
volt.
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Ez egy detektívregény.

Siobhan mondta, hogy olyat kellene írnom, amit magam 
is  el  akarnék  olvasni.  Főleg  tudományos  és  matematikai 
könyveket  olvasok.  Nem szeretem a  rendes  regényeket.  A 
rendes  regényekben  ilyeneket  mondanak,  hogy:  „Vagyok 
ezüsttel damaszkolt acél a sárban. Nem tudok oly kemény 
ököllé  záródni,  mint  azok,  akiknek  nincs  szükségük 
ösztökére.”1 Mit jelent ez? Nem tudom. Apa sem tudja. Nem 
tudja Siobhan és Mr. Jeavons sem. Kérdeztem tőlük.

Siobhannak hosszú, szőke haja van, és szemüveget visel, 
ami zöld műanyagból készült. Mr. Jeavonsnak szappanszaga 
van,  és  barna  cipőt  visel,  amelyeknek  mindegyikén 
megközelítőleg 60 apró, kerek lyuk található.

De a detektívregényeket szeretem. így hát detektívregényt 
írok.

Egy  detektívregényben  valakinek  ki  kell  találni,  ki  a 
gyilkos, aztán el kell fognia. Ez egy rejtvény. Ha jó rejtvény, 
néha ki lehet találni a választ, mielőtt véget érne a könyv.

Siobhan  azt  mondta,  a  könyvnek  olyasmivel  kell 
kezdődnie, ami felkelti az emberek figyelmét. Ezért kezdtem 
a kutyával. Azért is kezdtem a kutyával, mert velem történt, 
és nehezen tudok elképzelni dolgokat, amelyek nem velem 
történnek.

Siobhan elolvasta az első oldalt, és azt mondta, hogy ez 
más. Ezt a szót idézőjelbe tette, a mutató- és a középső ujja 
billegetésével  mutatva  az  idézőjelet.  Azt  mondta,  hogy  a 
detektívregényekben  általában  embereket  ölnek  meg. 
Mondtam, hogy  A sátán kutyájá-ban két kutyát ölnek meg, 
magát  a  sátán  kutyáját  és  James  Mortimer  spánieljét,  de 
Siobhan azt mondta, nem ők a gyilkosság áldozatai, hanem 
1  Ezt a könyvet a városi könyvtárban találtam, amikor anya egyszer 

bevitt a városba.



Sir Charles Baskerville. Azt mondta, ez azért van így, mert 
az embereknek fontosabbak az emberek, mint a kutyák, ezért 
ha egy embert  ölnek meg,  az olvasók folytatni  akarják az 
olvasást.

Azt mondtam, hogy valami igaziról akartam írni, és tudok 
emberekről,  akik  meghaltak,  de  nem  ismerek  senkit,  aki 
meghalt,  kivéve  Mr.  Paulsont,  egy  iskolatársamnak, 
Edwardnak  az  apját,  de  az  sem  gyilkosság  volt,  hanem 
vitorlázórepülés  közben  bekövetkezett  baleset,  és  nem  is 
ismertem igazából. Azt is mondtam, hogy nekem fontosak a 
kutyák,  mert  hűségesek  és  becsületesek,  és  egyes  kutyák 
okosabbak  és  sokkal  érdekesebbek,  mint  egyes  emberek. 
Például Steve-nek, aki csütörtökönként jön be a központba, 
segíteni kell, hogy meg tudja enni az ételt, és még egy botot 
sem tud felemelni. Siobhan megkért, hogy ezt ne mondjam 
Steve anyjának.
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Aztán  megjött  a  rendőrség.  Szeretem  a  rendőrséget. 
Egyenruhájuk van és számuk, és tudjuk róluk, hogy mit kell 
tenniük.  Volt  egy  rendőrnő  és  egy  rendőr.  A  rendőrnő 
harisnyanadrágjának a jobb bokáján volt egy kis lyuk, és a 
lyuk  közepén  egy  piros  karcolás.  A  rendőr  cipőjének  a 
talpára ráragadt egy nagy, narancssárga levél, ami kilátszott 
az egyik oldalon.

A rendőrnő átkarolta Mrs. Shearset, és vezetni kezdte a 
ház felé.

Felemeltem a fejemet a fűről.
A rendőr leguggolt mellém, és azt mondta: – Fiatalember, 

elmondanád, hogy mi történik itt?
Felültem, és mondtam: – A kutya meghalt.
– Idáig én is eljutottam – mondta.
Azt mondtam: – Úgy gondolom, valaki megölte a kutyát.
– Mennyi idős vagy? – kérdezte.
Azt feleltem: – 15 éves és 3 hónapos és 2 napos.
– Egészen pontosan mit műveltél a kertben? – kérdezte.
– Fogtam a kutyát – feleltem.
– És miért fogtad a kutyát? – kérdezte.
Ez  nehéz  kérdés  volt.  Azért,  mert  ezt  akartam  tenni. 

Szeretem a kutyákat. Szomorú lettem, mikor láttam, hogy a 
kutya meghalt.

A rendőröket is szeretem, és rendesen akartam válaszolni 
a  kérdésre,  de  a  rendőr  nem  adott  elég  időt,  hogy 
kidolgozzam a helyes választ.

– Miért fogtad a kutyát? – kérdezte megint.
– Szeretem a kutyákat – mondtam.
– Te ölted meg a kutyát? – kérdezte.
Azt mondtam: – Nem öltem meg a kutyát.
– Ez a te villád? – kérdezte.
Azt mondtam: – Nem.



– Látom, nagyon feldúlt a dolog – mondta.
Túl  sokat  kérdezett,  és  túl  gyorsan.  A  fejemben  úgy 

gyűltek fel a kérdések, mint a veknik a gyárban, ahol Terry 
bácsi  dolgozik.  A  gyár  egy  pékség,  és  Terry  bácsi  a 
szeletelőgépet kezeli. És időnként a szeletelő nem dolgozik 
elég gyorsan, de a kenyér egyre jön, és torlódás keletkezik. 
Néha úgy gondolom el az agyamat, mint egy gépet, de nem 
mindig  úgy,  mint  egy  kenyérszeletelő  gépet.  Könnyebb 
megmagyarázni az embereknek, hogy mi történik benne.

A rendőr azt mondta: – Még egyszer kérdezlek…
Visszagurultam a fűbe,  és megint a földhöz nyomtam a 

homlokomat, és azt a hangot adtam, amit apa úgy hív, hogy 
nyögés. Akkor adom ezt a hangot, ha túl sok információ jön 
be  az  agyamba  a  külvilágból.  Olyan,  mint  mikor  izgatott 
vagy,  és  a  füledhez  teszed  a  rádiót,  és  két  állomás  közé 
állítod,  úgyhogy  csak  fehérzaj  jön  belőle,  és  azt  annyira 
felhangosítod,  hogy  csak  azt  lehessen  hallani,  és  akkor 
tudod, hogy biztonságban vagy, mert semmi mást nem lehet 
hallani.

A rendőr megfogta a karomat, és felállított.
Nem tetszett, hogy így ér hozzám.
És akkor volt, hogy megütöttem.
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Ez nem egy vicces könyv lesz. Nem tudok vicceket mesélni, 
mert nem értem őket. Itt van például egy vicc. Ez apa egyik 
vicce.

Csak a képe meszelt, a háza már nem.

Tudom,  hogy  ez  mitől  akar  vicces  lenni.  Megkérdeztem. 
Azért, mert a meszelt-nek három jelentése van, mégpedig: 1.) 
korongecsettel  festett,  2.)  erősen  púderezett,  és  3.)  oltott 
mésszel fehérített, és az 1-ső jelentés egyaránt vonatkozik a 
képre és a házra, a 2-ik jelentés csak a képre vonatkozik, a 3-
ik jelentés csak a házra vonatkozik.

Ha megpróbálom magamnak mondani a viccet, úgy, hogy 
a szó a három különböző dolgot jelentse egyszerre, az olyan, 
mintha  három  különböző  zenét  hallgatnék  egyszerre,  ami 
kényelmetlen meg zavarba ejtő, és nem olyan szép, mint a 
fehérzaj.  Olyan,  mintha  egyszerre  három  ember  beszélne 
hozzád különböző dolgokról.

Ezért nincsenek ebben a könyvben viccek.
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A rendőr egy darabig nézett, és nem szólt. Aztán azt mondta: 
– Letartóztatlak, mert tettleg bántalmaztál egy rendőrt.

Ettől  sokkal  nyugodtabb  lettem,  mert  a  rendőrök  ezt 
mondják a televízióban és a filmekben.

Azt  mondta:  –  Melegen  ajánlom,  hogy  ülj  be  a  kocsi 
hátuljába, te kis szarcsimbók, mert ha még egyszer hülyülni 
próbálsz, komolyan felkapom a vasszert, értve?

Odamentem a rendőrautóhoz, amely pontosan a kapu előtt 
parkolt. A rendőr kinyitotta a hátsó ajtót, és én beszálltam. A 
rendőr  bemászott  az  első  ülésre,  és  felhívta  rádión  a 
rendőrnőt, aki még mindig bent volt a házban. Azt mondta: – 
Kate, pont most kaptam egy flemmet a kis buzitól. Ellennél 
ott  Mrs.  S.-szel,  amíg  leadom  az  őrsön?  Majd  szólok 
Tonynak, hogy kanyarodjon erre, és szedjen föl.

És a rendőrnő azt mondta: – Persze. Viszlát később.
A rendőr azt mondta: – Oké-zsoké – és elhajtottunk.
A  rendőrautónak  forró  műanyag-  és  arcszesz-  és 

szalmakrumpliszaga volt.
Figyeltem az eget, ahogy a városközpont felé hajtottunk. 

Világos éjszaka volt, látni lehetett a Tejutat.
Vannak,  akik  azt  gondolják,  hogy  a  Tejút  a  csillagok 

hosszú  sora,  pedig  nem  az.  Galaktikánk  egy  több  millió 
fényévnyi  átmérőjű,  hatalmas  csillagkorong,  és  a 
naprendszer valahol a korong peremén található.



Ha A irányba nézünk, a korongra merőlegesen, nem sok 
csillagot  látunk.  De  ha  B  irányba  nézünk,  sokkal  több 
csillagot látunk, mert akkor a galaktika magja felé nézünk, és 
mivel a galaktika egy korong, csillagok csíkját látjuk.

Arra  gondoltam,  hogy  a  tudósok  milyen  sokáig  nem 
értették azt a  tényt,  hogy éjszaka miért  sötét  az ég,  holott 
több  milliárd  csillag  található  a  világegyetemben,  és 
akármerre  nézünk,  mindenfelé  kell  csillagoknak  lenniük, 
tehát  az  egész  égnek  világosnak  kellene  lennie  a 
csillagfénytől,  mert  nagyon  kevés  akadály  van,  ami 
feltartóztathatná a felénk tartó fényt.

Aztán  rájöttek,  hogy  a  világegyetem  tágul,  hogy  a 
csillagok  nagyon  gyorsan  távolodnak  egymástól  az 
Ősrobbanás  óta,  és  minél  messzebb  vannak  tőlünk,  annál 
sebesebben  mozognak,  egyesek  majdnem  olyan  gyorsan, 
mint a fény, ezért van az, hogy az ő fényük sohasem ér el 
hozzánk.

Szeretem ezt  a  tényt.  Ez  olyan,  amit  fejben is  ki  lehet 
következtetni, csak azzal, hogy felnézünk éjszaka az égre, és 
gondolkozunk. Nem kell megkérdezni másoktól.

Ha pedig a világegyetem befejezte a tágulást,  az összes 
csillag lelassul, mint a feldobott labda, megáll, aztán megint 
hullani  kezd  a  világegyetem  központja  felé.  Akkor  majd 
láthatjuk a világ összes csillagát, mert valamennyi felénk fog 
közeledni,  fokozatosan  gyorsulva,  és  tudni  fogjuk,  hogy 
hamarosan vége  a  világnak,  mert  ha  felnézünk éjszaka  az 
égre,  ott  nem lesz  sötét,  csak  a  sok milliárd  hulló  csillag 
vakító világossága.

Csak  ezt  már  senki  sem  fogja  látni,  mert  nem  marad 
ember a Földön, aki láthatná. Addigra valószínűleg kihalnak. 
De még ha léteznek is emberek, azok sem fogják látni, mert 
a fény olyan éles és forró lesz, hogy mindenki halálra fog 
égni tőle, még akkor is, ha alagutakban laknak.
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A könyvekben a fejezeteket  az 1,  2,  3,  4,  5,  6 és a többi 
tőszámmal  szokták  jelölni.  De  én  úgy  döntöttem,  hogy a 
fejezeteimet  a  2,  3,  5,  7,  11,  13  és  a  többi  prímszámmal 
fogom jelölni, mert szeretem a prímszámokat.

Így lehet kiszámolni, mik a prímszámok.
Először leírjuk a világ összes pozitív egész számát.

Aztán elveszünk minden számot, ami a 2 szorzata. Aztán 
elveszünk minden számot, ami a 3 szorzata. Aztán elveszünk 
minden  számot,  ami  a  4,  az  5,  a  6,  a  7  szorzata,  és  így 
tovább. Amik maradnak, azok a prímszámok.

A prímszámok kiszámolásának szabálya igazán egyszerű, 
de még senki sem dolgozott ki egy egyszerű képletet, amiből 
meg  lehet  tudni,  prímszám-e  egy  egészen  nagy  szám,  és 
hogy milyen szám lesz a következő. Ha egy szám egészen 



nagy, egy számítógépnek évekbe kerülhet kiszámolni, hogy 
prímszám-e.

A  prímszámok  a  rejtjelezéshez  használhatók,  és 
Amerikában hadititoknak minősülnek. Ha valaki talál olyat, 
ami  több  mint  100  számjegyből  áll,  akkor  azt  meg  kell 
mondani a CIA-nek, akik megvásárolják 10 000 dollárért. De 
ez nem lenne nagyon jó pénzkereset.

A  prímszámok  maradnak  meg  akkor,  ha  eltávolítunk 
minden mintát. Azt gondolom, hogy a prímszámok olyanok, 
mint  az  élet.  Nagyon  logikusak,  de  sohasem  lehet 
megfogalmazni  a  szabályaikat,  akkor  sem,  ha  éjjel-nappal 
róluk gondolkozunk.



23
Amikor  megérkeztem  a  rendőrségre,  ki  kellett  vennem  a 
fűzőt a cipőmből, és mindent ki kellett raknom a zsebeimből 
az első pultra, hátha van nálam valami, amivel megölhetem 
magamat,  vagy  megszökhetek,  vagy  megtámadhatok  egy 
rendőrt.

A pult mögött ülő őrmesternek nagyon szőrös keze volt, 
és annyira lerágta a körmét, hogy vérzett az ujja.

Ez volt a zsebeimben:
Egy  svájci  katonai  bicska  13  tartozékkal,  köztük  egy 

csupaszítófogóval, egy fűrésszel, egy fogpiszkálóval és egy 
szőrcsipesszel.

Egy darab zsineg.
Egy fából készült kirakós egy darabja, ami ilyen volt.

3 patkánytápdrazsé Tobynak, a patkányomnak.
1,47 font (ezen belül 1 db 1 fontos érme, 1 db 20 pennys 

érme, 1 db 10 pennys érme, 1 db 5 pennys érme és 1 db 2 
pennys érme).

Egy piros gemkapocs.
Egy kulcs a bejárathoz.
Ugyancsak rajtam volt az órám, és azt akarták, hogy azt is 

tegyem  a  pultra,  de  azt  mondtam,  az  órámat  meg  kell 
tartanom,  mert  tudnom  kell  a  pontos  időt.  És  mikor  le 
akarták venni rólam, visítottam, úgyhogy rajtam hagyták.

Megkérdezték,  hogy  van-e  családom.  Mondtam,  hogy 
van. Megkérdezték, hogy kikből áll a családom. Mondtam, 



hogy apából, de anya meghalt. Azt is mondtam, hogy Terry 
bácsiból is, de ő Sunderlandben van, és ő apának a bátyja, és 
a nagyszüleimből, de három már meghalt, és Burton nagyi 
egy  otthonban  lakik,  mert  aggkori  elbutulása  van,  és  azt 
gondolja, hogy én a televízióból vagyok valaki.

Aztán kérdezték apa telefonszámát.
Azt feleltem, hogy két telefonszáma van, egy otthoni és 

egy mobil, és megmondtam mindkettőt.
Kellemes volt a rendőrségi cellában. Majdnem tökéletes 

kocka volt, 2 méter hosszú, 2 méter széles és 2 méter magas. 
Megközelítőleg  8  köbméter  volt  a  térfogata.  Kis,  rácsos 
ablaka volt, és az átellenes oldalon egy vasajtaja, amelyen a 
padló  közelében  volt  egy  hosszú,  keskeny  nyílás,  hogy 
betolhassák  a  cellába  az  ételestálcát,  és  feljebb  egy 
tolóablaka,  hogy  a  rendőrök  benézhessenek  és 
ellenőrizhessék,  hogy a foglyok nem szöktek-e meg,  vagy 
nem követtek-e el öngyilkosságot. Volt egy kárpitozott pad 
is.

Töprengtem,  hogy  miként  szökhetnék  meg,  ha  egy 
történetben volnék. Nehéz lenne, mert nem volt nálam más, 
mint a ruhám, meg a cipőm, amelyben nem volt fűző.

Úgy döntöttem, hogy az lenne a legjobb ötlet, ha kivárnék 
egy  olyan  napot,  amelyiken  egészen  fényesen  süt  a  nap, 
azután  a  szemüvegemmel  fókuszálnám  a  napfényt  egy 
ruhadarabomra,  és  tüzet  gyújtanék.  Akkor  szöknék  meg, 
amikor észrevennék a füstöt, és kihoznának a cellából. Ha 
pedig nem vennék észre, még mindig rápisilhetek a ruhámra, 
és elolthatnám a tüzet.

Kíváncsi  voltam,  hogy  mondta-e  vajon  Mrs.  Sears  a 
rendőröknek,  hogy  én  öltem  meg  Wellingtont,  és  hogy 
börtönbe  zárják-e,  ha  kiderítik,  hogy  hazudott.  Mert 
másokról hazugságokat mondani, az becsületsértés.
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Zavarónak találom az embereket. Ennek két fő oka van.
Az első fő oka az, hogy az emberek sokat beszélnek anélkül, 
hogy egyetlen szót kiejtenének. Siobhan azt mondja, hogy ha 
valaki  felvonja  az  egyik  szemöldökét,  az  rengeteg  eltérő 
dolgot jelenthet. Jelentheti, hogy „Szexelni akarok veled”, de 
azt  is  jelentheti:  „Szerintem  most  nagyon  ostoba  dolgot 
mondtál.”

Siobhan azt is mondja, hogy ha becsukjuk a szánkat, és 
orron  át  hangosan  kilélegzünk,  az  jelentheti,  hogy 
megkönnyebbültünk,  vagy  unjuk  magunkat,  vagy 
haragszunk,  minden  attól  függ,  mennyi  levegő  jön  ki  az 
orrunkon,  és  milyen  gyorsan,  és  milyen  alakú  a  szánk, 
miközben  ezt  csináljuk,  és  hogy  ülünk,  és  mit  mondtunk 
előtte,  és  még  száz  másféle  dologtól,  amik  túlságosan 
bonyolultak  ahhoz,  hogy  néhány  másodperc  alatt  meg 
lehessen fejteni őket.

A  második  fő  ok,  hogy  beszéd  közben  az  emberek 
gyakran használnak metaforákat. Például ezek metaforák:

Halálra röhögtem magamat.
Összekarmolja magát tőle.
A füleden ülsz?
Hülye, mint a sötét éjszaka.
A kutya alulról szagolta az ibolyát.

A  metafora  szó  azt  jelenti,  hogy  valamit  átviszünk  az 
egyik  helyről  a  másikra,  és  a  görög  μέτα  (vagyis  egyik 
helyről a másik helyre)  és  φέρέιν  (vagyis  vinni)  szavakból 
ered, és akkor keletkezik, amikor valamit egy olyan szóval 
írunk le, ami mást jelent. Ez azt jelenti, hogy a metafora szó 
egy metafora.

Én  úgy  gondolom,  hogy  hazugságnak  kellene  nevezni, 



mert az éjszaka nem hülye, és senki sem a fülén ül. Ha pedig 
megpróbálom képként látni magam előtt  a kifejezést,  csak 
megzavarodom tőle,  mert ha elképzelek valakit,  aki magát 
karmolássza,  annak  semmi  köze  ahhoz,  hogy  nagyon 
szeretünk  valakit,  és  csak  elfelejtjük  tőle,  hogy  az  illető 
miről beszélt.

Az én nevem metafora. Azt jelenti:  Krisztust vinni,  és a 
görög  χριστοξ  (vagyis  Jézus Krisztus)  és  φερέιν  szavakból 
származik,  és így nevezték el  Szent  Kristófot,  mert  átvitte 
Jézus Krisztust egy folyón.

Az  ember  persze  kíváncsi,  hogy  minek  hívhatták  a 
szentet,  mielőtt  átvitte  Krisztust  a  folyón.  De  nem hívták 
semminek, mert ez egy apokrif  történet,  vagyis ugyancsak 
hazugság.

Anya mondogatta, hogy a Christopher ebből következőleg 
kedves név, mert a történet a jóságról és a segítőkészségről 
szól,  de  én  nem  akarom,  hogy  a  nevem  egy  jóságról  és 
segítőkészségről szóló történetet jelentsen. Azt akarom, hogy 
a nevem engem jelentsen.
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1 óra 12 perc volt,  amikor apa megérkezett  a rendőrségre. 
Csak 1 óra 28 perckor láttam, de tudtam, hogy itt van, mert 
hallottam.

Azt  ordította:  –  Látni  akarom a  fiamat!  –  és:  –  Mi  a 
francnak  zárták  be?  –  és:  –  Persze  hogy  marhára  dühös 
vagyok!

Aztán hallottam, amint egy rendőr azt mondja neki, hogy 
higgadjon le. Aztán sokáig nem hallottam semmit.

1 óra 28 perckor egy rendőr kinyitotta a cella ajtaját, és 
azt mondta, hogy valaki látni akar.

Kiléptem. Apa a folyosón állt. Felemelte a jobb kezét, és 
szétnyitotta  az ujjait,  mint  egy legyezőt.  Felemeltem a bal 
kezemet,  szétnyitottam az  ujjaimat,  mint  egy legyezőt,  és 
összeérintettük az ujjaink hegyét.  Azért  csináljuk ezt,  mert 
apa néha szeretne átölelni, de én nem szeretem, ha átölelnek, 
ezért ezt csináljuk helyette, és ez azt jelenti, hogy apa szeret 
engem.

Aztán a rendőr azt mondta, hogy kövessük a folyosón egy 
másik szobába. A szobában volt egy asztal és három szék. 
Azt mondta, hogy üljünk le az asztal egyik oldalán, ő pedig 
leült a másik oldalán. Volt egy magnetofon az asztalon, és 
megkérdeztem,  hogy  kihallgatnak-e,  és  ő  magnetofonra 
veszi-e a vallomásomat.

Azt mondta: – Nem hinném, hogy szükség lenne rá.
Ez  egy felügyelő  volt.  Onnan tudtam,  hogy nem viselt 

egyenruhát.  És  nagyon  szőrös  orra  volt.  Olyan  szőrös, 
mintha két nagyon apró egér rejtőzne az orrlyukaiban.2

2 Ez nem  metafora,  ez  hasonlat,  ami  azt  jelenti,  hogy valóban úgy 
nézett ki, mintha két egészen apró egér rejtőzne az orrlyukaiban, és 
ha  elképzelünk egy  embert,  akinek  két  egészen  apró  egér  bújt  az 
orrlyukaiba, akkor tudni fogjuk, hogy nézett ki a rendőrfelügyelő. És 
a hasonlat nem hazugság, hacsak nem rossz a hasonlat.



Azt mondta: – Beszéltem apáddal, és ő azt mondja, hogy 
nem szántszándékkal  ütötted  meg a rendőrt.  Nem szóltam 
semmit, mert ez nem kérdés volt. Azt mondta: – Meg akartad 
ütni a rendőrt?

Azt mondtam: – Igen.
Elfintorította az arcát, és azt mondta: – De nem akartad 

bántani a rendőrt?
Gondolkoztam rajta,  aztán  azt  mondtam:  –  Nem.  Nem 

akartam bántani a rendőrt. Csak azt akartam, hogy ne fogjon 
tovább.

Akkor azt mondta: – Ugye tudod, hogy rendőrt megütni 
rossz dolog?

Azt mondtam: – Tudom.
Néhány  másodpercig  hallgatott.  Aztán  azt  kérdezte:  – 

Christopher, te ölted meg a kutyát?
Azt mondtam: – Nem öltem meg a kutyát.
Ő azt mondta: – Ugye tudod, hogy rossz dolog hazudni 

egy  rendőrnek,  és  nagyon  nagy  bajba  kerülhetsz,  ha  ezt 
teszed?

Azt mondtam: – Igen.
Ő azt  mondta: – Na szóval,  tudod,  hogy ki ölte meg a 

kutyát?
Azt mondtam: – Nem.
Ő azt mondta: – Igazat beszélsz?
Azt mondtam: – Igen, én mindig igazat beszélek.
És  ő  azt  mondta:  –  Helyes.  Akkor  adok  neked  egy 

figyelmeztetést.
Megkérdeztem:  –  Az  egy  papíron  lesz,  mint  egy 

bizonyítvány, amit megtarthatok?
Azt  felelte:  –  Nem,  a  figyelmeztetés  azt  jelenti,  hogy 

jegyzőkönyvbe vesszük, amit tettél, vagyis hogy megütöttél 
egy  rendőrt,  de  véletlen  volt,  és  nem  akartad  bántani  a 
rendőrt.

Azt mondtam: – De nem véletlen volt.
És apa azt mondta: – Kérlek, Christopher!
A rendőr  becsukta  a  száját,  és  hangosan  kilélegzett  az 

orrán  át,  aztán  azt  mondta:  –  Ha  még  egyszer  bajba 
keveredsz,  akkor  előkeressük  ezt  a  jegyzőkönyvet,  látjuk 



benne,  hogy  kaptál  figyelmeztetést,  és  akkor  már  sokkal 
komolyabban vesszük a dolgokat. Érted, amit mondok?

Mondtam, hogy megértettem.
Aztán azt mondta, mehetünk. Felállt, kinyitotta az ajtót, és 

mi  kimentünk  a  folyosón,  vissza  az  első  pulthoz,  ahol 
átvettem a svájci  katonai bicskámat,  a zsinegemet,  a fából 
készült kirakós darabját, a 3 patkánytápdrazsét Tobynak, az 
1,47 fontomat, a gemkapcsot és az ajtókulcsomat, amik egy 
kis műanyag tasakban voltak, és kimentünk apa autójához, 
amely kint parkolt, és hazahajtottunk.
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Én nem hazudok. Anya azt mondogatta, hogy azért, mert jó 
ember vagyok. De nem azért, mert jó ember vagyok. Azért, 
mert nem tudok hazudni.

Anya alacsony volt, és jó szagú. Néha egy elöl cipzáras, 
bolyhos pulóvert viselt, ami rózsaszín volt, és a bal mellén 
egy apró címkére a Berghaus  szót írták.

Hazugság  az,  mikor  azt  mondjuk,  hogy történt  valami, 
ami nem történt meg. De mindig csak egyetlen dolog van, 
ami  megtörténik  egy  bizonyos  időben  és  egy  bizonyos 
helyen.  Viszont  megszámlálhatatlan  dolog  van,  ami  nem 
történt meg abban az időben és azon a helyen. És ha olyan 
dologra gondolok, ami nem történt meg, akkor gondolkozni 
kezdek a többi dolgon is, amik nem történtek meg.

Például  ma  Elemózsit  és  meleg  málnás  tej  turmixot 
reggeliztem.  De  ha  azt  mondanám,  hogy  valójában 
Csokipelyhet és egy bögre teát reggeliztem3, akkor eszembe 
jutna a Kókuszos Kuki meg a limonádé meg a zabkása meg 
dr.  Paprika,  és  hogy nem Egyiptomban  reggeliztem,  és  a 
szobában  nem  volt  egy  orrszarvú,  és  apa  nem  viselt 
búvárruhát és így tovább, már attól is remegek és reszketek, 
mikor  ezt  leírom,  mint  mikor  egy  nagyon  magas  épület 
tetején állok, sok ezer ház meg autó meg ember van alattam, 
és a fejem annyira tele van ezekkel a dolgokkal, hogy attól 
félek, elfelejtek egyenesen állni és a korlátba kapaszkodni, 
ezért le fogok esni, és meghalok.

Ez  egy  másik  ok,  amiért  nem  szeretem  a  rendes 
regényeket,  mert  azok  hazugságok  olyan  dolgokról,  amik 
nem történtek meg, és attól reszketek és megrémülök.

Ezért igaz minden, amit leírtam.

3  De nem reggeliznék Csokipelyhet és teát, mert azok barnák.
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Hazafelé  felhők voltak az égen,  úgyhogy nem láthattam a 
Tejutat.

Azt mondtam: – Sajnálom – mert apának be kellett jönnie 
a rendőrségre, és az nem jó.

Ő azt mondta: – Semmi baj.
Azt mondtam: – Nem én öltem meg a kutyát.
És ő azt mondta: – Tudom.
Aztán  azt  mondta:  –  Christopher,  nem  szabad  bajba 

keveredned, oké?
Azt  mondtam:  –  Én  nem  tudtam,  hogy  bajba  fogok 

keveredni.  Szeretem  Wellingtont,  és  odamentem,  hogy 
köszönjek neki, de nem tudtam, hogy valaki megölte.

Apa azt mondta: – Csak annyit  próbálj  megtenni,  hogy 
nem avatkozol bele a mások dolgába.

Gondolkoztam egy kis  ideig,  aztán  azt  mondtam:  –  Ki 
fogom nyomozni, ki ölte meg Wellingtont.

És  apa  azt  mondta:  –  Christopher,  figyeltél  arra,  amit 
mondtam?

Azt mondtam: – Igen, figyeltem arra, amit mondtál, de ha 
valakit  meggyilkolnak,  ki  kell  nyomozni,  kik  tették,  hogy 
megbüntethessék őket.

És apa azt mondta: – Ez csak egy kutya, Christopher, egy 
rohadt kutya!

Azt  feleltem:  –  Én  azt  gondolom,  hogy  a  kutyák  is 
fontosak.

Ő azt mondta: – Ne törődj vele.
És én azt mondtam: – Kíváncsi vagyok, hogy a rendőrség 

kinyomozza-e,  ki  ölte  meg  Wellingtont,  és  megbüntetik-e 
érte az illetőt.

Akkor apa rácsapott  az öklével  a  kormányra,  amitől  az 
autó  átcsúszott  egy  kicsit  az  út  közepén  levő  szaggatott 
vonalon, és azt ordította: – Azt mondtam, hogy ne foglalkozz 



vele, az istenit!
Tudtam, hogy haragszik,  mert  ordított,  és  nem akartam 

haragítani, így nem mondtam többet, amíg haza nem értünk.
Miután beléptünk az első ajtón, kimentem a konyhába, és 

elővettem  egy  répát  Tobynak.  Fölmentem  az  emeletre, 
becsuktam a szobám ajtaját, kiengedtem Tobyt, és odaadtam 
neki  a  répát.  Aztán  bekapcsoltam  a  számítógépemet,  és 
lejátszottam 76 játszma Aknakeresőt, és 102 másodperc alatt 
megcsináltam a  Mester  Szintet,  ami  csak  3  másodperccel 
maradt el a legjobb eredményemtől, ami 99 másodperc.

2 óra 7 perckor úgy döntöttem, hogy narancslevet akarok 
inni, mielőtt fogat mosnék és lefeküdnék, úgyhogy lementem 
a  konyhába.  Apa  a  díványon  ült,  biliárdot  nézett  a 
televízióban, és whiskyt ivott. Könnyek folytak a szeméből.

Megkérdeztem: – Wellington miatt vagy szomorú?
Hosszú ideig nézett  rám, és  mélyen beszívta  a  levegőt. 

Aztán azt mondta: – Igen, Christopher, úgy is mondhatnánk. 
De mennyire.

Úgy döntöttem,  hogy békén hagyom,  mert  ha  szomorú 
vagyok, én is azt akarom, hogy békén hagyjanak. Tehát nem 
mondtam  semmi  mást.  Csak  kimentem  a  konyhába, 
megcsináltam  a  narancslevet,  és  felvittem  magammal  a 
szobámba.
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Anya 2 éve halt meg.
Hazajöttem egy napon az iskolából, és senki se nyitott ajtót, 
úgyhogy megkerestem a titkos kulcsot, amit egy virágcserép 
alatt  tartunk,  a  konyhaajtó  mellett.  Bementem a házba,  és 
folytattam  az  Airfix  Sherman  harckocsi-modellt,  amelyet 
építettem.

Másfél  órával  később  apa  hazajött  a  munkából. 
Vállalkozása van, aminek a keretében kazánokat tart karban 
és vízmelegítőket javít, egy Rhodri nevű emberrel közösen, 
aki az alkalmazottja.  Kopogtatott  az ajtómon, benyitott,  és 
megkérdezte, hogy láttam-e anyát.

Mondtam,  hogy  nem,  mire  apa  lement,  és  elkezdett 
telefonálni. Nem hallottam, mit mondott.

Aztán  feljött  a  szobámba,  és  azt  mondta,  hogy el  kell 
mennie  egy  időre,  de  nem  tudja,  mikor  jön  meg.  Ha 
szükségem van valamire, hívjam fel a mobilján.

2 és  ½ óráig volt  távol.  Amikor visszajött,  lementem a 
földszintre. A konyhában ült, és bámult ki a hátsó ablakon a 
kerti medencére, és a hullámbádog kerítésre, és a templom 
tornyának a tetejére  a  Manstead Streeten,  ami olyan,  mint 
egy vár, mert normann.

Apa  azt  mondta:  –  Attól  félek,  most  nem  fogod  látni 
anyádat egy darabig.

Nem nézett rám, mikor ezt mondta. Továbbra is kinézett 
az ablakon.

Az  emberek  általában  ránéznek  arra,  akihez  beszélnek. 
Tudom, hogy kitalálják, mire gondolok, de én nem tudhatom, 
hogy  ők  mit  gondolnak.  Olyan  ez,  mint  a  szoba  a 
kémfilmben, ahol egyirányú tükör van. De ez kellemes volt, 
hogy apa beszél hozzám, mégse néz rám. Azt mondtam: – 
Miért nem?

Nagyon sokáig  várt,  aztán  azt  mondta:  –  Anyádnak  be 



kellett mennie a kórházba.
–  Meglátogathatjuk?  –  kérdeztem,  mert  szeretem  a 

kórházakat. Szeretem az egyenruhákat és a gépeket.
Apa azt mondta: – Nem.
Azt mondtam: – Miért nem?
És ő azt mondta: – Pihenésre van szüksége. Egyedül kell 

lennie.
Azt kérdeztem: – Ez egy pszichiátriai kórház?
És apa azt mondta: – Nem, közönséges kórház. Anyádnak 

problémája van… problémája van a szívével.
Azt mondtam: – Akkor ennivalót kell vinnünk neki – mert 

tudtam, hogy a kórházban az ennivaló nem nagyon jó. Dávid 
az iskolából bement a kórházba, hogy megoperálják a lábát, 
mert meg kellett nyújtani az izmot a lábikráján, hogy jobban 
tudjon  járni.  És  annyira  utálta  az  ételt,  hogy az  anyjának 
naponta kellett bevinnie az ennivalót.

Apa sokáig várt, aztán azt mondta: – Én majd viszek be 
neki  napközben,  mikor  te  iskolában  vagy,  és  odaadom az 
orvosoknak, ők pedig átadják anyukádnak, oké?

Azt mondtam: – De te nem tudsz főzni.
Apa  eltakarta  az  arcát  a  kezével,  és  azt  mondta:  – 

Christopher.  Nézd.  Majd  veszek  kész  kajákat  a  Marks  & 
Spencernél, és azokat viszem be. Anyád szereti.

Azt mondtam, hogy csinálni akarok anyának egy Javulást 
Kívánok kártyát,  mert  ezt  kell  csinálni  az embereknek, ha 
kórházban vannak.

Apa azt mondta, hogy másnap beviszi.
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Reggel, mikor mentünk a busszal az iskolába, sorban 4 piros 
autóval találkoztunk, vagyis ez  Nagyon Jó Nap,  tehát úgy 
döntöttem, hogy nem szomorkodom Wellington miatt.

Mr.  Jeavons,  az  iskola  pszichológusa  egyszer 
megkérdezte, hogy 4 piros autó egy sorban miért Jó Nap, és 
3 piros autó egy sorban miért Egész Jó Nap, és 5 piros autó 
egy sorban miért Szuper Jó Nap, és 4 sárga autó egy sorban 
miért  Fekete  Nap,  ami  olyan  nap,  amikor  nem  szólok 
senkihez,  csak ülök magamban és  olvasok,  és  nem eszem 
meg az ebédemet,  és  Nem Kockáztatok.  Azt mondta,  hogy 
nyilvánvalóan nagyon logikus egyéniség vagyok, épp ezért 
csodálkozik,  hogy  ilyeneket  gondolok,  mert  ez  nem  túl 
logikus.

Azt mondtam, hogy szeretem, ha a dolgok szép rendben 
vannak.  És  a  dolgok  szép  rendjének  az  egyik  módja,  ha 
logikusak vagyunk. Főleg, ha számokról vagy érvekről van 
szó. De vannak más módjai is annak, hogy a dolgokat szép 
rendbe  tegyük.  Ezért  vannak  Jó  Napjaim és  Fekete 
Napjaim.  És  mondtam,  hogy  vannak  emberek,  akik  egy 
irodában dolgoznak, és mikor kijönnek reggel a házukból, és 
látják, hogy süt a nap, akkor jókedvük lesz, vagy látják, hogy 
esik az eső, és akkor elszomorodnak, pedig csak az időjárás 
lett  más,  és  ha  egy  irodában  dolgoznak,  az  időjárásnak 
úgysincs  köze  ahhoz,  hogy  jó  napjuk  van-e  vagy  rossz 
napjuk.

Azt  mondtam,  hogy  mikor  apa  reggel  fölkel,  először 
mindig a  nadrágját  húzza fel,  aztán a  zokniját,  és ez nem 
logikus,  de mindig így csinálja,  mert  ő  is  szereti,  ha szép 
rend van. Valamint ha felmegy az emeletre, mindig a jobb 
lábával indul, és minden második fokra lép.

Mr. Jeavons azt mondta, hogy nagyon okos fiú vagyok.
Azt  mondtam,  hogy  nem  vagyok  okos.  Én  csak 



észreveszem, milyenek a dolgok, és az nem okosság. Az csak 
megfigyelőkészség. Az okosság az, mikor látjuk, milyenek a 
dolgok,  és  ezt  a  támpontot  felhasználva  kitalálunk  valami 
újat. Mint a világegyetem tágulását, vagy hogy ki követett el 
egy gyilkosságot. Vagy mint ha látjuk valakinek a nevét, és 
minden betűnek adunk egy értéket 1-től  26-ig (a = 1,  b = 2 
stb.), aztán fejben összeadjuk a számokat, és prímszám lesz 
az  eredmény,  például  Jézus Krisztus (151),  vagy  Scooby 
Doo (113),  vagy  Sherlock  Holmes (163),  vagy  Watson 
doktor (167) esetében.

Mr. Jeavons megkérdezte, biztonságban érzem-e magamat 
attól,  hogy minden  szép  rendben  van,  és  mondtam,  hogy 
igen.

Erre azt  mondta,  hogy akkor ugye nem szeretem, ha a 
dolgok  változnak.  Azt  mondtam,  hogy  nem  bánnám  a 
változást,  ha  például  űrhajós  lennék,  ami  az  elképzelhető 
legnagyobb változás, azt nem számítva, ha lánnyá változnék, 
vagy meghalnék.

Megkérdezte, akarok-e űrhajós lenni, és mondtam, hogy 
igen.

Azt  mondta,  hogy  nagyon  nehéz  űrhajóssá  lenni. 
Mondtam, hogy tudom. Tisztnek kell lenni a légierőnél, és 
rengeteg parancsot kell teljesíteni, és késznek kell lenni arra, 
hogy más emberi lényeket öljünk meg, én pedig nem bírok 
parancsokat teljesíteni. Továbbá nincs 20/20 látásom, pedig 
ennyi  kell,  hogy  pilóta  lehessek.  De  azt  mondtam,  hogy 
akkor is akarhatunk valamit, ha igen kevés a valószínűsége, 
hogy beteljesedik.

Terry,  aki a bátyja Francisnek az iskolából, azt  mondta, 
hogy én  legfeljebb a  bevásárlókocsikat  szedhetem össze  a 
bevásárlóközpontban, vagy a szamárganét seperhetem össze 
egy állatmenhelyen, mert agyalágyultakra nem bíznak több 
milliárd fontot érő rakétákat. Mikor ezt elmeséltem apának, 
azt mondta, Terry féltékeny, mert én okosabb vagyok nála. 
Ami buta  gondolat,  mert  nem is  versenyeztünk.  De Terry 
tényleg  buta,  tehát  quod  est  demonstrandum,  ami  latinul 
annyi, hogy  ez az, amit bizonyítani akartunk, vagyis  ez be 
van bizonyítva.



Én  nem  vagyok  agyalágyult,  ami  paralitikust  jelent, 
eltérően  Francistől,  aki  agyalágyult,  és  noha  valószínűleg 
nem leszek űrhajós, egyetemre fogok menni, és matematikát 
vagy fizikát vagy matematikát és fizikát fogok tanulni, mert 
szeretem a matematikát meg a fizikát, és nagyon jó vagyok 
bennük.  De  Terry  nem  fog  egyetemre  menni.  Apa  azt 
mondja, az a legvalószínűbb, hogy Terry börtönben végzi.

Terrynek a karjára egy szívet tetováltak, amit egy kés döf 
át.

De ezt elkalandozásnak hívják, úgyhogy most visszatérek 
ahhoz a tényhez, hogy ez egy Jó Nap volt.

Mivel  Jó  Nap volt,  úgy döntöttem,  hogy megpróbálom 
kinyomozni,  ki  ölte  meg  Wellingtont,  mert  a  Jó  Nap  a 
tervezgetések napja.

Mikor ezt elmondtam Siobhannak, ő azt mondta: – Nos, 
mivel  ma úgyis  történeteket  akartunk írni,  miért  nem írod 
meg,  hogy  megtaláltad  Wellingtont,  és  aztán  elmentél  a 
rendőrségre?

És akkor kezdtem el írni ezt.
És  Siobhan  azt  mondta,  hogy  segít  a  helyesírásban,  a 

nyelvtanban és a lábjegyzeteknél.



53
Anya két héttel később meghalt. Én nem voltam bent nála a 
kórházban, de apa rengeteg ételt vitt a Marks & Spencertől. 
Azt mondta, hogy anya klasszul néz ki, és mintha javulna az 
állapota. Sok puszit küld, és a Javulást kívánok kártyámat az 
éjjeliszekrényére tette, az ágya mellé. Apa azt mondta, hogy 
nagyon tetszett neki. A kártya elején autók voltak. Így nézett 
ki.

Az iskolában csináltam Mrs.  Petersszel,  aki  művészetet 
tanít, és egy linómetszet volt, ami olyan, hogy rajzolunk egy 
képet  egy  darab  linóleumra,  amit  Mrs.  Peters  kivág  egy 
késsel, aztán tintát teszünk a linóra, és rányomjuk a papírra, 
ezért egyforma minden autó, mert egy autót csináltam, és azt 
nyomtam rá a papírra 9-szer.

Mrs.  Peters  ötlete  volt,  hogy csináljunk  sok autót,  ami 
nekem  tetszett.  És  minden  autót  pirosra  festettem,  hogy 
anyának Szuper-Szuper Jó Napja legyen.

Apa azt mondta, hogy anya szívrohamban halt meg, ami 
váratlanul következett be.



Azt  mondtam:  –  Miféle  szívrohamban?  –  mert  meg 
voltam lepve.

Anya  csak  38  éves  volt.  Általában  idősebb  emberek 
kapnak  szívrohamot,  és  anya  nagyon  sokat  mozgott,  meg 
biciklizett,  és egészséges ételeket  evett,  amelyekben sok a 
rost,  és  kevés  a  telített  zsírsav,  például  csirkehúst, 
zöldségeket és müzlit.

Apa  azt  mondta,  nem  tudja,  miféle  szívrohama  volt 
anyának, és ez most nem az a perc, amikor ilyeneket lehet 
kérdezgetni.

Azt mondtam, hogy valószínűleg aneurizma volt.
A szívroham az, amikor a szív egyes izmai nem kapnak 

több vért, és elhalnak. A szívrohamnak két fő típusa van. Az 
első az embólia. Ez akkor van, amikor egy vérrög eltömi az 
egyik  eret,  ami  a  vért  szállítja  a  szív  izmainak.  Ezt  azzal 
lehet megakadályozni, hogy aszpirint és halat eszünk. Ezért 
nem  kapnak  ilyen  típusú  szívrohamot  az  eszkimók,  mert 
halat esznek, és a halhús megakadályozza a véralvadást, bár 
ha nagyon megvágják magukat, el is vérezhetnek.

De az  aneurizma az,  amikor  az  ér  megreped,  és  mivel 
szivárog, a vér nem jut el a szívizmokhoz. És egyesek csak 
azért  kapnak aneurizmát,  mert  van egy gyenge szakasz az 
ereikben, mint Mrs. Hardistynek, aki a mi utcánkban lakott a 
72-es  szám  alatt.  Neki  a  nyaki  ereiben  volt  egy  gyenge 
szakasza,  és  csak azért  halt  meg,  mert  elfordította  a  fejét, 
hogy betolasson az autójával egy parkolóba.

Másrészt  lehetett  embólia,  mert  a  vérrögök  sokkal 
könnyebben  kialakulnak,  ha  sokáig  fekszünk,  például  ha 
kórházban vagyunk.

Apa  azt  mondta:  –  Sajnálom,  Christopher,  annyira 
sajnálom!

Pedig nem az ő hibája volt.
Aztán  átjött  Mrs.  Shears,  és  vacsorát  főzött  nekünk. 

Szandált,  farmert  és  pólót  viselt,  amire  a  SZÖRF  és 
KORFU szavakat írták, és egy szörföző képe volt rajta.

És apa leült, és Mrs. Shears mellette állt, és a melléhez 
szorította apa fejét, és azt mondta: – Ugyan már, Ed! Majd 
átsegítünk rajta!



Aztán spagettit főzött paradicsommártással.
És vacsora után szókirakót játszott velem, és én győztem 

247:134-re.
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Úgy döntöttem, hogy kinyomozom, ki ölte meg Wellingtont, 
még akkor is, ha apa azt mondta, hogy ne avatkozzam bele a 
mások dolgába.

Ez  azért  van,  mert  nem mindig  teszem meg  azt,  amit 
mondanak.

Ez pedig azért van, mert mikor az emberek megmondják, 
mit tegyek, az általában zavarba ejtő és értelmetlen.

Például, gyakran mondják: „Maradj csendben!”, de nem 
mondják meg, milyen sokáig kell  csendben maradni. Vagy 
látunk  egy táblát,  hogy  FŰRE LÉPNI TILOS,  de  hozzá 
kellene  írni:  TILOS  A FŰRE  LÉPNI  E  MELLETT A 
TÁBLA  MELLETT,  vagy  ENNEK  A PARKNAK  AZ 
EGÉSZ  TERÜLETÉN  TILOS  A FŰRE  LÉPNI,  mert 
vannak olyan füves szakaszok, amikre szabad rálépni.

Továbbá  az  emberek  folyton  megszegik  a  szabályokat. 
Például  apa  gyakran  gyorsabban hajt  30  mérföldnél  olyan 
területeken, ahol óránként csak 30 mérfölddel lenne szabad 
menni, és néha úgy vezet, hogy előzőleg ivott,  és gyakran 
nem  kapcsolja  be  a  biztonsági  övét  a  furgonban.  És  a 
Bibliában  azt  mondják,  Ne  ölj!,  de  ott  voltak  a  keresztes 
hadjáratok,  és  a  két  világháború,  és  az  Öböl-háború,  és 
mindegyikben voltak keresztények, akik megöltek másokat.

Továbbá  nem  tudom,  mit  ért  apa  azon,  hogy  ne 
avatkozzak bele a mások dolgába, mert nem tudom, mit ért 
„a mások dolgá”-n, mert én sok dolgot csinálok másokkal az 
iskolában meg a boltban meg a buszon, és apának az a dolga, 
hogy  bemenjen  a  mások  házába,  és  megjavítsa  a 
vízmelegítőiket  meg  a  fűtésüket.  És  ezek  a  tárgyak 
másoknak a dolgai.

Siobhan megérti. Ha ő mondja, hogy ne tegyek valamit, 
pontosan  elmagyarázza,  mit  nem  szabad  tennem.  És  én 
szeretem ezt.



Például  egyszer  azt  mondta:  –  Christopher,  sohasem 
szabad megütnöd vagy megbokszolnod Saraht.  Még akkor 
sem, ha ő ütött meg elsőnek. Ha még egyszer megüt, menj 
távolabb  tőle,  állj  mozdulatlanul,  és  számolj  1-től  50-ig, 
aztán  pedig  gyere  oda  hozzám,  és  mondd  el,  mit  csinált 
Sarah, vagy egy másik tanárnak mondd el, mit csinált.

Vagy például egyszer azt mondta: – Ha fel akarsz ülni a 
hintára, de mások már ülnek rajta, sohasem szabad lelöknöd 
őket.  Meg  kell  mondanod  nekik,  hogy  te  is  szeretnél 
hintázni. Aztán meg kell várnod, amíg befejezik.

De mikor mások mondják, mit nem szabad, ők nem így 
csinálják.  Úgyhogy  akkor  magam  döntöm  el,  mit  fogok 
csinálni, és mit nem fogok.

Azon  az  estén  odamentem  Mrs.  Shears  házához. 
Kopogtattam, és vártam, hogy ajtót nyisson.

Mikor ajtót  nyitott,  egy bögre teát  tartott  a kezében, és 
báránybőr  papucsot  viselt,  és  egy  vetélkedőt  nézett  a 
televízióban,  mert  hallottam,  hogy  be  van  kapcsolva  a 
televízió,  és  valaki  azt  mondja:  –  Venezuela  fővárosa  a) 
Maracas?,  b)  Caracas?,  c)  Bogota? vagy  d)  Georgetown? – 
És én tudtam, hogy Caracas.

Mrs. Shears azt mondta: – Christopher, nem hinném, hogy 
most éppen téged akarlak látni.

Azt mondtam: – Nem én öltem meg Wellingtont.
És ő azt felelte: – Mit keresel itt?
Azt  mondtam:  –  Ide  akartam  jönni,  és  meg  akartam 

mondani, hogy nem én öltem meg Wellingtont. És ki akarom 
nyomozni, hogy ki ölte meg.

Mrs.  Shears  cigarettájáról  lehullott  egy kevés  hamu az 
előszoba szőnyegére, de csak hamu volt, tehát nem égette ki.

Azt mondtam: – Tudja, ki ölte meg Wellingtont?
Nem  felelt  a  kérdésemre.  Csak  annyit  mondott:  – 

Szervusz, Christopher – és becsukta az ajtót.
Akkor  úgy  döntöttem,  hogy  végzek  egy  kis  nyomozói 

munkát.
Láttam, hogy Mrs.  Shears engem figyel,  és várja,  hogy 

elmenjek,  mert  láttam,  hogy  az  előszobában  áll,  az  ajtó 
tejüvegének  a  másik  oldalán.  Úgyhogy  végigsétáltam  az 



ösvényen,  és kimentem a kertből.  Aztán megfordultam, és 
láttam,  hogy  Mrs.  Shears  már  nem  áll  az  előszobában. 
Meggyőződtem róla, hogy nem figyelnek-e, aztán átmásztam 
a falon, és átmentem a ház mellett a hátsó kertbe a fészerhez, 
ahol Mrs. Shears a kerti szerszámokat tartja.

A fészer lakatra volt zárva, ezért nem juthattam be, tehát 
megkerültem,  és  odamentem  az  oldalán  levő  ablakhoz. 
Szerencsém volt.  Mikor  benéztem az  ablakon,  láttam egy 
villát, amelyik pontosan olyan volt, mint az, amelyik kiállt 
Wellingtonból.  Az  ablak  melletti  padon  feküdt,  és 
megtisztogatták,  mert  nem volt  vér  az  ágain.  Láttam más 
szerszámokat is, egy ásót, egy gereblyét és egy olyan hosszú 
gallyazót,  amilyennel  a  túlságosan  magasan  levő  ágakat 
vágják le. Mindnek ugyanolyan zöld műanyag fogója volt, 
mint  a  villának.  Ez azt  jelenti,  hogy a villa  Mrs.  Shearsé. 
Vagy  egy  elterelő  manőverről  van  szó,  vagyis  olyan 
támpontról, aminek az alapján téves következtetésre jutunk, 
vagy pedig olyasmiről, ami támpontnak látszik, de nem az. 
Töprengtem, hogy nem Mrs. Shears ölte-e meg Wellingtont. 
De ha ő ölte meg, akkor miért jött ki a házából ordítva: „Mi a 
jó büdös francot csináltál a kutyámmal?”

Arra gondoltam, hogy valószínűleg nem Mrs. Shears ölte 
meg Wellingtont. De akárki ölte is meg, valószínűleg Mrs. 
Shears villájával ölte meg. És a fészer be volt zárva. Ez azt 
jelentette, hogy valakinek kulcsa van Mrs. Shears fészeréhez, 
vagy hogy Mrs.  Shears  nem zárta  be  a  fészert,  vagy kint 
hagyta a villáját a kertben.

Zajt hallottam és megfordultam. Láttam, hogy ott áll Mrs. 
Shears a gyepen, és engem néz.

Azt  mondtam:  –  Azt  jöttem  megnézni,  hogy  a  villa  a 
fészerben van-e.

És  ő  azt  mondta:  –  Ha  azonnal  nem mész  innen,  újra 
kihívom a rendőrséget!

Úgyhogy hazamentem.
Amikor  megérkeztem,  köszöntem  apának,  aztán 

felmentem az emeletre. Megetettem Tobyt, a patkányomat, 
és örültem, mert detektív voltam, és dolgokat nyomoztam ki.
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Mrs.  Forbes  az  iskolában  azt  mondta,  hogy  mikor  anya 
meghalt, felment a mennyországba. Ez azért van, mert Mrs. 
Forbes  nagyon  öreg,  és  hisz  a  mennyországban. 
Mackónadrágot  visel,  mert  azt  mondja,  az  kényelmesebb, 
mint a rendes nadrág.  És az egyik lába egy egészen kicsit 
rövidebb  a  másiknál  egy  motorkerékpár-baleset 
következtében.

De mikor anya meghalt, nem ment fel a mennyországba, 
mert mennyország nem létezik.

Mrs.  Peters  férje  egy lelkész,  akit  Peters  tiszteletesnek 
hívnak, és néha eljön az iskolánkba, hogy beszéljen velünk. 
Megkérdeztem, hol van a mennyország, és ő azt mondta: – 
Nem a mi világegyetemünkben. Az egy egészen más hely.

Peters tiszteletes furcsa csettegő hangot ad a nyelvével, ha 
gondolkozik. És cigarettázik, amit érezni lehet a leheletén, és 
én azt nem szeretem.

Azt  mondtam,  hogy  a  világegyetemen  kívül  nincsen 
semmi,  és  nincs  egészen  más  hely.  Akkor  lehetne,  ha 
átmehetnénk  egy  fekete  lyukon,  de  a  fekete  lyuk  egy 
úgynevezett  szingularitás,  vagyis  lehetetlen  megtudni,  mi 
van a másik végén, mert a fekete lyuk tömegvonzása olyan 
nagy,  hogy  még  a  fényhez  hasonló  elektromágneses 
hullámok  sem  jöhetnek  ki  belőle,  és  az  elektromágneses 
hullámok révén szerzünk tudomást azokról a dolgokról, amik 
nagyon  messze  vannak.  És  ha  a  mennyország  egy fekete 
lyuk  másik  végén  lenne,  akkor  a  holtakat  ki  kellene  lőni 
űrrakétában,  hogy eljussanak oda,  de  ha  kilőnék őket,  azt 
már észrevették volna.

Úgy  gondolom,  az  emberek  azért  hisznek  a 
mennyországban,  mert  nem szeretnek  arra  gondolni,  hogy 
meghalnak, mert folyton akarnak élni, és mert nem szeretnek 
arra  gondolni,  hogy  mások  beköltöznek  a  házukba,  és  a 



szemétre dobják a holmijukat.
Peters tiszteletes azt mondta: – Nos, mikor azt mondom, 

hogy a mennyország a  világegyetemen kívül  van,  ez csak 
egy olyan fordulat.  Úgy vélem, valójában azt jelenti,  hogy 
Istennel vannak.

És én azt feleltem: – De hol van Isten?
És Peters tiszteletes azt mondta, hogy ezt majd egy másik 

napon kellene megbeszélnünk, amikor több ideje lesz.
Mikor  meghalunk,  valójában  az  történik,  hogy  az  agy 

működése  leáll,  és  a  test  megrohad,  mint  Nyuszié,  mikor 
meghalt,  és  mi  eltemettük  a  földbe,  a  kert  hátuljában.  És 
minden  molekulája  lebomlott  más  molekulákká,  és  a 
molekulák belementek a földbe, ahol megették őket a férgek, 
és belementek a növényekbe, és ha kimegyünk tíz év múlva 
ugyanarra  a  helyre,  és  leásunk,  nem lesz  ott  semmi,  csak 
Nyuszi csontváza. És 1000 év múlva már a csontváza is el 
fog  tűnni.  De  ez  jó,  mert  Nyuszi  most  már  benne  van  a 
virágokban, és az almafában, és a galagonyabokorban.

Ha az emberek meghalnak, néha koporsóba teszik őket, és 
ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig nem elegyednek a földdel, 
hanem  majd  csak  akkor,  amikor  a  koporsó  deszkája 
elkorhad.

De  anyát  elhamvasztották.  Vagyis  beletették  egy 
koporsóba,  és  elégették,  és  megőrölték,  úgyhogy  hamuvá 
meg füstté változott. Nem tudom, mi történik a hamuval, és 
nem  kérdezhettem  meg  a  krematóriumban,  mert  nem 
mentem el  a temetésre.  De a füst  kimegy a kéményen, és 
felszáll  a  levegőbe,  és  néha  felnézek  az  égre,  és  arra 
gondolok,  hogy  anya  molekulái  ott  fent  vannak,  vagy  a 
felhőkben  Afrika  vagy  a  Déli-sark  felett,  vagy  a  hóval 
hullanak  valahova,  vagy  az  esővel  esnek  a  brazíliai 
esőerdőkre.
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Másnap szombat volt, és szombaton nem sok mindent lehet 
csinálni  azonkívül,  hogy apa  elvisz  valahová  kirándulni  a 
csónakázótóra,  vagy  a  díszkertbe,  de  ezen  a  szombaton 
Anglia  Romániával  játszott  futballmeccset,  ami  azt 
jelentette,  hogy  nem  mentünk  kirándulni,  mert  apa  meg 
akarta nézni a meccset a televízióban. Így hát úgy döntöttem, 
hogy végzek még egy kis önálló nyomozást.

Úgy döntöttem, hogy elmegyek, és megkérdezek néhány 
más  embert,  akik  a  mi  utcánkban  laknak,  hogy  láttak-e 
valakit,  amint  éppen öli  Wellingtont,  vagy láttak-e  valami 
különöset az utcában csütörtök éjszaka.

Általában  nem  beszélek  idegenekkel.  Nem  szeretek 
idegenekkel beszélni. Nem azért, mert Az Idegen Veszélyes, 
amire  az  iskolában figyelmeztetnek,  vagyis  ha  egy idegen 
ember  cukorkával  kínál,  vagy  felajánlja,  hogy  elvisz  az 
autójában, akkor szexelni akar velünk. Emiatt nem aggódom. 
Ha  egy  idegen  megérintene,  akkor  megütném,  és  nagyon 
erősen  tudok  ütni.  Például  mikor  megbokszoltam  Saraht, 
mert  meghúzta  a  hajamat,  Sarah  elájult,  és  agyrázkódást 
kapott,  és be kellett  vinni a  kórház Baleseti  és Sürgősségi 
Osztályára.  Továbbá itt  van  a  zsebemben  a  svájci  katonai 
bicskám, és annak van egy fűrészes pengéje,  amely képes 
levágni egy ember ujjait.

Nem szeretem az idegeneket, mert nem szeretem az olyan 
embereket, akikkel még nem találkoztam. Nehéz megérteni 
őket.  Olyan,  mint  Franciaországban  lenni,  ahová  néha 
átmentünk szabadság alatt  kempingezni,  amikor  anya még 
élt. És én gyűlöltem, mert ha bementünk egy boltba vagy egy 
étterembe, vagy lementünk a partra, nem lehetett érteni, amit 
mondtak, és az ijesztő volt.

Sokáig tart, amíg megszokom az embereket, akiket nem 
ismerek. Például, ha van a tantestületben egy új tag, hetekig 



nem szólok  hozzá.  Csak  figyelem őket,  addig,  amíg  meg 
nem  állapítom,  hogy  nem veszélyesek.  Aztán  kérdezgetni 
kezdem őket magukról, például, hogy vannak-e háziállataik, 
és mi a kedvenc színük, és mit tudnak az Apolló űrkutatási 
programokról, és ráveszem őket, hogy rajzolják meg a házuk 
alaprajzát, és megkérdezem, milyen márkájú autóval járnak, 
és így sikerül kiismernem őket. Aztán már nem bánom, ha 
egy teremben vagyok velük, és nem kell egész idő alatt őket 
figyelnem.

Így hát  bátor  tett  volt  beszélni  azokkal  az  emberekkel, 
akik az utcánkban laknak. De aki nyomozást akar végezni, 
annak bátornak kell lenni, így hát nem volt választásom.

Először  is  térképet  rajzoltam  az  utcánkról,  amelyet 
Randolph Streetnek hívnak, így.

Aztán  ellenőriztem,  hogy  a  zsebemben  van-e  a  svájci 
katonai bicskám, és kimentem, és kopogtattam a 40-es szám 
ajtaján, ami átellenben van Mrs. Shears házával, tehát itt a 
legnagyobb a valószínűsége annak, hogy láttak valamit. Az 
embereket, akik a 40-es szám alatt laknak, Thompsonéknak 
hívják.

Mr. Thompson nyitott ajtót. Pólót viselt, amire azt írták:

Sör. 
2000 éve segít, 
hogy a ronda pasik is 
szexelhessenek.



Mr. Thompson azt mondta: – Miben segíthetek?
Azt mondtam: – Tudja, ki ölte meg Wellingtont?
Nem néztem az arcába. Nem szeretek az emberek arcába 

nézni, főleg, ha idegenek. Néhány másodpercig semmit sem 
szólt.

Aztán azt mondta: – Ki vagy?
Azt  mondtam:  –  Christopher  Boone  vagyok  a  36-os 

számból, és ismerem önt. Maga Mr. Thompson.
Azt mondta: – Én Mr. Thompson bátyja vagyok.
Azt mondtam: – Tudja, ki ölte meg Wellingtont?
Azt mondta: – Ki a franc az a Wellington?
Azt mondtam: – Mrs. Shears kutyája. Mrs. Shears a 4l-es 

számban lakik.
Azt mondta: – Valaki megölte a kutyáját?
Azt mondtam: – Egy villával.
Azt mondta: – Jézus ereje!
Azt mondtam: – Egy vasvillával – nehogy azt gondolja, 

hogy  olyan  villára  gondoltam,  amivel  az  ételt  esszük.  – 
Tudja, ki ölte meg?

Azt mondta: – Halványlila gőzöm sincs.
Azt  mondtam:  –  Látott  valami  gyanúsat  csütörtök 

éjszakáján?
Azt  mondta:  –  Nézd,  fiam,  komolyan  gondolod,  hogy 

neked így körbe kell mászkálnod, és kérdezősködnöd?
És én azt mondtam: – Igen, mert ki  akarom nyomozni, 

hogy ki ölte meg Wellingtont, és könyvet írok róla.
És  ő  azt  mondta:  –  Nohát,  én  Colchesterben  voltam 

csütörtökön, úgyhogy rossz helyre jöttél.
Azt mondtam: – Köszönöm – és eljöttem.
A 42-es számú házban nem nyitottak ajtót.
Láttam már az embereket, akik a 44-es szám alatt laknak, 

de  nem tudtam,  mi  a  nevük.  Fekete  emberek  voltak,  egy 
férfi, egy hölgy és két gyerek, egy fiú és egy lány. A hölgy 
nyitott ajtót. Bakancsot viselt, ami olyan volt, mint a katonai 
bakancs, és a csuklóján 5 karperec volt ezüstszínű fémből, 
amik csilingeltek. Azt mondta: – Nini, te Christopher vagy, 
ugye?

Mondtam, hogy igen, és megkérdeztem tőle,  tudja-e,  ki 



ölte  meg Wellingtont.  Tudta,  kicsoda Wellington,  úgyhogy 
nem kellett magyaráznom, és hallott róla, hogy Wellingtont 
megölték.

Kérdeztem, hogy látott-e csütörtök este valami gyanúsat, 
ami támpont lehet.

Azt mondta: – Például mit?
Én én azt mondtam: – Például idegeneket. Vagy például 

veszekedés hangját.
De azt mondta, hogy nem.
Aztán  úgy  döntöttem,  hogy  azt  csinálom,  amit  úgy 

hívnak,  hogy  másik  taktikával  próbálkozni,  és 
megkérdeztem, ismer-e valakit, aki azt akarhatja, hogy Mrs. 
Shears szomorú legyen.

És  ő  azt  mondta:  –  Erről  talán  inkább apáddal  kellene 
beszélned.

És  én  elmagyaráztam,  hogy  nem  kérdezhetem  meg 
apámat,  mert  a  nyomozás  titkos,  mert  apám  azt  mondta, 
hogy ne avatkozzak a mások dolgába.

Azt mondta: – Hát ebben igaza lehet, Christopher.
És én azt mondtam: – Ön tehát nem tud semmiről, ami 

támpont lehet.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Nem.  Aztán  vigyázz  magadra, 

fiatalember.
Mondtam, hogy vigyázni fogok, aztán megköszöntem a 

segítségét,  és  átmentem  a  43-as  számhoz,  ami  a  Mrs. 
Shearsének a szomszédja.

A 43-as szám alatt lakik Mr. Wise, és Mr. Wise anyja, aki 
tolószékben ül, ezért lakik vele Mr. Wise, hogy elvihesse az 
anyját a boltokba, és ide-oda vihesse autóval.

Mr.  Wise nyitott  ajtót.  Olyan szaga volt,  mint  a  szeny-
nyesnek,  meg a régi  kétszersültnek és az állott  pattogatott 
kukoricának; ilyen szaga van az embernek akkor, ha nagyon 
régen  nem  mosakodott,  például  az  iskolában  Jasonnek, 
akinek a családja szegény.

Megkérdeztem  Mr.  Wise-tól,  tudja-e,  ki  ölte  meg 
Wellingtont csütörtök éjszaka.

Azt  mondta:  –  Azannya,  hát  már  tisztára  fiatalít  a 
rendőrség, hát nem?



Aztán nevetett.  Nem szeretem,  ha  kinevetnek,  úgyhogy 
megfordultam és elmentem.

Nem  kopogtattam  be  a  38-as  szám  ajtaján,  ami  a  mi 
házunk mellett  van,  mert az ottani emberek kábítószereket 
szednek,  és  apa  azt  mondja,  sohasem  szabad  szólnom 
hozzájuk, tehát nem szólok. És éjszaka hangosan zenélnek, 
és néha megrémítenek, mikor látom őket az utcán. És a ház 
igazából nem is az övék.

Aztán észrevettem, hogy az öreg hölgy, aki a 39-es szám 
alatt lakik, ami Mrs. Shears házának a másik oldala, kint van 
az előkertjében, és elektromos sövényvágó ollóval nyírja a 
sövényt.  A neve Mrs.  Alexander.  Van egy kutyája,  tacskó, 
tehát  valószínűleg jó ember,  mert  szereti  a kutyákat.  De a 
kutya nem volt kint vele a kertben. Bent volt a házban.

Mrs. Alexander farmert és tornacipőt viselt, amit az idős 
emberek általában nem viselnek. És a farmerje sáros volt. És 
az edzőcipője New Balance márkájú volt.  És a cipőfűzője 
piros volt.

Odamentem Mrs. Alexanderhez, és azt mondtam: – Tud 
valamit arról, hogy Wellingtont meggyilkolták?

Akkor kikapcsolta az elektromos sövényvágó ollót, és azt 
mondta:  –  Attól  tartok,  meg  kell  ismételned.  Kissé  süket 
vagyok.

Tehát azt mondtam: – Tud valamit arról, hogy Wellingtont 
meggyilkolták?

És  ő  azt  mondta:  –  Tegnap  hallottam  róla.  Borzasztó. 
Borzasztó.

Azt mondtam: – Tudja, ki ölte meg?
És ő azt mondta: – Nem, nem tudom.
Azt feleltem: – Valakinek tudnia kell, mert az ember, aki 

megölte Wellingtont, tudta, hogy ő most megöli Wellingtont. 
Hacsak nem egy őrült ember volt, aki nem tudta, mit tesz. 
Vagy hacsak nem kapott amnéziát.

Ő pedig azt mondta: – Na, ebben alighanem igazad van.
Azt  mondtam:  –  Köszönöm,  hogy  segített  a 

nyomozásomban.
És ő azt mondta: – Te Christopher vagy, ugye?
Azt mondtam: – Igen, a 36-os szám alatt lakom.



És ő azt mondta: – Mi még nem beszélgettünk, ugye?
Azt  mondtam:  –  Nem.  Nem  szeretek  idegenekkel 

beszélgetni. De most nyomozómunkát folytatok.
Ő pedig azt mondta: – Szoktalak látni mindennap, amikor 

iskolába mész.
Erre nem feleltem.
És ő azt mondta: – Nagyon kedves tőled, hogy idejöttél 

üdvözölni.
Erre  sem feleltem,  mert  Mrs.  Alexander  azt  tette,  amit 

csevegésnek  hívnak,  amikor  az  emberek  olyan  dolgokat 
mondanak  egymásnak,  amelyek  nem  kérdések,  nem 
feleletek, és nincs köztük semmi összefüggés.

Aztán azt mondta: – Még akkor is, ha csak azért tetted, 
mert nyomozómunkát folytatsz.

És én azt mondtam megint: – Köszönöm.
Már meg akartam fordulni, és el akartam menni, amikor 

azt mondta: – Van egy unokám, aki olyan korú, mint te.
Megpróbáltam  csevegést  folytatni,  azzal,  hogy  azt 

mondtam: – Az én korom 15 év és 3 hónap és 4 nap.
És ő azt mondta: – Nos, majdnem olyan korú, mint te.
Aztán  hallgattunk  egy kis  ideig,  majd  ő  azt  mondta:  – 

Neked nincsen kutyád, ugye?
És én azt mondtam: – Nincs.
Azt mondta: – De biztosan szeretnél egy kutyát, ugye?
És én azt mondtam: – Van egy patkányom.
Ő pedig azt mondta: – Patkány?
És én azt mondtam: – Toby a neve.
Ő pedig azt mondta: – Ó.
És  én  azt  mondtam:  –  A  legtöbben  nem  szeretik  a 

patkányokat,  mert  azt  gondolják,  hogy  betegségeket 
terjesztenek,  mint  amilyen  a  bubópestis.  De ez  csak  azért 
van, mert a patkányok csatornákban laktak, és potyautasként 
utaztak  olyan  hajókon,  amik idegen országokból  érkeztek, 
ahol  különös  betegségek  vannak.  De  a  patkányok  nagyon 
tiszták. Toby folyton mosakszik. És nem kell kivinni sétálni. 
Csak  kiengedem,  hogy  futkosson  a  szobámban,  és 
mozoghasson egy kicsit. Néha felül a vállamra, vagy elbújik 
a  ruhám ujjában,  mint  egy  odúban.  De  a  természetben  a 



patkányok nem odúkban élnek.
Mrs.  Alexander  azt  mondta:  – Nem akarsz bejönni  egy 

teára?
És  én  azt  mondtam:  –  Nem megyek  be  más  emberek 

házába.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Akkor  esetleg  kihozhatnék  egy 

kicsit. Szereted a citromszörpöt?
Azt feleltem: – Én csak a narancsszörpöt szeretem.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Szerencsére  az  is  van.  És  mit 

szólnál egy kis Battenberghez?
És én azt mondtam: – Nem tudom, mert nem tudom, mi 

az a Battenberg.
Azt mondta: – Az egy sütemény. Négy rózsaszín és sárga 

kocka van a közepén, és marcipános cukormázzal vonták be.
És én azt mondtam: – Ez egy hosszú sütemény, négyzetes 

keresztmetszetű,  ami  egyenlő  nagyságú,  váltakozó  színű 
négyzetekre van osztva?

Ő pedig azt mondta: – Igen, azt hiszem, valószínűleg azt 
írtad le.

Azt  mondtam:  – Úgy gondolom, szeretném a rózsaszín 
négyzeteket, de a sárgákat nem, mert nem szeretem a sárgát. 
És  nem  tudom,  mi  az  a  marcipán,  úgyhogy  nem  tudom, 
szeretném-e.

Ő pedig azt mondta: – Sajnos, a marcipán is sárga. Talán 
inkább aprósüteményt hozok. Szereted az aprósüteményt?

És én azt mondtam: – Igen. Bizonyosfajta süteményeket.
Ő pedig azt mondta: – Vegyest hozok.
Aztán  megfordult  és  bement  a  házba.  Nagyon  lassan 

mozgott,  mert  öreg  hölgy  volt,  és  több  mint  6  perce 
tartózkodott a házban, és én kezdtem ideges lenni, mert nem 
tudtam,  mit  csinál  a  házban.  Nem ismertem eléggé,  hogy 
tudhassam, az igazat mondta-e arról, hogy narancslevet hoz 
és  Battenberg  süteményt.  Azt  gondoltam,  hogy  talán  a 
rendőrségre  telefonál,  és  akkor  még  komolyabb  bajba 
kerülök a figyelmeztetés miatt. Úgyhogy eljöttem.

Ahogy keresztülvágtam az utcán, hirtelen ihletem támadt, 
hogy ki ölhette meg Wellingtont. Elképzeltem egy Logikai 
Láncolatot, ami ilyen volt.



1. Miért ölnél meg egy kutyát?
a) Mert gyűlölöd a kutyát.
b) Mert őrült vagy.
c) Mert fel akartad zaklatni Mrs. Shearset.

2. Nem ismertem senkit, aki gyűlölte Wellingtont, tehát 
a) esetben valószínűleg egy idegen volt.

3. Nem ismerek őrült embereket, tehát b) esetben 
ugyancsak valószínűleg egy idegen volt.

4. A legtöbb gyilkosságot olyanok követik el, akiket az 
áldozatok ismernek. A legvalószínűbb, hogy az 
embert egy családtagja gyilkolja meg karácsonykor. 
Ez tény. Wellingtont tehát minden valószínűség 
szerint olyasvalaki ölte meg, akit Wellington ismert.

5. Ha a c) eset áll fent, akkor egyetlen embert ismerek, 
aki nem szereti Mrs. Shearset, és az Mr. Shears, aki 
ugyancsak nagyon jól ismerte Wellingtont.

Ez  azt  jelenti,  hogy  Mr.  Shears  az  EIső  Számú 
Gyanúsítottam.

Mr. Shears a férje volt Mrs. Shearsnek, és együtt éltek két 
évvel ezelőttig. Akkor Mr. Shears elment, és nem jött vissza. 
Ezért jött át Mrs. Shears, és ezért főzött nekünk olyan sokat, 
miután anya meghalt,  mert már nem kellett Mr. Shearsnek 
főznie, és nem kellett otthon maradnia és az ő feleségének 
lennie.  Meg  apa  azt  is  mondta,  hogy  Mrs.  Shearsnek 
társaságra van szüksége, és nem akar egyedül lenni.

Mrs. Shears néha éjszakára is ott maradt a házunkban, és 
én örültem, ha ezt  tette,  mert  ilyenkor rendet csinált,  és a 
befőttesüvegeket meg a lábasokat meg a konzervdobozokat 
nagyság szerint sorba állította a konyhai polcokon, és kifelé 
fordította  a  címkéjüket,  és  az  evőeszközös  fiókban  a 
megfelelő rekeszekbe tette a késeket meg a villákat meg a 
kanalakat. De cigarettázott, és sok dolgot mondott, amit nem 
értettem, például: „beverem a szunyát”, és „röpködnek kint a 
mínuszok”, és „kaparjunk magunknak egy kis kaját”. Nem 
szerettem, ha ilyeneket mondott, mert nem tudtam, mit akar.

Nem tudom, miért  hagyta el  Mr.  Shears Mrs.  Shearset, 
mert  senki  se  mondta  el  nekem.  De  ha  összeházasodunk, 



azért tesszük, mert közös életet és gyerekeket akarunk, és ha 
egy templomban házasodunk, meg kell ígérni, hogy együtt 
maradunk, míg a halál el nem választ. És ha nem akarunk 
együtt  élni,  akkor  el  kell  válni,  és  ez  azért  van,  mert 
szexeltünk  valaki  mással,  vagy veszekszünk,  és  gyűlöljük 
egymást, és nem akarunk abban a házban lakni többé, és nem 
akarunk  gyerekeket.  És  Mr.  Shears  nem  akart  abban  a 
házban  lakni  többé,  ahol  Mrs.  Shears,  tehát  valószínűleg 
gyűlölte, tehát visszajöhetett,  és megölhette a kutyát, hogy 
Mrs. Shears szomorú legyen.

Úgy döntöttem, hogy megpróbálok többet megtudni Mr. 
Shearsről.
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Az  iskolámban  az  összes  többi  gyerek  buta.  Csak  nem 
szabad butának neveznem őket, még akkor sem, ha azok. Azt 
kell  mondanom,  hogy  tanulási  nehézségeik  vannak,  vagy 
kisegítő oktatásra  szorulnak,  mert  különlegesek az érzelmi 
igényeik. De ez butaság, mert mindenkinek vannak tanulási 
nehézségei, mert nehéz franciául megtanulni, vagy megérteni 
a relativitást, és különleges igényei is vannak mindenkinek, 
mint apának, akinél mindig kell hogy legyen egy kis doboz 
mesterséges édesítőszer, hogy azt tegye a kávéjába, nehogy 
meghízzon,  vagy  Mrs.  Petersnek,  aki  bézs  színű 
hallókészüléket visel, vagy Siobhannak, akinek olyan vastag 
szemüvege van, hogy aki felteszi,  annak megfájdul a feje, 
köztük még sincsenek olyanok, akik különleges bánásmódra 
szorulnak, akkor se, ha vannak különleges igényeik.

De  Siobhan  azt  mondta,  hogy  ezeket  a  szavakat  kell 
használnunk, mert az emberek az olyan gyerekeket, akik az 
iskolámba járnak, úgy szokták hívni, hogy csöki és gyogyós 
és gyagyás,  amik csúnya szavak. De ez is butaság, mert a 
gyerekek  az  iskolából,  ami  lejjebb  van  az  úton,  néha 
meglátnak,  mikor  leszállunk  a  buszról,  és  ordítanak: 
„Kisegítősök!  Kisegítősök!”  De  én  nem  veszek  tudomást 
róla, mert nem hallgatok arra, amit mások mondanak, és csak 
botokkal meg kövekkel lehetne eltörni a csontomat, és itt van 
nálam  a  svájci  katonai  bicskám,  ha  megütnének,  és  ha 
megölöm  őket,  akkor  az  önvédelem  lesz,  és  nem  fognak 
börtönbe csukni.

Be  fogom  bizonyítani,  hogy  nem  vagyok  buta.  Jövő 
hónapban leteszem az  alapszintű  matematika  érettségit,  és 
ötöst  fogok  kapni.  A  mi  iskolánkból  még  senki  sem 
érettségizett, és Mrs. Gascoyne, az igazgatónő először nem 
akarta,  hogy megpróbáljam. Azt  mondta,  nincsenek meg a 
feltételeik  az  érettségihez.  De  apa  veszekedett  Mrs. 



Gascoyne-nal,  és  egészen  mérges  lett.  Mrs.  Gascoyne  azt 
mondta,  nem akarnak másképp bánni  velem,  mint  a  többi 
tanulóval, mert akkor mindenki megkülönböztetett elbánást 
követelne,  és  ez  precedenst  teremtene.  Később,  18  éves 
koromban még mindig letehetem az érettségit.

Mrs.  Gascoyne  irodájában  ültem  apával,  amikor  Mrs. 
Gascoyne  ezeket  mondta.  Amire  apa  azt  mondta:  –  Nem 
gondolja,  hogy  Christopherrel  anélkül  is  eléggé  ki  lett 
baltázva, hogy maga leszarná nagy ívben! Az istenit, ez az 
egyetlen, amiben jó!

Akkor Mrs. Gascoyne azt mondta, hogy neki és apának 
ezt majd máskor és négyszemközt kellene megbeszélni. De 
apa  azt  kérdezte,  hogy  olyan  dolgokat  akar-e  mondani, 
amiket  restellne  előttem,  mire Mrs.  Gascoyne azt  mondta, 
hogy  nem,  mire  apa  azt  mondta,  hogy:  –  Akkor  mondja 
most!

Az igazgatónő azt mondta, hogy ha letenném az érettségit, 
akkor a testület egyik tagjának csak rám kellene vigyáznia 
egy különszobában.  Apu azt  mondta,  hogy fizet  50 fontot 
valakinek, hogy csinálja meg tanítás után, és részéről ezzel le 
van  zárva.  Mrs.  Gascoyne  pedig  azt  mondta,  hogy  majd 
gondolkozik rajta. Következő héten felhívta apát otthon, és 
megmondta  neki,  hogy  letehetem  az  érettségit,  és  Peters 
tiszteletes lesz az úgynevezett provizor.

Miután  letettem az  alapszintű  matematika  érettségit,  le 
fogom tenni az emelt szintű matematika és fizika érettségit, 
és  utána  mehetek  egyetemre.  A mi  városunkban,  vagyis 
Swindonban nincsen egyetem, mert ez egy kis helység. Tehát 
el kell költöznünk egy másik városba, mert én nem akarok 
magamban lakni, vagy egy olyan házban, ahol más diákok is 
laknak. De ez így éppen jó lesz, mert apa is el akar költözni 
egy másik városba. Néha azt mondja: „El kell húznunk ebből 
a  városból,  kölyök.”  És  néha  azt:  „Ez  a  Swindon  egy 
tahófalva.”

Aztán  ha  meglesz  az  érettségim  matematikából  vagy 
fizikából, vagy matematikából és fizikából, akkor kaphatok 
állást, kereshetek sok pénzt, és megfizethetek valakit, hogy 
viseljen gondot rám, főzze meg az ebédemet, és mossa ki a 



ruhámat,  vagy rávehetek egy hölgyet,  hogy jöjjön hozzám 
feleségül, és akkor ő majd gondot viselhet rám, úgyhogy lesz 
társaságom, és nem kell egyedül lennem.
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Többször gondoltam rá,  hogy anya és apa elválhatnak. Ez 
azért  volt,  mert  sokat  veszekedtek,  és  néha  gyűlölték 
egymást.  Ez  azért  volt,  mert  nagy  feszültséget  okoz,  ha 
olyasvalakiről  kell  gondoskodni,  akinek  olyan  Viselkedési 
Problémái vannak, mint nekem. Sok Viselkedési Problémám 
volt, de most már nincs olyan sok, mert nagyobb vagyok, és 
magam  is  képes  vagyok  döntésekre,  és  önállóan  is 
elvégezhetek  dolgokat,  például  kimegyek  a  házból,  és 
vásárolok  dolgokat  az  utca  végén  levő  boltban.  Itt  van 
néhány a Viselkedési Problémáim közül:

A. Sokáig nem szólok az emberekhez.4

B. Sokáig nem eszem vagy nem iszom semmit.5

C. Nem szeretem, ha hozzám érnek.
D. Visítok, ha dühös vagy zavart vagyok.
E. Nem szeretek nagyon kis helyeken együtt lenni 

másokkal.
E Összetörök dolgokat, ha dühös vagy zavart vagyok.
G. Nyögök.
H. Nem szeretem a sárga dolgokat vagy a barna 

dolgokat, és nem vagyok hajlandó megérinteni a 
sárga dolgokat vagy a barna dolgokat.

I. Nem vagyok hajlandó használni a fogkefémet, ha 
valaki más megérintette.

J. Nem eszem, ha a különböző ételek egymáshoz érnek.
K. Nem veszem észre, hogy az emberek haragszanak 

rám.
L. Nem mosolygok.

4  Egyszer 5 héten át nem szóltam senkihez.
5  Amikor  6  éves  voltam,  anya  egy  mércés  kancsóból  itatott  velem 

eperízű fogyókúrás italokat, és versenyeztünk, hogy milyen gyorsan 
tudok meginni egy negyed litert.



M. Olyan dolgokat mondok, amikről mások azt 
gondolják, hogy durvaság.6

N. Butaságokat csinálok.7

O. Megütök másokat.
P. Gyűlölöm Franciaországot.
Q. Vezetem anya autóját.8

R. Haragszom, ha valaki elmozdítja a bútorokat.9

Apa  és  anya  néha  nagyon  dühösek  lettek  az  ilyen 
dolgoktól,  és  ordítottak  velem,  vagy  ordítottak  egymásra. 
Apa  néha  azt  mondta:  „Christopher,  ha  nem  viselkedsz 
tisztességesen,  esküszöm,  úgy  elverlek,  hogy  az  eget 
nagybőgőnek  nézed”,  vagy  anya  azt  mondta:  „Jézusom, 
Christopher,  komolyan  fontolgatom,  hogy  beadlak  egy 
otthonba”, vagy „Sírba teszel időnek előtte!”

6  Az emberek azt mondják, hogy mindig igazat kell mondani. De ezt 
nem  gondolják  komolyan,  mert  az  öregeknek  nem  szabad  azt 
mondani,  hogy  öregek,  és  azt  se  szabad  kimondani,  hogy  valaki 
büdös, vagy hogy egy felnőtt  fingott. És azt  sem szabad mondani:  
„Nem  szeretlek”,  hacsak  az  az  illető  nem  viselkedett  velünk 
borzalmasan.

7  A butaság  olyan  dolog,  mint  ráönteni  egy  üveg  mogyoróvajat  a 
konyhaasztalra, és egyenletesen elkenni késsel, hogy befedje az egész 
asztallapot, vagy elégetni a gáztűzhelyen dolgokat, például a cipőmet 
vagy alumíniumfóliát, vagy cukrot, hogy vajon mi történik velük.

8  Csak egyszer csináltam, amikor kölcsönvettem a kulcsokat, amikor 
anya busszal ment be a városba, és még nem vezettem autót, és 8 
éves és 5 hónapos voltam, úgyhogy a falnak vezettem az autót, és az 
autó már nincs is meg, mert anya meghalt.

9  A konyhában szabad mozgatni a székeket és az asztalt, mert az más, 
de szédülni kezdek, és rosszul leszek, ha valaki elmozdítja a díványt 
és  a  székeket  a  nappaliban  vagy az  ebédlőben.  Anya csinált  ilyet, 
mikor porszívózott, ezért készítettem egy különleges tervrajzot arról, 
hogy hol kell lenniük a bútoroknak, és mindent lemértem, és utána 
mindent visszatettem a megfelelő helyére, és akkor jobban éreztem 
magamat. De mióta anya meghalt, apa egyáltalán nem porszívózik, 
úgyhogy ez oké. És Mrs. Shears porszívózott egyszer, de én nyögtem, 
és akkor ő ordított apával, és nem porszívózott többé.
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Amikor  hazaértem,  apa  a  konyhaasztalnál  ült,  és  a 
vacsorámat  készítette.  Kockás  inget  viselt.  A  vacsora 
paradicsomos babból, brokkoliból és két szelet sonkából állt, 
és úgy voltak kitéve a tányérra, hogy ne érjenek össze. Azt 
mondta: – Hol voltál?

És én azt  mondtam: – Elmentem.  – Ez az úgynevezett 
ártatlan hazugság. Az ártatlan hazugság nem is hazugság. Ez 
azt jelenti, hogy minden, amit mondunk, ártatlan hazugság, 
mert mikor valaki például azt mondja: „Mit akarsz csinálni 
ma?”, arra azt mondom: „Festeni akarok Mrs. Petersszel”, de 
nem mondom: „Meg akarom enni  az ebédemet,  és  vécére 
akarok menni, és tanítás után haza akarok menni, és játszani 
akarok Tobyval, és vacsorázni akarok, és játszani akarok a 
számítógépemen,  és  le  akarok  feküdni.”  Egy  ártatlan 
hazugságot  mondtam,  mert  tudtam,  hogy apa  nem akarja, 
hogy nyomozó legyek.

Apa azt mondta: – Az előbb hívott fel Mrs. Shears.
Enni kezdtem a paradicsomos babomat és a brokkolit és a 

két szelet sonkát.
Aztán apa megkérdezte: – Mi az ördögöt bóklásztál te a 

kertjében?
Azt  mondtam:  –  Nyomozói  munkát  végeztem,  mert 

megpróbálom kinyomozni, ki ölte meg Wellingtont.
Apa azt felelte: – Hányszor mondjam még, Christopher?
A paradicsomos bab és a brokkoli és a sonka hideg volt, 

de nem bántam. Nagyon lassan eszem, úgyhogy az ételem 
csaknem mindig hideg.

Apa azt mondta: – Megmondtam, hogy ne avatkozz bele a 
mások dolgába!

Azt mondtam: – Úgy gondolom, hogy valószínűleg Mr. 
Shears ölte meg Wellingtont.

Apa nem mondott semmit.



Azt mondtam: – Ő az Első Számú Gyanúsítottam. Mert 
azt  gondolom,  hogy valaki  azért  ölhette  meg  Wellingtont, 
hogy  Mrs.  Shears  szomorú  legyen.  És  a  gyilkosságot 
általában olyasvalaki követi el, akit ismer…

Apa  nagyon  erősen  rácsapott  az  asztalra  az  öklével, 
úgyhogy a kése és a villája táncolt, és az én sonkám oldalra 
ugrott,  és  összeért  a  brokkolival,  úgyhogy most  már  nem 
ehettem meg sem a sonkát, sem a brokkolit.

Aztán ordított: – Ezt a nevet ne ejtsd ki a házamban!
Megkérdeztem: – Miért nem?
És ő azt mondta: – Az az ember gonosz!
És  én  azt  mondtam:  –  Ez  azt  jelenti,  hogy megölhette 

Wellingtont?
Apa megfogta a két kezével a fejét, és azt mondta:
– Uram, irgalmazz!
Láttam, hogy haragszik rám, úgyhogy azt mondtam:
– Tudom, hogy azt mondtad, hogy ne avatkozzak bele a 

mások dolgába, de Mrs. Shears a barátunk.
És apa azt mondta: – Nohát, már nem a barátunk.
És én azt kérdeztem: – Miért nem?
És apa azt mondta: – Oké, Christopher, most mondom el 

először és utoljára. Nem mondom el többször. Nézz rám, ha 
hozzád  beszélek,  az  istenit!  Nézz  rám!  Nem  kérdezgeted 
többet Mrs. Shearset, hogy ki ölte meg azt a rohadt kutyát! 
Nem kérdezgeted  senkitől,  hogy ki  ölte  meg azt  a  rohadt 
kutyát!  Nem mászkálsz be a mások kertjébe! Most  rögtön 
abbahagyod ezt az istenverte, hülye nyomozósdi játékot!

Nem szóltam semmit.
Apa  azt  mondta:  –  Azt  akarom,  hogy  megígérd, 

Christopher. Azt pedig tudod, mit jelent, ha arra kérlek, hogy 
ígérj meg valamit!

Tudtam,  mit  jelent,  ha  azt  mondják,  hogy  ígérj  meg 
valamit.  Azt  kell  mondani,  hogy soha többé nem csinálok 
ilyet,  és  akkor  nem  is  szabad  csinálni,  mert  az  ígéretből 
hazugság lesz. Azt mondtam: – Tudom.

Apa azt mondta: – Ígérd meg, hogy abbahagyod ezeket a 
dolgokat.  ígérd  meg,  hogy  most  ebben  a  pillanatban 
abbahagyod ezt a nevetséges játékot, oké?



Azt mondtam: – Megígérem.
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Úgy  gondolom,  nagyon  jó  űrhajós  lenne  belőlem.  A  jó 
űrhajósnak  intelligensnek  kell  lennie,  és  én  intelligens 
vagyok. Értenie is kell a gépek működését, és én nagyon jól 
megértem a gépek működését. Továbbá olyasvalakinek kell 
lenni, aki annyira szeret egyedül lenni egy kicsi űrhajóban, 
sok-sok  ezer  mérföldre  a  Föld  felszínétől,  hogy nem esik 
pánikba,  vagy  nem  lesz  klausztrofóbiás,  vagy  nem  lesz 
honvágya, vagy nem őrül meg. És én komolyan szeretem a 
nagyon kis helyeket, addig, amíg senki más nincsen bennük. 
Néha, mikor egyedül akarok lenni, bemegyek a fürdőszoba 
melletti szárítófülkébe, és befurakodok a vízmelegítő mellé. 
Becsukom magam mögött  az  ajtót,  ülök  és  gondolkozom 
órákon át, és ettől nagyon nyugodt leszek.

Úgyhogy vagy egyedül kell űrhajósnak lennem, vagy kell 
nekem az űrhajóban egy saját  rész,  ahova senki  más nem 
jöhet be.

És mivel egy űrhajón nincsenek sárga vagy barna dolgok, 
az a része is oké lenne.

És  beszélnem  kellene  más  emberekkel  is  a  Vezérlő 
Központból, de azt rádiókapcsolat révén és tévéképernyővel 
csinálnánk,  tehát  nem  olyanok  lennének,  mint  az  igazi 
idegenek, hanem mintha számítógépen játszanék.

Valamint  egyáltalán  nem  lenne  honvágyam,  mert  sok 
olyan dolog venne körül, amit szeretek, vagyis gépek meg 
számítógépek meg az űr. Kinézhetnék az űrhajó kis ablakán, 
és  tudnám,  hogy  sok-sok  ezer  mérföld  hosszan  nincs  a 
közelemben  senki,  mint  ahogy  néha  ezt  játszom  nyári 
éjszakákon,  mikor  kimegyek,  és  lefekszem  a  fűbe,  és 
felnézek az égre, és az arcom mellé teszem a kezemet, hogy 
ne  lássam  a  kerítést,  a  kéményt,  a  szárítókötelet,  és  úgy 
tehessek, mintha az űrben lennék.

Akkor  semmi  mást  nem  látok,  csak  csillagokat.  A 



csillagok azok a helyek, ahol több milliárd éve felépültek az 
életet  alkotó  molekulák.  Például  az  összes  vas,  ami  a 
vérünkben megakadályozza, hogy vérszegények legyünk, az 
egy csillagon alakult ki.

Szeretném,  ha  magammal  vihetném  az  űrbe  Tobyt,  és 
talán meg is engedik, mert időnként állatokat visznek föl az 
űrbe  kísérleti  célból,  tehát  ha  ki  tudnék  gondolni  egy  jó 
kísérletet,  amely  elvégezhető  lenne  egy  patkányon,  olyat, 
ami  nem  fájna  a  patkánynak,  rávehetném  őket,  hogy 
engedjék magammal vinni Tobyt.

De ha nem engednék, én akkor is mennék, mert ez lenne a 
Valóra Vált Álom.
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Másnap  az  iskolában  mondtam Siobhannak,  hogy apa  azt 
mondta, nem végezhetek több nyomozói munkát, és ez azt 
jelenti, hogy a könyv be van fejezve. Megmutattam neki az 
oldalakat,  amiket  eddig  írtam,  a  világegyetem  sematikus 
rajzával, az utca térképével és a prímszámokkal. Ő pedig azt 
mondta, hogy nem baj. Azt mondta, a könyv igazán jó így, 
ahogy  van,  és  nagyon  büszkének  kellene  lennem,  amiért 
egyáltalán írtam egy könyvet, még akkor is, ha elég rövid, és 
vannak nagyon jó könyvek, amik nagyon rövidek, például A 
sötétség mélyén, amit Conrad írt.

De  én  azt  mondtam,  hogy ez  nem rendes  könyv,  mert 
nincs  rendes  vége,  mert  nem nyomoztam ki,  hogy ki  ölte 
meg Wellingtont,  tehát a gyilkos még mindig Szabadlábon 
Van.

Siobhan pedig azt mondta, hogy ez olyan, mint az élet, 
mert nem minden gyilkosságot fejtenek meg, és nem minden 
gyilkost fognak el. Vegyük Hasfelmetsző Jacket.

Azt mondtam, nem szeretem a gondolatot, hogy a gyilkos 
még mindig Szabadlábon Van. Azt mondtam, nem szeretek 
arra  gondolni,  hogy  a  személy,  aki  megölte  Wellingtont, 
valahol  a  közelben  lakhat,  és  találkozhatok  is  vele,  ha 
éjszaka  kimegyek  sétálni.  És  ez  lehetséges,  mert  a 
gyilkosságot  általában  olyan  személy  követi  el,  akit  az 
áldozat ismer.

Aztán azt mondtam: – Apa azt mondta, hogy soha többé 
ne ejtsem ki a házunkban Mr. Shears nevét, mert ő gonosz 
ember,  és  ez  talán  azt  jelenti,  hogy  ő  az  a  személy,  aki 
megölte Wellingtont.

Siobhan pedig azt mondta: – De az is lehet, hogy apád 
nem szereti túlságosan Mr. Shearset.

Én én megkérdeztem: – Miért?
Ő pedig  azt  mondta:  –  Nem tudom,  Christopher.  Azért 



nem tudom, mert semmit sem tudok Mr. Shearsről.
Azt mondtam: – Mr. Shears Mrs. Shearsnek volt a férje, 

és elhagyta, mintha elvált volna tőle. De nem tudom, hogy 
csakugyan elváltak-e.

És Siobhan azt mondta: – Nos, Mrs. Shears a barátotok, 
ugye?  A barátja  neked  és  apádnak.  Apád  talán  azért  nem 
szereti  Mr.  Shearset,  mert  elhagyta  Mrs.  Shearset.  Mert 
rosszat tett valakivel, aki a barátotok.

És  én  azt  mondtam:  –  De  apa  azt  mondja,  hogy Mrs. 
Shears már nem is a barátunk.

És  Siobhan  azt  mondta:  –  Sajnálom,  Christopher. 
Szeretnék válaszolni ezekre a kérdésekre, de egyszerűen nem 
tudok.

Aztán csengettek, hogy vége a tanításnak.
Másnap iskolába menet 4 sárga autót láttam egymás után, 

amitől  Fekete Nap lett,  így semmit  sem ettem ebédre,  és 
egész  nap  ültem  a  sarokban,  és  olvastam  az  alapszintű 
matematika  érettségi  feladatgyűjteményemet.  A következő 
napon iskolába menet szintén 3 sárga autót láttam egymás 
után,  amitől  még  egy  Fekete  Nap lett,  így  nem  szóltam 
senkihez,  és  egész  délután  ültem a  könyvtár  sarkában,  és 
nyögtem, miközben a fejemet odanyomtam, ahol a két fal 
találkozik, és ettől megnyugodtam, és biztonságban éreztem 
magamat.  De  a  következő  napon  egészen  az  iskoláig 
behunytam a szememet, és akkor nyitottam csak ki, amikor 
leszálltunk  a  buszról,  mert  miután  2  Fekete  Napom volt 
egymás után, szabad ezt tennem.
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De nem ez lett a könyv vége, mert 5 nappal később 5 piros 
autót  láttam egymás  után,  amitől  Szuper Jó  Nap  lett,  és 
tudtam, hogy valami különleges fog történni. Az iskolában 
nem történt semmi különleges, így tudtam, hogy iskola után 
fog  történni.  Miután  hazaértem,  lementem  az  üzletbe  az 
utcánk végében,  hogy vásároljak a  zsebpénzemből  néhány 
édesgyökér bocskorszíjat és egy fehér csokit.

Mikor megvásároltam az édesgyökér bocskorszíjaimat és 
a fehér csokit, megfordultam és láttam, hogy az üzletben van 
Mrs. Alexander is, az öreg hölgy a 39-es számból. Most nem 
farmert viselt. Ruhát viselt, mint egy normális öreg hölgy. És 
konyhaszaga volt.

Azt mondta: – Mi történt veled a múltkor?
Megkérdeztem: – Melyik napon?
És ő azt mondta: – Kijöttem, és te már elmentél. Nekem 

kellett megennem az összes aprósüteményt.
Azt mondtam: – Elmentem.
És ő azt mondta: – Erre én is rájöttem,
Azt mondtam: – Arra gondoltam, hogy ön talán telefonál 

a rendőrségre.
És ő azt mondta: – Mi a csudának tettem volna ilyet?
És én azt mondtam: – Mert mások dolgába avatkoztam, és 

apa azt mondta, hogy nem szabad nyomoznom az után, ki 
ölte meg Wellingtont.  És egy rendőr figyelmeztetett,  és ha 
megint  bajba  keveredek,  még  sokkal  nagyobb  baj  lesz  a 
figyelmeztetés miatt.

Akkor  a  pult  mögött  az  indiai  hölgy  azt  mondta  Mrs. 
Alexandernek:  –  Mit  parancsol?  –  És  Mrs.  Alexander  azt 
mondta,  hogy  kérne  egy  doboz  tejet  meg  egy  csomag 
narancsos kekszet, én pedig kimentem a boltból.

Amikor kiértem az üzletből, láttam, hogy Mrs. Alexander 
tacskója a járdán ül. Kis kabátot viselt, amit tartánszövetből, 



vagyis skót és kockás anyagból varrtak. Mrs. Alexander az 
ajtó  melletti  lefolyócsőhöz  kötötte  a  pórázt.  Szeretem  a 
kutyákat,  úgyhogy  lehajoltam,  köszöntem  a  tacskónak,  ő 
pedig megnyalta a kezemet. A nyelve érdes és nedves volt. 
Tetszett neki a nadrágom szaga, és szimatolni kezdte.

Aztán  kijött  Mrs.  Alexander,  és  azt  mondta:  –  Ivornak 
hívják.

Én nem mondtam semmit.
És  Mrs.  Alexander  azt  mondta:  –  Nagyon félénk vagy, 

Christopher.
Azt mondtam: – Nekem nem szabad beszélnem önnel.
Ő pedig azt  mondta:  – Ne aggódj,  nem fogok szólni  a 

rendőrségnek,  és  nem  fogok  apádnak  se,  mert  egy  kis 
csevegésben  nincsen  semmi  rossz.  Csevegni  olyan 
barátságos dolog, igaz?

Azt mondtam: – Én nem tudok csevegni.
Aztán ő azt mondta: – Szereted a számítógépeket?
És én azt mondtam: – Igen, szeretem a számítógépeket. 

Otthon van egy számítógépem a szobámban.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Tudom.  Néha,  mikor  átnézek 

hozzátok  az  ablakból,  látlak,  ahogy  ülsz  a  szobádban  a 
számítógépednél.

Aztán leoldozta Ivor pórázát a lefolyócsőről.
Nem akartam mondani semmit, mert nem akartam bajba 

keveredni.
Aztán arra gondoltam, hogy Szuper Jó Nap van, és eddig 

még nem történt különleges dolog, tehát lehetséges, hogy a 
különleges,  aminek  be  kell  következnie,  az  lesz,  hogy 
beszélgetek  Mrs.  Alexanderrel.  Arra  is  gondoltam,  hogy 
talán mondhatna valamit Wellingtonról vagy Mr. Shearsről, 
anélkül hogy kérdeznem kellene, így nem szegném meg az 
ígéretemet.

Tehát  azt  mondtam:  –  És  szeretem  a  matematikát,  és 
szeretek gondoskodni Tobyról. Továbbá szeretem az űrt, és 
szeretek egyedül lenni.

Ő pedig azt mondta: – Le merném fogadni, hogy nagyon 
jó vagy matematikából, ugye?

És  én  azt  mondtam:  –  Az  vagyok.  Jövő  hónapban 



leteszem az alapszintű matematikai érettségit. És ötöst fogok 
kapni.

És Mrs. Alexander azt mondta: – Csakugyan? Érettségizel 
alapszinten?

Azt feleltem: – Igen. Én nem hazudok.
Ő pedig azt mondta: – Elnézést kérek, nem arra akartam 

célozni, hogy hazudnál. Csak nem voltam biztos benne, hogy 
jól hallottalak-e. Néha kicsit süket vagyok.

És én azt mondtam: – Emlékszem. Ön mondta nekem. – 
Aztán meg azt mondtam: – Az én iskolámból én leszek az 
első, aki leteszi az alapszintű érettségi vizsgát, mert az egy 
különleges iskola.

Ő  pedig  azt  mondta:  –  Nohát,  le  vagyok  nyűgözve! 
Remélem, hogy ötöst kapsz!

És én azt mondtam: – Azt fogok.
Aztán  azt  mondta:  –  A másik  pedig,  amit  tudok rólad, 

hogy nem a sárga a kedvenc színed.
És én azt mondtam: – Nem. És nem is a barna.  Az én 

kedvenc színem a piros. És az ezüstszín.
Aztán Ivor kakált,  és Mrs.  Alexander megfogta a kakát 

egy  kis  plasztiktasakkal,  aztán  kifordította  a  tasakot,  és 
görcsöt kötött rá, így anélkül sikerült becsomagolnia a kakát, 
hogy meg kellett volna érintenie.

Közben én okoskodtam. Úgy okoskodtam, hogy apa csak 
öt dolgot ígértetett meg velem, mégpedig:

1. Nem ejtem ki a házunkban Mr. Shears nevét.
2. Nem kérdezgetem Mrs. Shearset, hogy ki ölte meg 

azt a rohadt kutyát.
3. Senkitől sem kérdezgetem, hogy ki ölte meg azt a 

rohadt kutyát.
4. Nem mászkálok be a mások kertjébe.
5. Abbahagyom ezt a rohadt, nevetséges nyomozósdi 

játékot.

És  Mr.  Shearsre  rákérdezni  nem tartozott  közéjük.  Aki 
nyomozó, annak kockáztatnia kell, ez pedig Szuper Jó Nap 
volt, vagyis jó nap a kockáztatásra, úgyhogy azt mondtam: – 



Ön ismeri Mr. Shearset? – ami olyan volt, mint a csevegés.
Mrs.  Alexander  azt  mondta:  –  Nem  igazán.  Mármint 

ismertem  annyira,  hogy  köszönjek  neki  az  utcán,  és 
beszélgessünk  egy  kicsit,  de  nem  sokat  tudtam  róla.  Azt 
hiszem, egy bankban dolgozott. A National Westminsterben. 
Bent a városban.

És én azt mondtam: – Apa szerint Mr. Shears egy gonosz 
ember. Nem tudja, miért mondta? Gonosz ember Mr. Shears?

Mrs.  Alexander  azt  mondta:  –  Christopher,  miért 
kérdezgetsz Mr. Shearsről?

Nem mondtam semmit,  mert  nem akartam nyomozni  a 
Wellington-gyilkosságban,  és  ez  volt  az  ok,  amiért  Mr. 
Shearsről kérdezgettem.

De Mrs. Alexander azt mondta: – Wellington miatt?
Én pedig bólintottam, mert az nem számít nyomozásnak.
Mrs. Alexander nem mondott  semmit.  Odament a rúdra 

szerelt kis piros dobozhoz a park kapuja mellett, és beletette 
a dobozba Ivor kakáját. Ettől, hogy egy barna dolog került 
egy piros dologba,  furcsa érzés lett  a fejemben, ezért nem 
néztem oda. Aztán visszajött hozzám.

Mélyen beszívta a levegőt, és azt mondta: – Talán jobb 
lenne, Christopher, ha nem beszélnénk ezekről a dolgokról.

És én megkérdeztem: – Miért nem?
Ő pedig azt mondta: – Csak. – Aztán elhallgatott, és úgy 

döntött,  hogy egy másik  mondatot  kezd  el:  –  Csak  azért, 
mert  talán  apádnak  van  igaza,  hogy  nem  kellene  erről 
kérdezősködnöd.

És én megkérdeztem: – Miért?
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Mert  apádat  nyilvánvalóan 

felzaklatná.
És én azt mondtam: – Miért zaklatná fel?
Akkor megint mélyen beszívta a levegőt, és azt mondta: – 

Mert… mert  azt  hiszem, tudod te,  miért  nem szereti  apád 
valami nagyon Mr. Shearset.

Akkor megkérdeztem: – Mr. Shears ölte meg anyát?
Mrs. Alexander azt mondta: – Megölte?
És én azt mondtam: – Igen. Ő ölte meg anyát?
És  Mrs.  Alexander  azt  mondta:  –  Nem,  nem! 



Természetesen nem ölte meg anyádat!
És  én  azt  mondtam:  –  De  ő  okozott  neki  olyan 

feszültséget, hogy anya meghalt szívrohamban?
Mrs. Alexander azt mondta: – Christopher, komolyan nem 

tudom, miről beszélsz.
És  én  azt  mondtam:  –  Vagy  annyira  bántotta,  hogy 

anyának kórházba kellett mennie?
Mrs. Alexander azt mondta: – Anyádnak kórházba kellett 

mennie?
És  én  azt  mondtam:  –  Igen.  Először  nem volt  nagyon 

komoly, de szívrohamot kapott, amikor a kórházban feküdt.
Mrs. Alexander azt mondta: – Édes Istenem!
Azt mondtam: – És meghalt.
És Mrs. Alexander megint azt mondta: – Édes Istenem! – 

aztán még azt mondta: – Jaj, Christopher, annyira, de annyira 
sajnálom! Fogalmam sem volt róla.

Aztán  megkérdeztem tőle:  –  Miért  mondta,  hogy:  „Azt 
hiszem, tudod te, miért nem szereti apád valami nagyon Mr. 
Shearset?”

Mrs. Alexander a szájára tette a kezét, és azt mondta: – Jaj 
nekem, jaj, jaj. – De nem válaszolt a kérdésemre.

Úgyhogy megint föltettem neki ugyanazt a kérdést, mert 
mikor  egy  detektívregényben  valaki  nem  válaszol 
kérdésekre, azért teszi, mert meg akar őrizni egy titkot, vagy 
meg akarja akadályozni, hogy valaki bajba kerüljön, tehát az 
ezekre  a  kérdésekre  adandó  válaszok  a  legfontosabb 
válaszok,  ezért  kell  a  nyomozónak nyomást  gyakorolnia  a 
kérdezettre.

De Mrs. Alexander még mindig nem felelt. Inkább ő tett 
föl nekem egy kérdést, mégpedig azt: – Szóval nem tudod?

És én azt mondtam: – Mit nem tudok?
Azt  felelte:  –  Nézd,  Christopher,  ezt  valószínűleg  nem 

kellene elmondanom neked. Nem tehetnénk egy kis sétát a 
parkban? Ez nem az a hely, ahol az ilyesmiről beszélni lehet.

Ideges voltam. Nem ismertem Mrs. Alexandert. Tudtam, 
hogy öreg hölgy, és hogy szereti a kutyákat. De idegen volt. 
És magamtól sose megyek be a parkba, mert az veszedelmes, 
és a sarokban, a nyilvános vécé mögött az emberek drogokat 



fecskendeznek  be  maguknak.  Haza  akartam menni,  és  fel 
akartam menni a szobámba, és meg akartam etetni Tobyt, és 
gyakorolni akartam a matematikát.

De izgatott  is  voltam.  Mert  arra  gondoltam, hogy Mrs. 
Alexander  elmondhat  nekem  egy  titkot.  És  a  titok 
kapcsolatban lehet azzal, hogy ki ölte meg Wellingtont. Vagy 
Mr. Shearsszel. És ha Mrs. Alexander ezt fogja tenni, akkor 
még  több  bizonyítékom  lehet  Mr.  Shears  ellen,  vagy 
Beszüntethetem Az Ügyében A Nyomozást.

Tehát  mivel  Szuper Jó Nap  volt,  úgy döntöttem, hogy 
besétálok a parkba Mrs. Alexanderrel, akkor is, ha megrémít.

Mikor bent voltunk a parkban, Mrs. Alexander megállt, és 
azt mondta: – Mondok neked valamit, de meg kell ígérned, 
hogy nem árulod el apádnak, hogy tőlem hallottad.

Azt kérdeztem: – Miért?
És ő azt mondta: – Nem kellett volna azt mondanom, amit 

mondtam. De ha nem magyarázom meg, te továbbra is töröd 
a fejedet rajta, hogy mire értettem, és esetleg megkérdezed 
apádtól.  Ezt  pedig  nem  szeretném,  mert  nem  akarom 
fölzaklatni.  Tehát  megmagyarázom,  miért  mondtam,  amit 
mondtam.  De mielőtt  ezt  tenném,  meg kell  ígérned,  hogy 
senkinek se árulod el, hogy tőlem hallottad.

Azt kérdeztem: – Miért?
És ő azt mondta: – Kérlek, Christopher, bízzál bennem!
És azt mondtam: – Megígérem. – Mert ha Mrs. Alexander 

megmondja, ki ölte meg Wellingtont, vagy azt mondja, hogy 
valójában  Mr.  Shears  ölte  meg  anyát,  akkor  még  mindig 
elmehetek a rendőrségre, és szólhatok nekik, mert az ígéretet 
meg lehet szegni, ha valaki bűnt követett el,  és mi tudunk 
róla.

Mrs.  Alexander  azt  mondta:  –  Anyád,  mielőtt  meghalt, 
nagyon jó barátságban volt Mr. Shearsszel.

Azt feleltem: – Tudom.
És ő azt mondta: – Nem, Christopher, nem vagyok biztos 

benne,  hogy  valóban  tudod.  Igen  jó  barátságban  voltak. 
Egészen bensőséges barátságban.

Gondolkoztam egy darabig,  aztán  azt  mondtam:  –  Úgy 
érti, hogy szexeltek?



És Mrs. Alexander azt mondta: – Igen, Christopher. Úgy 
értettem.

Aztán nem szólt semmit körülbelül 30 másodpercig.
Aztán  azt  mondta:  –  Sajnálom,  Christopher.  Komolyan 

nem akartam olyat  mondani,  ami fölzaklat,  de meg kellett 
magyaráznom. Hogy miért mondtam, amit mondtam. Nézd, 
azt  hittem,  hogy  tudod.  Ezért  gondolja  apád,  hogy  Mr. 
Shears  gonosz  ember.  És  ezért  nem akarja,  hogy  ide-oda 
járkálj,  és  Mr.  Shearsről  faggasd  az  embereket.  Mert  az 
visszahozza a fájó emlékeket.

Azt mondtam: – Azért hagyta el Mr. Shears Mrs. Shearset, 
mert  valaki  mással  szexelt,  holott  Mrs.  Shears  volt  a 
felesége?

És Mrs. Alexander azt mondta: – Igen, gondolom.
Aztán  azt  mondta:  –  Sajnálom,  Christopher,  komolyan 

sajnálom.
És én azt mondtam: – Azt hiszem, hogy most mennem 

kellene.
Ő pedig azt mondta: – Jól vagy, Christopher?
És én azt  mondtam: – Félek itt  lenni  a  parkban önnel, 

mert ön idegen.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Én  nem  idegen  vagyok, 

Christopher, én a barátod vagyok.
És én azt mondtam: – Most hazamegyek.
Ő pedig azt mondta: – Ha beszélni akarsz erről, bármikor 

átjöhetsz hozzám. Csak kopogtatnod kell az ajtómon.
És én azt mondtam: – Oké.
Ő pedig azt mondta: – Christopher?
És én azt mondtam: – Tessék?
Ő pedig azt mondta: – Ugye nem szólsz apádnak erről a 

beszélgetésről?
És én azt mondtam: – Nem. Megígértem.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Akkor  most  menj  haza.  És  ne 

feledd, amit mondtam. Bármikor.
Aztán hazamentem.
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Mr. Jeavons azt mondta, hogy azért szeretem a matematikát, 
mert biztonságos. Azt mondta, azért szeretem a matematikát, 
mert  problémamegoldást  jelent,  és  azok  a  problémák 
nehezek és érdekesek, de végül mindegyikre van egyértelmű 
válasz. Ezt úgy értette, hogy a matematika nem olyan, mint 
az  élet,  mert  az  életben  nincsenek  egyértelmű  válaszok. 
Tudom, hogy így értette, mert megmondta.

Ez azért van, mert Mr. Jeavons nem érti a számokat.
Itt egy híres történet, A Monty Hall-probléma, amit azért 

csatoltam  ehhez  a  könyvhöz,  mert  szemlélteti  a 
mondanivalómat.

Az  amerikai  Parádé  magazinban  volt  egy  Kérdezd 
Marilynt  című  rovat.  Ezt  a  rovatot  Marilyn  vos  Savant 
vezette, akiről a magazinban azt mondták, hogy a Guinness  
Rekordok Könyvének Hírességek Csarnoka szerint neki van 
a  legmagasabb  IQ-ja  a  világon.  A rovatban  matematikai 
kérdésekre válaszolt, amiket az olvasók küldtek be. És 1990 
szeptemberében ezt a kérdést küldte be Craig F. Whitaker a 
marylandi Columbiából (de ez nem úgynevezett szó szerinti 
idézet, mert egyszerűbbé és érthetőbbé tettem).

Televíziós  vetélkedőben  veszünk  részt.  A  játék  célja,  
hogy a győztes egy autót nyerjen. A műsorvezető mutat  
három ajtót.  Azt  mondja,  hogy az  egyik  ajtó  mögött  
autó  van,  a  másik  két  ajtó  mögött  pedig  kecskék  
vannak. Megkér, hogy válasszunk egy ajtót. Választunk 
egy ajtót, de azt nem nyitják ki. Aztán a műsorvezető  
kinyit egy olyan ajtót, amit nem választottunk, és egy  
kecske lesz látható (mert a műsorvezető tudja, mi van  
az  ajtók  mögött).  Aztán  azt  mondja,  hogy  még  egy  
utolsó esélyünk van meggondolni magunkat, mielőtt az  



ajtókat  kinyitnák,  és mi kapnánk egy autót  vagy egy  
kecskét.  Tehát  megkérdezi,  hogy  nem  akarnánk-e  
meggondolni  magunkat,  és  a  másik,  nyitatlan  ajtót  
választani. Ön mit tenne?

Marilyn vos Savant azt mondta, hogy mindig változtatni kell 
a döntésen, és az utolsó ajtót kell választani, mert 2 a 3-hoz 
az esély, hogy a mögött az ajtó mögött egy autó lesz.

De ha a megérzésünket használjuk, akkor azt gondoljuk, 
hogy az esély 50 az 50-hez,  mert  egyenlő esély van arra, 
hogy az autó akármelyik ajtó mögött lehessen.

Rengetegen írtak a magazinnak, hogy Marilyn vos Savant 
téved, még azután is, hogy nagyon alaposan megmagyarázta, 
miért  van  igaza.  A  problémáról  írott  levelek  92%-a  azt 
mondta,  hogy Marilyn  vos  Savant  téved,  és  ezek  közül  a 
levelek  közül  nagyon  sokat  matematikusok  és  tudósok 
küldtek. Itt van néhány dolog azok közül, amiket írtak.

Erősen  aggaszt  a  nagyközönség  matematikai  
járatlansága. Kérem, segítsen azzal, hogy beismeri a  
tévedését.
Robert Sachs, Ph.D., George Mason Egyetem

Épp elég nagy a matematikai analfabetizmus ebben az  
országban,  nincs  szükségünk  rá,  hogy  még  a  világ  
legmagasabb IQ-ja is terjessze. Szégyellje magát!
Scott Smith, Ph.D., Florida Egyetem

Meg  vagyok  döbbenve,  hogy  legalább  három 
matematikus  igazította  már  ki,  mégsem  látja  be  a  
hibáját!
Kent Ford, Dickinson Állami Egyetem

Bizonyosan sok levelet fog kapni középiskolásoktól és  
egyetemi  hallgatóktól.  Talán  meg  kellene  tartania  
néhányat, hogy felhasználja későbbi rovataihoz.
W. Robert Smith, Ph.D., Georgia Állami Egyetem

Maga  mérhetetlenül  inkorrekt…  Hány  dühös  
matematikus  kell  még ahhoz,  hogy megváltoztassa a  
véleményét?



E. Ray Bobo, Ph.D., Georgetown Egyetem

Ha  ez  az  összes  Ph.D.  tévedett,  akkor  nagy  bajok  
lesznek ebben az országban.
Everett Harman, Ph.D., Katonai Kutatóintézet

Pedig Marilyn  vos Savantnak igaza volt.  És  ezt  2  úton 
lehet bizonyítani. Először matematikailag, így:

A második  úton  úgy bizonyíthatjuk  be,  hogy rajzolunk 
egy ábrát a lehetséges eredményekről:



Tehát ha változtatunk, 3 eset közül 2-ben autót kapunk. 
Míg ha kitartunk, 3 eset közül csak 1-ben kapunk autót.

Ez  azt  mutatja,  hogy az  intuíció  időnként  elronthatja  a 
dolgokat.  És az intuíció az, amit az emberek használnak a 
döntéshozatalnál.  De  a  logika  segíthet  a  pontos  válasz 
kidolgozásában.

Azt is megmutatja, hogy Mr. Jeavonsnak nem volt igaza, 
mert a számok néha nagyon bonyolultak, és egyáltalán nem 
egyértelműek. Ezért szeretem A Monty Hall-problémát.
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Amikor hazaértem, ott volt Rhodri. Rhodri az az ember, aki 
apának  dolgozik,  segít  javítani  a  fűtőberendezéseket  és  a 
vízmelegítőket.  Este  néha  eljön  a  házba,  hogy sört  igyon 
apával, a televíziót nézze, és beszélgessen.

Rhodri fehér kezeslábast viselt, amin piszokfoltok voltak, 
és a bal keze középső ujján aranygyűrűt, és olyan szaga volt, 
aminek nem tudom a nevét, de apának is gyakran van ilyen 
szaga, amikor hazajön a munkából.

Betettem  az  édesgyökér  bocskorszíjaimat  és  a  fehér 
csokimat a polcon levő különleges ételesdobozomba, amihez 
apának nem szabad hozzáérnie, mert az az enyém.

Aztán apa azt mondta: – Hát hol jártál, fiatalember?
És én azt mondtam: – Elmentem a boltba, hogy vásároljak 

néhány édesgyökér bocskorszíjat és egy fehér csokit.
Ő pedig azt mondta: – Sokáig elvoltál.
És  én  azt  mondtam:  –  Beszélgettem  Mrs.  Alexander 

kutyájával a bolt előtt. Megsimogattam, és ő megszagolta a 
nadrágomat. – Ami újabb ártatlan hazugság volt.

Aztán  Rhodri  azt  mondta:  –  Na,  most  megkapod  a 
zamekot!

De én nem tudtam, mi az a zamek.
És ő azt mondta: – Hát mi a kotta, főnököm?
És én azt mondtam: – Köszönöm szépen, jól  vagyok – 

mert ilyenkor ezt kell mondani.
Ő pedig azt mondta: – Mennyi 251-szer 864?
Gondolkoztam rajta,  és  azt  mondtam:  – 216 864.  –  Ez 

igazán könnyű, mert csak meg kell szorozni 864-et 1000-rel, 
ami annyi, mint 864 000. Aztán elosztjuk 4-gyel, és kapunk 
216 000-et,  ami  annyi,  mint  250  x  864.  Ekkor mindössze 
hozzá kell adni még egyszer 864-et, hogy megkapjuk a 251-
szer 864-et, ami 216 864.

Azt mondtam: – Annyi?



És Rhodri azt mondta: – Lila gőzöm sincs – és nevetett.
Nem  szeretem,  ha  Rhodri  kinevet.  Rhodri  sokszor 

kinevet. Apa azt mondja, barátságból csinálja.
Aztán apa azt mondta: – Beteszek neked egy olyan Gobi 

Alú Szágot a sütőbe, oké?
Ez azért van, mert szeretem az indiai ételt, mert erős ízű. 

De a  Gobi  Alú  Szág  sárga,  ezért  piros  ételfestéket  teszek 
bele,  mielőtt  megenném.  A  festéket  egy  kis  műanyag 
flakonban tartom, a különleges ételesdobozomban.

Azt mondtam: – Oké.
És Rhodri azt mondta: – Úgy néz ki, Parky átrázta őket, 

mi? – De ezt apának, nem nekem.
És apa azt mondta: – Hát, azok az áramköri kártyák úgy 

néztek ki, mintha Noé bárkájából maradtak volna itt.
És Rhodri azt mondta: – Szólsz nekik?
És apa azt mondta: – Minek? Aligha fogják beperelni érte.
És Rhodri azt mondta: – Majd ha dalra fakad és kalapot 

emel!
És apa azt mondta: – Jobb az ilyet nem bolygatni.
Aztán kimentem a kertbe.
Siobhan azt mondta, hogy egy könyvben a dolgokról is 

kellenek leírások. Mondtam, hogy hozhatok fényképeket, és 
beletehetem őket a könyvbe, de azt mondta, a könyv lényege 
éppen  az,  hogy  szavakkal  írjuk  le  a  dolgokat,  hogy  az 
emberek  elolvassák,  és  aztán  a  fejükben  alkossanak képet 
róluk.

És  azt  mondta,  hogy  legjobb  azokat  a  dolgokat  leírni, 
amik érdekesek vagy különlegesek.

Azt  is  mondta,  hogy  le  kellene  írnom  a  történetben 
szereplő  embereket,  úgy,  hogy  megemlítem  egy-két 
részletüket, hogy fejben képet lehessen alkotni róluk. Ezért 
írtam Mr. Jeavons cipőjéről a sok-sok lyukkal, és a rendőrről, 
aki  úgy  nézett  ki,  mintha  két  egér  lenne  az  orrában,  és 
Rhodri szagáról, aminek nem tudom a nevét.

Tehát úgy döntöttem, hogy leírom a kertet. De a kert nem 
volt  nagyon érdekes  vagy különleges.  Csak egy kert  volt, 
fűvel, fészerrel és egy ruhaszárító kötéllel. De az ég érdekes 
volt és különleges, mert az ég általában unalmas, mert csupa 



kék, vagy csupa szürke, vagy egyfajta felhő van rajta, és nem 
úgy néz  ki,  mintha  sok  száz  mérföldnyire  lenne  a  fejünk 
fölött. Úgy néz ki, mintha valaki ráfestette volna egy nagy 
tetőre. De ezen az égen sokféle típusú felhő volt különböző 
magasságokban, úgyhogy látni lehetett, milyen óriási nagy.

A  legmagasabban  sok  kis  fehér  felhő  volt,  nagyon 
szabályos  mintájúak,  olyanok,  mint  a  halpikkely  vagy  a 
homokdűnék.

Ezek  alatt  nyugatra  néhány  nagy  felhő  volt,  halvány 
narancsszínűek, mert már majdnem este volt, és ment lefelé 
a nap.

Aztán  a  földhöz  legközelebb  volt  egy  hatalmas  felhő, 
szürke színű, mert esőfelhő volt. Hosszú, hegyes alakja volt, 
és így nézett ki:

Miután  sokáig  néztem,  láthattam,  ahogy  nagyon  lassan 
mozog, és olyan volt, mint egy több száz kilométer hosszú, 
idegen űrhajó, mint a Dűné-ben, vagy A függetlenség napjá-
ban,  vagy a  Harmadik típusú találko-zások-ban, épp csak 
nem  szilárd  anyagból  volt,  hanem  a  sűrített  vízpára 
cseppjeiből,  mert  a  felhők  abból  vannak.  Lehetett  idegen 
űrhajó is.

Az  emberek  azt  gondolják,  hogy  az  idegen  űrhajók 
tömörek, és fémből készülnek, és tele vannak fényekkel, és 



lassan  mozognak  az  égen,  mert  mi  ilyenre  építenénk  az 
űrhajót,  ha  képesek  lennénk  ilyen  nagyot  építeni.  De  az 
idegenek,  ha  léteznek,  valószínűleg  nagyon  különböznek 
tőlünk. Lehetnek olyanok, mint a nagy hazátlan csigák, vagy 
laposak,  mint  a  tükörképek.  Vagy  lehetnek  nagyobbak  a 
bolygóknál.  Vagy  lehet,  hogy  egyáltalán  nincs  is  testük. 
Lehetnek csak információk, mint egy számítógépben. És az 
űrhajóik nézhetnek ki úgy, mint a felhők, vagy készülhetnek 
össze nem függő tárgyakból, olyanokból, mint a por vagy a 
levelek.

Azután hallgattam a kert hangjait, és hallottam egy madár 
énekét,  és  a  közlekedés  lármáját,  ami  olyan  volt,  mint  a 
hullámverés  egy parton,  és  hallottam, hogy valahol  valaki 
zenél,  és  gyerekek  kiabálnak.  És  ezek  között  a  hangok 
között,  ha  nagyon  figyeltem,  és  teljesen  mozdulatlanul 
álltam, hallottam a fülemben egy vékony nyiszorgást, meg a 
levegőt, ahogy ki-be jár az orromban.

Aztán beleszimatoltam a levegőbe,  hátha megtudhatom, 
milyen szagú a kert.  De nem éreztem semmit.  Semmilyen 
szaga nem volt. És ez is érdekes volt.

Aztán bementem, és megetettem Tobyt.



107
A sátán kutyája  a kedvenc könyvem.  A sátán kutyájá-ban 
Sherlock  Holmest  és  dr.  Watsont  meglátogatja  James 
Mortimer,  aki  egy  orvos  a  devoni  mocsárvidéken.  Sir 
Charles  Baskerville,  James  Mortimer  barátja  meghalt 
szívrohamban, és James Mortimer azt gondolja, hogy halálra 
rémíthették. James Mortimernek van egy régi pergamenje is, 
amely leírja a Baskerville-ek átkát.

Ezen a pergamenen az van, hogy Sir Charles Baskerville-
nek volt egy Sir Hugó Baskerville nevű őse, egy durva, aljas 
és  istentelen  ember.  És  szexelni  próbált  egy  parasztgazda 
lányával,  de  a  lány  elmenekült,  és  Sir  Hugó  Baskerville 
kergette  a  mocsáron  át.  És  a  barátai,  akik  semmirekellő 
korhelyek voltak, Sir Hugót kergették.

Mire  utolérték,  a  parasztember  lánya  meghalt  a 
kimerültségtől és a fáradtságtól. És láttak egy nagy, fekete 
fenevadat,  olyan  formájút,  mint  egy  kutya,  de  nagyobbat 
minden kutyánál, amit halandó ember látott valaha, és ez a 
kutya  Sir  Hugó  Baskerville  torkát  marcangolta.  Az  egyik 
barát még azon az éjszakán belehalt a félelembe, és a másik 
kettő megtört ember volt haláláig.

James  Mortimer  úgy  gondolja,  hogy  a  sátán  kutyája 
rémíthette halálra Sir Charlest,  és aggódik,  hogy a fia,  Sir 
Henry  Baskerville  veszélyben  lesz,  ha  lejön  a  devoni 
kastélyba.

Így hát Sherlock Holmes leküldi dr. Watsont Devonba Sir 
Henry  Baskerville-lel.  Dr.  Watson  megpróbálja 
kikövetkeztetni, ki ölhette meg Sir Charles Baskerville-t.

Sherlock Holmes azt mondja, hogy ő Londonban marad, 
de titokban Devonba utazik, és önálló nyomozást végez.

És Sherlock Holmes kinyomozza, hogy Sir Charlest egy 
Stapleton nevű szomszéd ölte meg, aki lepkegyűjtő, és távoli 
rokona a Baskerville-eknek. És Stapleton szegény, úgyhogy 



ő próbálja  megölni  Sir  Henry Baskerville-t,  mert  akkor  ő 
örökölhetné a kastélyt.

Ehhez  vásárolt  Londonból  egy  hatalmas  kutyát,  és 
bekente foszforral, hogy foszforeszkáljon a sötétben, és ez a 
kutya rémítette halálra Sir Charles Baskerville-t. És Sherlock 
Holmes  meg  Watson  meg  Lestrade  a  Scotland  Yardtól 
elfogják. Sherlock Holmes és Watson lelőtte a kutyát, és ő az 
egyik olyan kutya,  amit a történetben megölnek,  ami nem 
szép, mert nem a kutya a hibás. Stapleton elmenekül a Sivár 
Semlyékbe, ami a mocsárvidék egy része, és meghal, mert 
elnyeli az ingovány.

Van  néhány  rész  a  történetben,  amit  nem szeretek.  Az 
egyik rész az ősi pergamen, mert régi nyelven van írva, amit 
nehéz megérteni, mint például:

Tanuld  meg  eme  históriából,  hogy  ne  félj  a  múlt  
gyümölcseitől,  hanem  inkább  légy  cirkumspektus  a  
jövőben, hogy ama szennyes szenvedélyek, amelyektől  
családunk  oly  gyászosan  szenvedett,  ne  légyenek  
romlásunkra.

És Sir Arthur Conan Doyle (aki a szerző) néha így írja le 
az embereket:

Volt egy árnyalatnyi rossz az arcban, valami érdesség,  
egyfajta  keménység,  talán  a  pillantásé,  valami  
ernyedtség  a  szájban,  ami  csorbította  az  ajkak  
tökéletes szépségét.

Nem  tudom,  mit  jelent  az  egyfajta  keménység,  talán  a 
pillantásé, és nem érdekelnek az arcok.

De néha vicces nem tudni, mit jelentenek a szavak, mert 
ilyenkor  meg  lehet  nézni  őket  a  lexikonban,  mint  a 
semlyéket (ami az ingovány), vagy a sasbércet (ami sziklás 
magaslat).

Szeretem  A sátán kutyájá-t, mert detektívregény, vagyis 
vannak  benne  támpontok  és  elterelő  manőverek.  Itt  van 
néhány támpont:

1. Sir Henry Baskerville két cipője eltűnik, amikor 



egy londoni hotelben száll meg – Ez azt jelenti, hogy 
valaki meg akarja szagoltatni a sátán kutyájával, mint 
egy vérebbel, hogy az üldözhesse. Ez azt jelenti, hogy 
a sátán kutyája nem természetfölötti lény, hanem igazi 
kutya.
2. Stapleton  az  egyetlen,  aki  tudja,  hogy  lehet 
átjutni  a  Sivár  Semlyéken,  és  azt  mondja 
Watsonnak, hogy a saját érdekében maradjon távol 
tőle  –  Ez  azt  jelenti,  hogy  rejteget  valamit  a  Sivár 
Semlyékben, és nem akarja, hogy mások megtalálják.
3. Mrs. Stapleton azt mondja dr. Watsonnak, hogy 
„haladéktalanul  és  egyenesen  térjen  vissza 
Londonba!”  –  Ez  azért  van,  mert  azt  gondolja  dr. 
Watsonról,  hogy  ő  Sir  Henry  Baskerville,  és  Mrs. 
Stapleton  tudja,  hogy  a  férje  meg  akarja  ölni  Sir 
Henryt.

És itt van néhány elterelő manőver.

1. Amikor Sherlock Holmes és Watson Londonban 
van, követi  őket egy hintóban ülő,  fekete szakállú 
ember  –  Ettől  arra  gondolunk,  hogy  az  az  ember 
Barrymore, a baskerville-i kastély gondnoka, mert ő az 
egyetlen  ismert  személy,  akinek fekete  szakálla  van. 
De  az  az  ember  valójában  Stapleton,  aki  álszakállt 
visel.
2. Selden, a Notting Hill-i  gyilkos –  Ezt az embert, 
aki  egy  közeli  börtönből  szökött  meg,  a  mocsárban 
üldözik, amitől arra kell gondolni,  hogy valami köze 
van a történethez, mert bűnöző, de egyáltalán semmi 
köze nincs.
3. Az ember a  sasbércen  –  Ez egy emberi  sziluett, 
amit dr. Watson lát éjszaka a mocsárban, és nem ismeri 
fel,  amitől  arra  kell  gondolni,  hogy ő a  gyilkos.  De 
Sherlock Holmes az, aki titokban elutazott Devonba.

Azért  is  szeretem  A  sátán  kutyájá-t,  mert  szeretem 
Sherlock Holmest, és azt gondolom, hogy ha igazi nyomozó 



lennék, akkor olyan lennék, mint ő. Sherlock Holmes nagyon 
intelligens, megoldja a rejtélyt, és azt mondja:

A  világ  tele  van  nyilvánvaló  dolgokkal,  amelyeket  
senki sem figyel meg.

De ő észreveszi őket, úgy, mint én. Továbbá azt írják a 
könyvben:

Sherlock  Holmes  figyelemre  méltó  mértékben  
rendelkezett azzal a képességgel, hogy akaratlagosan  
függetleníteni tudta az elméjét.

Ez  is  olyan,  mint  én,  mert  ha  igazán  érdekel  valami, 
például a matematikát gyakorolom, vagy könyvet olvasok az 
Apolló-programról, vagy a nagy fehér cápákról, nem veszek 
észre  semmi  mást,  és  ha  apa  hív,  hogy  egyem  meg  a 
vacsorámat,  meg  se  hallom.  Ezért  vagyok  nagyon  jó  a 
sakkban, mert akaratlagosan függetlenítem az elmémet, és a 
sakktáblára összpontosítok, és egy idő után a személy, akivel 
sakkozok, abbahagyja az összpontosítást,  és az orrát  kezdi 
vakargatni, vagy kibámul az ablakon, és ettől hibát követ el, 
én  pedig  győzök.  Dr.  Watson  azt  is  mondja  Sherlock 
Holmesról:

…elméje…  szorgalmasan  épített  valamiféle  keretet,  
amelybe ezeket a különös és látszólag összefüggéstelen  
epizódokat be lehet illeszteni.

Ugyanezt  próbálom  tenni  én  azzal,  hogy  írom  ezt  a 
könyvet.

Továbbá Sherlock Holmes nem hisz a természetfölöttiben, 
ami  Istenből  és  tündérmesékből  és  pokol  kutyáiból  és 
átkokból, tehát butaságokból áll.

Ezt  a  fejezetet  két,  Sherlock  Holmesszal  kapcsolatos, 
érdekes ténnyel zárom:

1. Az eredeti Sherlock Holmes-történetekben Sherlock 
Holmest  sohasem  úgy  írják  le,  hogy 
szarvasvadászsapkát  visel,  pedig  a  filmekben  és  a 



képregényekben  mindig  az  van  rajta.  A 
szarvasvadászsapkát  egy  Sidney  Paget  nevű  ember 
találta  ki,  aki  az  eredeti  könyvekhez  készítette  a 
rajzokat.

2. Az eredeti Sherlock Holmes-történetekben Sherlock 
Holmes sohasem mondja: „Elemi, kedves Watsonom.” 
Ezt csak a filmeken vagy a televízióban mondja.
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Éjszaka  írtam  még  egy  kicsit  a  könyvemhez,  és  reggel 
bevittem  az  iskolába,  hogy  Siobhan  elolvashassa,  és 
megmondhassa, hogy követtem-e el helyesírási és nyelvtani 
hibákat.

Siobhan a délelőtti szünetben olvasta el a könyvet, amikor 
iszik egy csésze kávét, miközben a játszótér szélén ül a többi 
tanárral.  A  délelőtti  szünet  után  odajött  hozzám,  leült 
mellém,  és  mondta,  hogy  elolvasta  azt  a  részt,  amelyben 
leírom a beszélgetésemet Mrs. Alexanderrel. Azt mondta: – 
Szóltál apádnak erről?

Azt feleltem: – Nem.
És ő azt mondta: – Szólni fogsz apádnak erről?
Azt feleltem: – Nem.
És ő azt mondta: – Helyes. Szerintem ez okos gondolat, 

Christopher. Szomorú lettél, mikor megtudtad?
És én megkérdeztem: – Mit tudtam meg?
És ő azt mondta: – Felzaklatott-e, mikor megtudtad, hogy 

anyádnak kapcsolata volt Mr. Shearsszel?
Azt mondtam: – Nem.
És ő azt mondta: – Az igazat mondod, Christopher?
Akkor azt mondtam: – Én mindig az igazat mondom.
És ő azt mondta: – Tudom, hogy azt teszed, Christopher. 

De néha elszomorodunk dolgoktól, és nem szívesen mondjuk 
meg másoknak, hogy szomorúak vagyunk. Jobban szeretjük 
titokban tartani.  Vagy néha úgy vagyunk szomorúak, hogy 
nem is tudunk róla. Ezért azt mondjuk, hogy nem vagyunk 
szomorúak, holott valójában azok vagyunk.

Azt mondtam: – Nem vagyok szomorú.
És ő azt mondta: – Ha szomorkodni kezdesz ezen, akkor 

tudnod  kell,  hogy idejöhetsz  hozzám,  és  beszélhetsz  róla. 
Mert  úgy gondolom,  hogy ha  beszélhetsz  róla  nekem,  az 
segíteni fog, hogy ne legyél nagyon szomorú. Ha pedig nem 



vagy  szomorú,  csak  beszélgetni  szeretnél  róla,  az  is  oké. 
Érted?

Azt mondtam: – Értem.
És ő azt mondta: – Jól van.
És azt feleltem: – De nem vagyok szomorú miatta. Mert 

anya  meghalt.  És  mert  Mr.  Shears  már  nincsen  itt.  Tehát 
olyasmi  miatt  szomorkodnék,  ami  nem valóságos,  és  nem 
létezik. Az pedig butaság lenne.

A délelőtt hátralevő részében a matematikát gyakoroltam, 
és ebédre nem ettem meg a töltött lepényt, mert sárga volt, 
de  ettem  sárgarépát,  zöldborsót  és  sok-sok 
paradicsommártást.  Desszertnek  fekete  áfonyát  ettem  és 
almás  császármorzsát,  de  a  morzsarészét  nem,  mert  az  is 
sárga  volt,  ezért  megkértem  Mrs.  Davist,  hogy  vegye  ki 
belőle  a  morzsarészt,  mielőtt  a  tányéromra tenné,  mert  az 
nem számít, ha különböző ételek akkor érnek össze, amikor 
még nincsenek a tányéron.

Mikor megebédeltem, délután művészettel  foglalkoztam 
Mrs. Petersnél, és néhány képet festettem idegenekről, akik 
ilyenek voltak:
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Az én  memóriám olyan,  mint  egy film.  Ezért  emlékszem 
nagyon  jól  a  dolgokra,  például  a  párbeszédekre,  amiket 
leírtam ebben a könyvben, és hogy mit viseltek az emberek, 
és  milyen  szaguk  volt,  mert  a  memóriámnak  van  egy 
szagsávja, ami olyan, mint a hangsáv.

Ha arra  kérnek,  hogy emlékezzek valamire,  egyszerűen 
lenyomom, hogy Vissza  vagy Gyorsan előre  vagy Szünet, 
mint egy videón, vagy sokkal inkább egy DVD-n, mert nem 
kell  visszatekernem  az  összes  köztes  anyagon  át,  hogy 
megtaláljak egy nagyon régi emléket. És gombok sincsenek, 
mert a fejemben történik.

Ha  valaki  azt  mondja:  „Christopher,  meséld  el,  milyen 
volt  az  anyád”,  akkor  visszatekerhetek  sok  különböző 
jelenetre,  és  elmondhatom,  milyen  volt  ezekben  a 
jelenetekben az anyám.

Például visszatekerhetek 1992. július 4-ére, amikor 9 éves 
voltam,  ami  egy  szombat  volt,  vakáción  voltunk 
Cornwallban,  és  délután  kimentünk  a  partra  egy Polperro 
nevű  helyen.  Anya  zsávolyból  készült  sortot  viselt,  és 
világoskék  bikinifelsőt,  és  Consulate  cigarettát  szívott, 
aminek  mentolos  szaga  volt.  És  ő  nem  úszott.  Anya 
napfürdőzött egy lila-piros csíkos törülközőn, és egy könyvet 
olvasott  Georgette  Heyertől,  aminek az  volt  a  címe,  hogy 
Maszkabál.  Aztán befejezte  a  napfürdőzést,  bejött  a  vízbe 
úszni, és azt mondta: „Szentségit, de hideg!” És azt mondta, 
hogy én is bejöhetnék úszni, de én nem szeretek úszni, mert 
nem szeretem levetni a ruhámat. Anya azt mondta, hogy csak 
a nadrágomat gyűrjem fel,  és jöjjek be egy kicsit  a vízbe, 
amit  megtettem.  És  álltam  a  vízben.  Anya  azt  mondta: 
„Nézd, milyen finom!” Hátravetődött, és eltűnt a víz alatt, én 
pedig azt gondoltam, hogy egy cápa ette meg, és visítottam. 
Ő megint felállt a vízben, odajött, ahol én álltam, felemelte a 



jobb kezét, és szétnyitotta az ujjait, mint egy legyezőt, és azt 
mondta: „Ejnye, Christopher, érintsd meg a kezemet! Ejnye 
már, hagyd abba a visítást! Érintsd meg a kezemet! Hallgass 
rám,  Christopher!  Meg  tudod  tenni!”  És  egy  idő  után 
abbahagytam  a  visítást.  Fölemeltem  a  bal  kezemet,  és 
szétnyitottam  az  ujjaimat,  mint  egy  legyezőt,  és 
összeérintettük  az  ujjainkat,  és  anya  azt  mondta:  „Oké, 
Christopher, minden oké. Cornwallban nincsenek cápák”, és 
akkor jobban éreztem magamat.

Csak  a  4  éves  koromnál  korábbi  dolgokra  nem 
emlékszem,  mert  akkor  nem  a  helyes  módon  néztem  a 
dolgokat, ezért nem rögzültek rendesen.

És ha valakit nem ismerek fel, akkor van egy módszerem 
az  azonosítására.  Megnézem,  mit  visel,  vagy  hogy  van-e 
sétabotja,  vagy  vicces  haja,  vagy  egy  bizonyos  típusú 
szemüvege,  vagy  hogy  sajátosan  mozgatja-e  a  karját,  és 
akkor  csinálok  az  emlékeimben  egy  Keresést,  hogy 
találkoztam-e már vele.

És  ugyanígy  döntöm  el,  hogy  viselkedjek  nehéz 
helyzetekben, amikor nem tudom, mit kell tenni.

Például  ha  az  emberek  olyanokat  mondanak,  hogy: 
„csövi!”  vagy  „halálra  fogsz  fázni!”,  akkor  csinálok  egy 
Keresést, és megnézem, hogy hallottam-e már ilyet.

És ha valaki a földön fekszik az iskolában, akkor csinálok 
egy  Keresést  a  memóriámban,  hogy  találjak  egy  képet 
valakiről,  akinek  epilepsziás  rohama  van,  aztán 
összehasonlítom a  képet  azzal,  ami  előttem történik,  hogy 
eldönthessem,  hogy ez  a  valaki  csak  játszásból  feküdt  le, 
vagy alszik, vagy epilepsziás rohama van. És ha epilepsziás 
rohama van, akkor eltávolítom a bútorokat, nehogy beléjük 
verje  a  fejét,  aztán  levetem  a  pulóveremet,  és  a  feje  alá 
teszem, aztán elmegyek, és keresek egy tanárt.

Másoknak a  fejében is  vannak  képek.  De azok  mások, 
mert az én fejemben csak olyan dolgoknak a képei vannak, 
amik valóban megtörténtek.  De másoknak a fejében olyan 
dolgokról  vannak  képek,  amik  nem  valóságosak,  és  nem 
történtek meg.

Például anya néha azt mondta: „Ha nem mentem volna 



feleségül  apádhoz,  akkor,  azt  hiszem,  most  Dél-
Franciaországban élnék egy kis tanyán valakivel, akinek az a 
neve, hogy Jean. Aki, óóó, a helyi ezermester lenne, tudod, 
aki  fest,  mázol,  kertészkedik,  kerítést  épít  másoknak.  És 
lenne egy verandánk, amelyet benőnének a fügefák, és a kert 
végében  lenne  egy  tábla  napraforgó,  és  a  messzeségből 
odalátszana a falucska a hegy tetején, és esténként kiülnénk a 
verandára,  vörösbort  innánk,  Gauloise-t  szívnánk,  és 
néznénk, ahogy lemegy a nap.”

És Siobhan egyszer azt mondta, hogy ha lehangolt vagy 
szomorú, behunyja a szemét, és elképzeli, hogy Cape Codon 
lakik egy házban, a barátnőjével, Ellyvel, és hajókirándulásra 
indulnak Provincetown városból, kimennek az öbölbe, hogy 
megnézzék a púpos bálnákat, és ettől nyugodtnak, békésnek 
és boldognak érzi magát.

Néha, mikor meghal valaki, úgy, ahogy anya meghalt, az 
emberek azt mondják: „Mit mondanál anyádnak, ha most itt 
lenne?”  vagy  „Mit  gondolna  erről  anyád?”,  ami  butaság, 
mert  anya  meghalt,  mert  az  ember  semmit  se  mond  a 
halottaknak, és a halottak nem tudnak gondolkozni.

Nagyanyának is vannak a fejében képek, de az ő képei 
össze  vannak  zavarva,  mintha  valaki  megkeverte  volna  a 
filmet, és nem tudja megmondani, mi és milyen sorrendben 
történt, ezért gondolja, hogy a halottak még mindig élnek, és 
nem  tudja,  hogy  valami  az  életben  történt-e  vagy  a 
televízióban.
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Amikor hazaértem az iskolából, apa még mindig dolgozott, 
úgyhogy kinyitottam az első ajtót, és bementem. Levetettem 
a kabátomat, bementem a konyhába, és kiraktam a holmimat 
az asztalra. És ezek közé tartozott a könyv, amit bevittem az 
iskolába,  hogy  megmutassam  Siobhannak.  Csináltam 
magamnak  egy  málnaturmixot,  és  felmelegítettem  a 
mikrohullámú  sütőben,  aztán  átmentem a  nappaliba,  hogy 
megnézzem  az  egyik  Kék  bolygó  videómat  arról,  hogy 
milyen az élet az óceán legmélyebb részeiben.

A videó a tengeri élőlényekről szólt, amik a kénes kürtők 
közelében  élnek;  a  kénes  kürtők  víz  alatti  vulkánok, 
amelyeken gázok szabadulnak fel a földkéregből a vízbe. A 
tudósok  sohasem  számítottak  arra,  hogy  itt  élőlények 
lehetnek,  mert  a  környezet  olyan  forró  és  mérgező,  pedig 
egész ökoszisztémák léteznek itt.

Szeretem ezt a részt, mert megmutatja, hogy mindig van 
valami  új,  amit  a  tudomány  felfedezhet,  és  hogy  minden 
tény, amit magától értetődően elfogadtunk, teljesen tévesnek 
bizonyulhat. Azt is szeretem, hogy olyan helyen filmeznek, 
amit nehezebb megközelíteni, mint a Mount Everestet, pedig 
csak  néhány  mérfölddel  a  tengerszint  alatt  található.  És 
egyike  a  világ  legcsendesebb,  legsötétebb  és  legtitkosabb 
részeinek. Néha szeretem elképzelni, hogy ott vagyok, egy 
fém kutatógömbben, amelynek az ablakai 30 cm vastagok, 
nehogy  berobbanjanak  a  nyomástól.  Elképzelem,  hogy én 
vagyok  benne  az  egyetlen  ember,  és  egyáltalán  nincs  is 
kapcsolatban  hajóval,  és  magától  is  tud  működni,  tehát 
irányíthatom a motorokat, és oda mehetek a tengerfenéken, 
ahova akarok, és sose talál meg senki.

Apa 5 óra 48 perckor ért haza. Hallottam, ahogy bejön az 
első ajtón. Aztán bejött a nappaliba. Citromzöld és égszínkék 
kockás  inget  viselt,  és  az  egyik  cipőjében  kétszeresen 



megcsomózta a fűzőt, de a másikban nem. Egy régi Fussel-
féle  tejporreklám  volt  nála,  egy  kék  és  fehér  zománccal 
festett vastábla, és tele volt apró, rozsdás lyukakkal, mintha 
lőttek volna rá, de apa nem magyarázta meg, hogy miért van 
nála.

Azt mondta: – Hello, főnök – ami nála egy tréfa.
És én azt mondtam: – Hello.
Tovább néztem a videót, és apa átment a konyhába.
Elfelejtettem,  hogy  a  könyvemet  kint  hagytam  a 

konyhaasztalon, mert annyira érdekelt a  Kék bolygó  videó. 
Ezt hívják úgy, hogy  Lazítani az éberségen,  és ez az, amit 
egy nyomozónak sohasem szabad megtennie.

5 óra 54 perc volt, amikor apa visszajött a nappaliba. Azt 
mondta: – Mi ez? – de nagyon halkan mondta, és nem jöttem 
rá, hogy dühös, mert nem ordított.

A jobb kezében volt a könyv.
Azt mondtam: – Egy könyv, amit írok.
És  ő  azt  mondta:  –  Ez  igaz?  Tényleg  beszéltél  Mrs. 

Alexanderrel?  –  Ezt  is  nagyon  halkan  mondta,  így  még 
mindig nem jöttem rá, hogy dühös.

Azt mondtam: – Igen.
Akkor  azt  mondta:  –  A kurva  istenit,  Christopher!  Hát 

ennyire hülye vagy?
Ez  az,  amit  Siobhan  úgy  nevez,  hogy  szónoki  kérdés. 

Kérdőjel van a végén, de nem kell felelni rá, mert a személy, 
aki  kérdez,  már  tudja  a  választ.  Nehéz  felismerni  egy 
szónoki kérdést.

Aztán  apa  azt  mondta:  –  Mit  mondtam  én  neked, 
Christopher? – Ezt már hangosabban.

Azt  feleltem:  –  Hogy  ne  ejtsem  ki  a  házunkban  Mr. 
Shears nevét. És ne kérdezgessem Mrs. Shearset, sem senkit, 
hogy ki ölte meg azt a rohadt kutyát. És ne mászkáljak be a 
mások kertjébe. És hagyjam abba ezt a rohadt, nevetséges, 
nyomozósdi játékot. De én nem csináltam semmi ilyet. Én 
csak  azért  kérdeztem meg Mrs.  Alexandert  Mr.  Shearsről, 
mert…

De apa félbeszakított: – Egy nagy túróst, te kis szemét! 
Nagyon jól tudtad te, hogy mit csinálsz! Ne felejtsd el, hogy 



olvastam  a  könyvet!  –  Mikor  ezt  mondta,  felemelte  a 
könyvet,  és  megrázta.  –  Mi  mást  mondtam  még, 
Christopher?

Arra gondoltam, hogy ez egy újabb szónoki kérdés lehet, 
de nem voltam biztos benne. Nehezen tudtam kitalálni, hogy 
mit mondjak, mert kezdtem rémült és zavart lenni.

Apa megismételte  a kérdést:  – Mi mást  mondtam még, 
Christopher?

Azt mondtam: – Nem tudom.
És ő azt  mondta:  –  Halljam!  Neked van az  a  kurva jó 

memóriád!
De nem tudtam gondolkozni.
És  apa  azt  mondta:  –  Hogy ne avatkozz  bele  a  mások 

kurva  dolgába!  Erre  mit  csinálsz?  Mászkálsz  ide-oda,  és 
beleavatkozol  a  mások  dolgába.  Mászkálsz  ide-oda, 
előpiszkálod a régi dolgokat, és kitálalod az egész városnak! 
Most mit csináljak veled, Christopher? Mi a jó büdös francot 
csináljak veled?

Azt mondtam: – Én csak csevegtem Mrs.  Alexanderrel. 
Nem is nyomoztam.

És  azt  mondta:  –  Egy  dolgot  tegyél  meg  nekem, 
Christopher. Egyetlenegyet.

És  én  azt  mondtam:  –  Nem  is  akartam  beszélni  Mrs. 
Alexanderrel. Mrs. Alexander volt, aki…

De  apa  félbeszakított,  és  egészen  erősen  megfogta  a 
karomat.

Apa még sose fogott meg így. Anya megütött néha, mert 
nagyon forrófejű ember volt, vagyis sokkal hamarabb dühös 
lett,  mint  mások,  és  gyakrabban  ordított  velem.  De  apa 
józanabb ember volt, vagyis nem lett olyan gyorsan dühös, 
és nem ordított olyan gyakran. Ezért nagyon meglepődtem, 
amikor megszorította a karomat.

Nem szeretem, ha megragadnak. És azt sem szeretem, ha 
meglepnek.  Így hát  megütöttem, úgy ütöttem meg,  mint  a 
rendőrt, amikor az megfogta a karomat, és felállított. De apa 
nem engedett el,  és ordított.  És én megint megütöttem. És 
aztán már nem tudtam, hogy mit csinálok.

Egy  rövid  időről  nem  voltak  emlékeim.  Azért  tudom, 



hogy rövid idő volt, mert utána megnéztem az órámat. Olyan 
volt,  mintha  kikapcsoltak,  aztán  visszakapcsoltak  volna. 
Mikor  visszakapcsoltak,  a  szőnyegen  ültem,  a  falnak 
támaszkodva, és vér volt a jobb kezemen, és a fejem oldala 
fájt. Apa a szőnyegen állt, 1 méterre tőlem, és onnan nézett 
le rám, és a jobb kezében még mindig fogta a könyvemet, de 
a könyv félbe volt hajtva, és minden sarka össze volt gyűrve, 
és  apa  nyakán  egy  karmolás  volt,  és  a  zöld-kék  kockás 
ingének az ujján egy hosszú szakadás, és nagyon hangosan 
lélegzett.

Körülbelül  egy  perc  múlva  megfordult  és  kiment  a 
konyhába.  Azután  kinyitotta  a  kertre  nyíló  hátsó  ajtót,  és 
kiment.  Hallottam,  amint  felemeli  a  szemetes  fedelét,  és 
beledob valamit, aztán visszateszi a fedelet. Aztán visszajött 
a konyhába, de már nem volt nála a könyv. Megint bezárta a 
hátsó  ajtót,  és  beletette  a  kulcsot  a  kis  porcelánvázába, 
aminek olyan alakja van, mint egy kövér apácának, és állt a 
konyha közepén, és behunyta a szemét.

Aztán kinyitotta a szemét, és azt mondta: – Muszáj innom 
valamit.

És kivett magának egy doboz sört.
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Itt van néhány ok, amiért gyűlölöm a sárgát és a barnát.

 SÁRGA
1. Madártej
2. Banán (a banán meg is barnul)
3. Kettős sárga vonal
4. Sárgaláz  (ez  a  trópusi  Amerikából  és  Nyugat-
Afrikából  származó  betegség,  ami  magas  lázzal, 
heveny  nefrózissal,  a  test  besárgulásával  és 
vérzésekkel jár, és egy olyan vírus okozza, amelyet a 
régebben Stegomia fasciatának nevezett Aedes aegypti  
szúnyog  csípése  terjeszt,  a  nefrózis  pedig 
vesegyulladást jelent).
5. Sárga  virágok  (mert  a  virágportól  szénanáthát 
kapok,  ami  az  egyik  fajtája  a  3-féle  szénanáthának, 
mert a másik kettőt a füvek pollenje és a gombaspórák 
okozzák, és akkor émelygek).
6. Csemegekukorica (mert kijön a kakával, mert nem 
emésztjük  meg,  tehát  tulajdonképpen  ugyanúgy nem 
kellene megenni, mint a füvet vagy a leveleket).

BARNA
1. Piszok
2. Szaft
3. Kaka
4. Fa  (mert  az  emberek  régen  fából  szoktak 
szerszámokat  meg  gépeket  csinálni,  de  már  nem 
csinálnak,  mert  a  fa  eltörik,  meg  elkorhad,  és  néha 
kukacok  vannak  benne,  és  ma  már  fémből  és 
műanyagból csinálják a szerszámokat meg a gépeket, 
amik sokkal jobbak és korszerűbbek).
5. Melissa Barna  (aki egy lány az iskolában, de nem 
igazi barna, mint Anil vagy Mohamed, ez csak a neve, 



de  kettétépte  a  nagy  űrhajósfestményemet,  és  én 
kidobtam,  annak  ellenére,  hogy  Mrs.  Peters 
összecelluxozta,  mert olyannak látszott,  mintha eltört 
volna).

Mrs. Forbes azt mondta, hogy szamárság gyűlölni a sárgát 
és a barnát. Amire Siobhan azt mondta, hogy Mrs. Forbesnak 
nem  lenne  szabad  ilyeneket  mondani,  mert  mindenkinek 
vannak kedvenc színei.  És Siobhannak igaza volt.  De egy 
kicsit igaza volt Mrs. Forbesnak is. Mert tényleg egy kicsit 
hülyeség. De az életben rengeteg döntést kell hozni, és ha az 
ember  nem dönt,  sohasem csinálhat  semmit,  mert  minden 
ideje  azzal  telik  el,  hogy válogat  a  dolgok között,  amiket 
megtehetne.  Úgyhogy  jó,  ha  megvan  rá  az  okunk,  miért 
gyűlölünk  egyes  dolgokat,  és  miért  kedvelünk  másokat. 
Olyan, mint étteremben lenni,  amikor  apa néha elvisz egy 
Berni  Fogadóba,  és akkor  ki  kell  választanom az étlapról, 
hogy  mit  akarok  enni.  De  nem tudhatjuk,  hogy  fogunk-e 
szeretni  valamit,  ha  még  sose  ettünk  olyat,  úgyhogy  ha 
vannak kedvenc ételeink, azokat választhatjuk, és azt, amit 
nem szeretünk,  nem választjuk,  és  akkor  ilyen  egyszerű a 
dolgunk.

Másnap apa azt mondta, hogy sajnálja, amiért megütött, 
és nem akarta.  Megmosatta  az arcomat Dettollal,  hogy ne 
fertőzzön  el,  aztán  rátetetett  egy  ragtapaszt,  hogy  ne 
vérezzen.

Aztán,  mivel  szombat  volt,  azt  mondta,  elvisz 
expedícióra, hogy megmutassa, mennyire nagyon sajnálja, és 
elmegyünk  a  Twycross  Állatkertbe.  Ezért  csinált  nekem 
szendvicseket fehér kenyérből paradicsommal és salátával és 
sonkával  és  eperlekvárral,  hogy  megehessem,  mert  nem 
szeretek  olyan  helyeken  enni,  amiket  nem  ismerek.  Azt 
mondta, hogy minden oké lesz, mert nem lesznek túl sokan 
az állatkertben, mert mára esőt mondott a meteorológia, én 
pedig örültem, mert nem szeretem a tömegeket, és szeretem, 
ha  esik.  Úgyhogy  felvettem  az  esőkabátomat,  ami 
narancssárga.

Aztán elmentünk autóval a Twycross Állatkertbe.



Még  sose  jártam  a  Twycross  Állatkertben,  ezért  nem 
dolgoztam ki  a  fejemben  az  útvonalat,  mielőtt  odaértünk, 
ezért vásároltunk egy útmutatót az információs központban, 
aztán  körbementünk  az  állatkertben,  és  én  eldöntöttem, 
melyikek a kedvenc állataim.

Ezek voltak a kedvenc állataim:
1. RANDYMAN,  ami a legrégibb idő óta fogságban 
élő  Vörös Arcú Fekete Pókmajom  (Ateles paniscus  
paniscus) neve. Randyman 44 éves, vagyis ugyanannyi 
idős,  mint  apa.  Kabalamajom  volt  egy  hajón,  és 
fémövet  visel  a  hasán,  mint  a  kalózokról  szóló 
történetekben szoktak.
2. A  PATAGÓNIAI OROSZLÁNFÓKÁK, amiknek 
a neve Csillag és Csoda.
3. MALIKU,  ami egy orangután. Főleg azért tetszett, 
mert  egy  zöld  csíkos  pizsamaalsóból  készült 
függőágyfélében  feküdt,  és  a  ketrec  melletti  kék 
műanyag  táblára  azt  írták,  hogy  ő  maga  csinálta  a 
függőágyat.

Aztán  elmentünk  a  büfébe,  és  apa  lepényhalat, 
szalmakrumplit,  almás  pitét,  fagylaltot  és  egy  kanna  Earl 
Grey  teát  kért,  én  pedig  megettem  a  szendvicseimet,  és 
elolvastam az állatkerti útmutatót.

És apa azt mondta: – Nagyon szeretlek, Christopher. Ezt 
sose feledd el.  Tudom, hogy időnként felforr az agyvizem. 
Tudom, hogy dühös leszek. Tudom, hogy ordítok. És tudom, 
hogy  nem  lenne  szabad.  De  csak  azért  teszem,  mert 
aggódom érted, mert nem akarom, hogy bajba keveredj, és 
nem akarom, hogy bántsanak. Megértetted?

Nem tudtam,  hogy megértettem-e.  így  azt  mondtam:  – 
Nem tudom.

És  apa  azt  mondta:  –  Christopher,  azt  érted,  hogy 
szeretlek?

Azt mondtam: – Igen – mert szeretni valakit azt jelenti, 
hogy segítünk neki, ha bajba kerül, és gondját viseljük, és 
igazat  mondunk  neki,  és  apa  gondomat  viseli,  ha  bajba 
kerülök, például bejön a rendőrségre, és abban is gondomat 



viseli, hogy ételt főz nekem, és mindig igazat mond nekem, 
ami azt jelenti, hogy szeret engem.

Aztán  felemelte  a  jobb  kezét,  és  szétnyitotta  az  ujjait, 
mint  egy  legyezőt,  és  én  felemeltem  a  bal  kezemet,  és 
szétnyitottam  az  ujjaimat,  mint  egy  legyezőt,  és 
összeérintettük az ujjainkat.

Aztán kivettem a táskámból egy papírt, és teszt gyanánt 
lerajzoltam az állatkert térképét. A térkép ilyen volt:1011

Aztán elmentünk, és megnéztük a zsiráfokat. A kakájuk 
szaga  olyan  volt,  mint  a  versenyegérketrecé  az  iskolában, 
mikor  volt  versenyegerünk,  és  ha  szaladtak,  olyan  hosszú 
volt a lábuk, mintha lassított felvételen mozognának.

Aztán apa azt mondta, hogy haza kell mennünk, mielőtt 
túl nagy forgalom lenne az utakon.

10 A langur az Entellus majom.
11 A dól az indiai vadkutya, és úgy néz ki, mint egy róka.
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Szeretem  Sherlock  Holmest,  de  nem  szeretem  Sir  Arthur 
Conan Doyle-t,  aki  a  Sherlock Holmes-történetek szerzője 
volt. Azért, mert nem olyan volt, mint Sherlock Holmes, és 
hitt  a  természetfölöttiben.  Mikor  megöregedett,  belépett  a 
Spiritiszták  Szövetségébe,  vagyis  hitt  abban,  hogy 
kapcsolatba lehet lépni a halottakkal. Ez azért volt, mert a fia 
meghalt  az  első  világháború  idején  influenzában,  de  ő 
továbbra is beszélni akart vele.

És  1917-ben  történt  valami  híres,  amit  úgy  neveznek, 
hogy  A  cottingleyi  tündérek  esete.  2  unokatestvér,  név 
szerint Frances Griffiths, aki 9 éves volt, és Elsie Wright, aki 
16 éves volt, azt mondta, hogy tündérekkel szoktak játszani 
egy patak partján, amit úgy hívtak, hogy Cottingley Beck, és 
Frances  apjának  fényképezőgépével  csináltak  is  5  ilyen 
képet a tündérekről:

De  nem  igazi  tündérek  voltak.  Papírra  rajzolt  képek 
voltak,  amiket kivágtak,  és gombostűkkel támasztottak fel, 
mert Elsie igazán jó rajzoló volt.

Harold Snelling, a fényképhamisítás egyik szakértője azt 
mondta:



Ezek a táncoló alakok nem papírból vagy valamilyen  
szövetből  készültek;  nem festmények  egy  fotográfiált  
alapon  –  de  engem  leginkább  az  kapott  meg,  hogy  
mozogtak az exponálási idő alatt.

De Snelling buta volt, mert a papír természetesen mozog 
exponálás közben, és az exponálási idő nagyon hosszú volt, 
mert a fénykép hátterében látható egy kis vízesés, és az el 
van mosódva.

Aztán  Sir  Arthur  Conan Doyle  hallott  a  képekről,  és  a 
Strand  magazin egyik cikkében azt mondta, hogy ő hisz a 
képek valódiságában. De ő is buta volt, mert ha megnézzük a 
képeket, akkor láthatjuk, hogy a tündérek pont olyanok, mint 
a tündérek a régi könyvekben, szárnyuk van, balettruhájuk, 
harisnyanadrágjuk és  cipőjük,  ami  olyan,  mintha  idegenek 
szállnának le a földön, és olyanok lennének, mint a Dalekok 
a  Dr.  Who-ból,  vagy  császári  rohamosztagosok  a 
Halálcsillagról  a  Csillagok  háborújá-ban,  vagy a  kis  zöld 
emberek a földönkívüliekről szóló képregényekben.

1981-ben egy Joe  Cooper  nevű ember  interjút  készített 
Elsie Wrighttal és Frances Griffithsszel a Talány magazinba, 
és  Elsie  Wright  azt  mondta,  hogy  mind  az  5  fénykép 
hamisítvány volt,  és  Frances  Griffiths  azt  mondta,  hogy 4 
hamisítvány  volt,  de  egy  igazi.  Azt  mondták,  hogy  Elsie 
másolta  ki  a  tündéreket  Arthur  Shepperson  könyvéből,  a 
Mary hercegnő ajándék albumá-ból.

Ami azt  mutatja,  hogy az  emberek néha buták  akarnak 
lenni, és nem akarják tudni az igazságot.

Meg azt is mutatja, hogy igaz az, amit úgy hívnak, hogy 
Occam borotvája. És Occam borotvája nem olyan borotva, 
mint  amivel  a  férfiak borotválkoznak,  hanem egy törvény, 
ami azt mondja:

Entia non sunt multiplicanda praeter 
necessitatem.

Ami latinul van, és azt jelenti:

Nem kell több dolog létezését feltételezni, mint 



amennyi okvetlenül szükséges.

Ami azt jelenti, hogy egy gyilkosság áldozatát általában 
olyasvalaki  öli  meg,  akit  az  áldozat  ismert,  és  a  tündérek 
papírból  vannak,  és nem lehet  beszélni olyasvalakivel,  aki 
meghalt.
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Amikor  hétfőn  iskolába  mentem,  Siobhan  megkérdezte, 
mitől van egy zúzódás oldalt az arcomon. Mondtam, hogy 
apa  dühös  volt,  és  megragadott,  úgyhogy  megütöttem,  és 
aztán verekedtünk. Siobhan kérdezte, hogy apa megütött-e, 
mondtam, hogy nem tudom, mert nagyon megharagudtam, 
és  ettől  furcsa lett  a  memóriám. Aztán azt  kérdezte,  hogy 
azért ütött-e meg apa, mert dühös volt. Mondtam, hogy nem 
ütött  meg,  hanem  megragadott,  de  nagyon  dühös  volt. 
Siobhan  megkérdezte,  hogy  erősen  megragadott-e  apa,  és 
mondtam,  hogy  erősen.  Aztán  azt  kérdezte,  félek-e 
hazamenni,  és  mondtam,  hogy  nem.  Aztán  azt  kérdezte, 
akarok-e még beszélni róla, és mondtam, hogy nem. Akkor 
azt mondta: – Oké – és nem beszéltünk többet róla, mert az 
oké,  ha  valakinek  megragadjuk  a  karját  vagy a  vállát,  ha 
dühösek vagyunk, de nem ragadhatjuk meg a hajánál vagy az 
arcánál  fogva.  De  ütni  nem  szabad,  kivéve,  ha  már 
verekszünk valakivel, amikor nem olyan rossz.

Mikor  hazamentem  az  iskolából,  apa  még  mindig 
dolgozott,  úgyhogy  kimentem  a  konyhába,  kivettem  a 
kulcsot  a  kis  porcelánvázából,  ami  olyan,  mint  egy kövér 
apáca, kinyitottam a hátsó ajtót, kimentem, és belenéztem a 
szemetesbe, hogy megkeressem a könyvemet.

Vissza akartam szerezni a könyvemet, mert szerettem írni. 
Szeretem, ha van egy tervem, főleg azt szeretem, ha az egy 
olyan nehéz terv, mint egy könyv. Továbbá még mindig nem 
tudtam, ki ölte meg Wellingtont, és a könyvemben tároltam 
az  összes  felfedezett  támpontot,  ezért  nem akartam,  hogy 
kidobják őket.

De a könyvem nem volt a szemetesben.
Visszatettem a fedelet a szemetesre, és lementem a kert 

végébe,  hogy  megnézzem  a  kukát,  amiben  apa  a  kerti 
hulladékot tartja, például a lenyírt füvet és a fákról hullott 



almákat, de abban sem volt a könyvem.
Töprengtem, hogy nem a furgonjába tette-e be apa, aztán 

elhajtott a szeméttelepre, és beledobta az egyik ottani nagy 
konténerbe,  de  nem  akartam,  hogy  ez  igaz  legyen,  mert 
akkor soha többé nem fogom látni.

Volt  még  egy  lehetőség:  hogy  apa  elrejtette  valahol  a 
házban. Ezért eldöntöttem, hogy végzek egy kis nyomozást, 
hátha  megtalálom.  Csak  így  egészen  erősen  kell  majd 
figyelnem, hogy meghalljam, amikor a furgon megáll a ház 
előtt, nehogy apa rajtakapjon, miközben nyomozok.

Azzal  kezdtem,  hogy  átnéztem  a  konyhát.  A könyvem 
körülbelül 25 cm x 35 cm x 1 cm, tehát nem lehet elrejteni 
nagyon kis helyen, vagyis az egészen kis helyeken nem kell 
keresnem. Megnéztem a konyhaszekrények tetején, a fiókok 
hátuljában,  a  tűzhely  alatt,  és  a  mosókonyhából  hozott 
tükördarabbal  meg  a  különleges  Maglite  elemlámpámmal 
benéztem  a  konyhaszekrények  mögé,  ahova  a  kertből  be 
szoktak  költözni  az  egerek,  és  ott  hozzák  a  világra  a 
kicsinyeiket.

Aztán nyomoztam a mosókonyhában.
Aztán nyomoztam az ebédlőben.
Aztán  nyomoztam  a  nappaliban,  ahol  megtaláltam  a 

dívány alatt az Airfix Messerschmitt Bf 109 6-6 modellem 
hiányzó kerekét.

Aztán azt gondoltam, hogy apát hallom, amint bejön az 
elülső  ajtón.  Ugrottam  egyet,  próbáltam  nagyon  gyorsan 
felállni,  és  megütöttem  a  térdemet  a  dohányzóasztal 
sarkában, és nagyon fájt, de csak a szomszédban ejtettek el 
valamit a kábítószeresek.

Aztán felmentem az emeletre, de a saját szobámban nem 
nyomoztam, mert úgy okoskodtam, hogy apa nem rejtene el 
valamit előlem a saját szobámban, hacsak nem lenne olyan 
ravasz, hogy a detektívregények úgynevezett  kettős blöffjét  
alkalmazza, ezért úgy döntöttem, hogy csak akkor keresem a 
könyvet a saját szobámban, ha nem találom másutt.

Nyomoztam  a  fürdőszobában,  de  ott  egyedül  a 
szárítószekrényben lehetett keresni, és ott nem volt semmi.

Ami azt  jelenti,  hogy csak egyetlen szoba maradt,  ahol 



nyomozni  lehet,  mégpedig  apa  szobája.  Nem  tudtam, 
benézhetek-e  oda,  mert  korábban  megmondta,  hogy 
semmihez se piszkáljak a szobájában. De ha előlem akarna 
elrejteni valamit, akkor a szobája lenne a legjobb rejtekhely.

Így hát azt mondtam magamnak, hogy nem piszkálok apa 
holmijához. Elveszem őket, aztán vissza is teszem őket. Apa 
pedig  sose  tudja  meg,  hogy  ezt  csináltam,  így  nem  lesz 
dühös.

Azzal kezdtem, hogy benéztem az ágy alá. Ott volt 7 cipő, 
és  egy fésű,  abban egy csomó haj,  egy darab rézcső,  egy 
csokoládés keksz, egy Fiesta nevű pornómagazin, egy halott 
méh, egy Homer Simpson nyakkendő, és egy fakanál, de a 
könyvem nem.

Aztán  megnéztem  a  fiókokat  a  tükörasztal  mindkét 
oldalán, de ott csak aszpirin volt és egy körömcsipesz, meg 
elemek,  fogselyem,  egy tampon,  papír  zsebkendők és  egy 
tartalék műfog, arra az esetre, ha elveszne a műfog, amivel 
apa pótolja a foghíjat, ahonnan akkor verte ki a fogát, mikor 
fészekodút szerelt fel a kertben, és leesett a létráról, de ott se 
volt a könyvem.

Aztán benéztem apa ruhásszekrényébe. Ez tele volt az ő 
vállfára  akasztott  ruháival.  Volt  a  tetején  egy kis  polc  is, 
ahova  beláthattam,  ha  felálltam  az  ágyra,  de  le  kellett 
vennem a cipőmet, nehogy ott maradjon az ágyon a piszkos 
cipőtalp  nyoma,  ami  támpont  lehet  apának,  ha  úgy  dönt, 
hogy végez egy kis nyomozást.

De a polcon nem volt más, csak még több pornómagazin 
és  egy törött  kenyérpirító,  12  drótakasztó,  meg egy ócska 
hajszárító, ami anyáé volt.

A  szekrény  aljában  volt  egy  nagy  műanyag 
szerszámosdoboz, benne olyan barkácsolószerszámok, mint 
egy fúró, egy ecset, és csavarok meg egy kalapács, de ezeket 
anélkül is láttam, hogy kinyitottam volna a dobozt, mert a 
fedele átlátszó szürke műanyagból készült.

Aztán láttam, hogy van alatta egy másik doboz is, ezért 
kivettem a  szerszámosdobozt  a  szekrényből.  A másik  egy 
régi  kartonpapír  doboz  volt,  amit  ingesdoboznak  hívnak, 
mert  ilyenekben  árulják  az  ingeket.  Mikor  kinyitottam az 



inges dobozt, láttam, hogy benne van a könyvem.
Akkor nem tudtam, mit tegyek.
Örültem,  mert  apa  nem dobta  ki  a  könyvemet.  De  ha 

elveszem a könyvet, apa tudni fogja, hogy hozzápiszkáltam a 
dolgokhoz  a  szobájában,  és  nagyon  dühös  lesz,  mert 
megígértem,  hogy  nem  piszkálok  hozzá  a  dolgokhoz  a 
szobájában.

Aztán hallottam, hogy a furgonja megáll a ház előtt,  és 
tudtam, hogy gyorsan kell gondolkoznom, és ravasznak kell 
lennem. Tehát úgy döntöttem, hogy ott hagyom a könyvet, 
ahol  van,  mert  úgy  okoskodtam,  hogy  apa  úgyse  akarja 
kidobni,  ha  beletette  egy ingesdobozba,  és  írhatok  tovább 
egy másik könyvet, amelyet egészen szigorú titokban fogok 
tartani. Később apa talán meggondolja magát, és visszaadja 
az első könyvet, és akkor átmásolhatom bele az új könyvet. 
De ha sose adja vissza, akkor is emlékezni fogok majdnem 
mindenre, amit írtam, úgyhogy átírhatom a második, titkos 
könyvbe,  és  ha  lesznek  részek,  amiket  ellenőrizni  akarok, 
hogy pontosan emlékszem-e rájuk, bejöhetek apa szobájába, 
amikor ő nincs itthon, és ellenőrizhetem.

Aztán hallottam, hogy apa becsukja a furgon ajtaját.
És akkor megláttam a borítékot.
A borítékot  nekem  címezték,  és  a  könyvem  alatt  volt, 

néhány más borítékkal együtt. Kivettem. Nem bontották fel. 
Az volt ráírva:

Christopher Boone 
Randolph Street 36

Swindon
Wiltshire

Aztán  észrevettem,  hogy rengeteg  boríték  van  még,  és 
mindet nekem címezték. Ez érdekes és zavarba ejtő volt.

Aztán észrevettem, hogy írták a Christopher és a Swindon 
szavakat. így írták:

Csak három embert ismerek, akik pont helyett kis köröket 



tesznek az i  betűre. Az egyik Siobhan, a másik Mr. Loxely, 
aki régebben tanított az iskolában, és a harmadik anya.

Aztán  hallottam,  hogy  apa  nyitja  az  elülső  ajtót,  tehát 
kivettem egy borítékot a könyv alól, és visszatettem a fedelet 
az ingesdobozra, és visszatettem rá a szerszámosdobozt, és 
nagyon óvatosan becsuktam a ruhásszekrény ajtaját.

Aztán apa kiáltott: – Christopher?
Nem mondtam semmit, mert meghallhatta volna, honnan 

beszélek. Felálltam, a borítékot fogva megkerültem az ágyat, 
és  az  ajtóhoz  mentem,  igyekezve,  hogy minél  kisebb  zajt 
csapjak.

Apa  a  lépcső  alján  állt,  és  arra  gondoltam,  hogy 
megláthat,  de  a  reggeli  postát  nézegette,  úgyhogy  a  feje 
lefelé hajlott. Aztán elindult a lépcsőtől a konyha irányába, 
én  pedig  nagyon  halkan  becsuktam  a  szobája  ajtaját,  és 
bementem a saját szobámba.

Meg  akartam  nézni  a  borítékot,  de  nem  akartam 
feldühíteni apát, ezért elrejtettem a borítékot a matracom alá. 
Aztán lementem a földszintre, és köszöntem apának.

És  ő  azt  mondta:  –  Na,  hát  miket  csináltál  ma, 
fiatalember?

És  én  azt  mondtam:  –  Ma  Gyakorlati  Jártasságokat 
tanultunk  Mrs.  Greyjel.  Vagyis  a  pénz  használatát  és  a 
tömegközlekedést.  Ebédre  paradicsomlevest  ettem,  és  3 
almát.  Délután  gyakoroltam  egy  kicsit  a  matematikát,  és 
sétálni  mentünk  a  parkba  Mrs.  Petersszel,  és  leveleket 
gyűjtöttünk kollázshoz.

Apa  azt  mondta:  –  Kitűnő,  kitűnő!  Mit  burkolnál 
vacsorára?

A burkolás, az az evés.
Mondtam, hogy paradicsomos babot akarok és brokkolit.
És apa azt mondta: – Hát, azt hiszem, ezt nem lesz nehéz 

összehozni.
Aztán leültem a díványra, és olvastam még egy kicsit a 

könyvemből, ami a Káosz volt, és James Gleick írta.
Aztán  kimentem  a  konyhába,  és  megettem  a 

paradicsomos babomat meg a brokkolit. Apa kolbászt, tojást, 
pirított kenyeret evett, és egy bögre teát ivott.



Aztán  azt  mondta:  –  Felszerelném ezeket  a  polcokat  a 
nappaliban,  ha nincs  ellene kifogásod.  Attól  tartok,  csapni 
fogok egy kis lármát, úgyhogy ha tévét akarsz nézni, fel kell 
vinnünk az emeletre.

És én azt mondtam: – Felmegyek a szobámba.
Ő pedig azt mondta: – Kösz, öreg.
És én azt mondtam: – Köszönöm a vacsorát – mert így 

udvarias.
Ő pedig azt mondta: – Nincs mit, kölyök.
Tehát felmentem a szobámba.
Mikor  a  szobámban  voltam,  becsuktam  az  ajtót,  és 

kivettem a matracom alól a borítékot. A villany elé tartottam, 
hátha láthatom, mi van a borítékban, de a papír túl vastag 
volt.  Töprengtem,  hogy  felbontsam-e  a  borítékot,  mert 
olyasmi volt, amit apa szobájából hoztam ki. De aztán úgy 
okoskodtam, hogy nekem címezték, tehát az enyém, így oké 
felbontani.

Tehát felbontottam a borítékot.
Egy levél volt benne.
És ezt írták a levélben:

Chapter Road 451/c
Willesden

London NW2 5NG
0208 887 8907

Drága Christopher!
Ne haragudj,  hogy olyan régen írtam, de nagyon sok  

dolgom  volt.  Új  állást  kaptam,  titkárnő  vagyok  egy  
üzemben, amelyik acélból csinál dolgokat. Neked nagyon  
tetszene. Az üzem tele van hatalmas gépekkel, amik fogják  
az acélt, feldarabolják, és a szükséges formákba hajlítják.  
Ezen  a  héten  egy  birminghami  bevásárlóközpont  egyik  
kávézójához  gyártottak  tetőt  Olyan  alakja  van,  mint  egy  
nagy virágnak, és ponyvát feszítenek rá, hogy olyan legyen,  
mint egy hatalmas sátor.

Aztán végre beköltöztünk az új lakásba, mint a címből  
láthatod. Nem olyan szép, mint a régi, és nem is szeretem  



túlságosan  Willesdent,  de  Rogernek  innen  könnyebb  
bejárni  a  munkába,  ezért  megvásárolta  (a  másikat  csak  
bérelte),  úgyhogy  idehozhatjuk  a  saját  bútorainkat,  és  
olyan színűre festhetjük a falakat, amilyenre akarjuk.

Hát ezért telt el olyan sok idő az utolsó levelem óta, mert  
nehéz  munka  volt  bepakolni  az  összes  holminkat,  aztán  
kipakolni, és aztán még beleszokni ebbe az új állásba.

Most nagyon fáradt vagyok, és le kell feküdnöm, és ezt  
holnap be akarom dobni a postaládába, úgyhogy most be is  
fejezem, aztán hamarosan írok megint.

Te még nem írtál, ebből tudom, hogy valószínűleg még  
mindig haragszol rám. Sajnálom, Christopher. Én akkor is  
szeretlek.  Remélem,  nem  fogsz  örökké  haragudni  rám.  
Szeretném, ha írnál nekem egy levelet  (de ne felejtsd el,  
hogy az új címre küldd)!

Mindig rád gondolok.
Sok puszi:

Anyukád
xxxxxx

Ekkor  komolyan  megzavarodtam,  mert  anya  sose 
dolgozott titkárnőként olyan üzemben, ami acélból gyártott 
dolgokat.  Anya  egy  nagy  garázsnál  volt  titkárnő,  bent  a 
városközpontban.  És  anya  sose  lakott  Londonban.  Anya 
mindig velünk lakott. És anya még sose írt nekem levelet.

Nem volt dátum a levélen, ezért nem találhattam ki, hogy 
mikor írta a levelet. Az jutott eszembe, nem lehet-e, hogy a 
levelet valaki más írta, aki azt játssza, hogy ő anya.

Aztán megnéztem a borítékot, és láttam, hogy van rajta 
bélyeg,  és  van  egy dátum a  bélyegen,  amit  elég  nehezen 
lehetett elolvasni, de ilyen volt:

Ami azt jelenti, hogy a levelet 1997. október 16-án adták 



fel, vagyis 18 hónappal anya halála után.
Nyílt a szobám ajtaja, és apa azt mondta: – Mit csinálsz?
Azt mondtam: – Olvasok egy levelet.
És  ő  azt  mondta:  –  Befejeztem  a  fúrást.  Az  a  David 

Attenborough-természetfilm megy a tévében, ha érdekel.
Azt mondtam: – Oké.
Aztán apa megint lement.
A levelet néztem, és nagyon erősen gondolkoztam. Itt egy 

rejtély  volt,  amit  nem tudtam megfejteni.  A levél  talán  a 
rossz borítékba került, és azelőtt írták, hogy anya meghalt. 
De miért írt Londonból? A leghosszabb idő, ameddig elvolt, 
az  az  egy  hét  volt,  amikor  meglátogatta  a  rákos 
unokatestvérét, Rutht, de Ruth Manchesterben lakott.

Aztán  arra  gondoltam,  hogy  talán  nem  is  anya  írta  a 
levelet. Talán egy másik Christopher nevű személynek szól, 
annak a Christophernek az anyjától.

Izgatott voltam. Amikor írni kezdtem ezt a könyvet, még 
csak egy rejtélyt kellett megoldanom. Most már kettőt.

Úgy  döntöttem,  hogy  ezen  az  estén  nem  gondolok  rá 
többet,  mert  nincs  elég  információm,  és  könnyen 
elhamarkodhatnom  a  következtetést,  mint  Mr.  Athelney 
Jones  a  Scotland  Yardtól,  ami  veszélyes,  mert  meg  kell 
győződni  róla,  hogy  a  rendelkezésünkre  áll-e  az  összes 
bizonyíték, mielőtt elkezdenénk levonni a következtetéseket. 
Akkor sokkal kevesebb a valószínűsége, hogy tévedünk.

Úgy döntöttem, hogy várok,  amíg apa nem lesz itthon. 
Akkor odamegyek a hálószobai szekrényéhez, és megnézem 
a többi levelet, hogy ki küldte őket, és mi van bennük.

Összehajtottam a levelet,  és elrejtettem a matracom alá, 
nehogy apa megtalálja, és haragos legyen. Aztán lementem a 
földszintre, és televíziót néztem.
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Sok olyan dolog van, ami rejtély. De ez nem azt jelenti, hogy 
nincs megoldás rájuk. Egyszerűen csak az a helyzet, hogy a 
tudósok még nem találták meg a választ.

Például egyesek hisznek a halottak szellemeiben, amelyek 
hazajárnak. Terry bácsi azt mondta, hogy ő látott kísértetet 
Northamptonban, egy bevásárlóközpont egyik cipőboltjában, 
mert  ahogy  ment  le  az  alagsorba,  meglátta,  hogy  lent  a 
lépcső alatt elmegy egy szürke ruhás valaki. De mire leért, az 
alagsor üres volt, pedig nem voltak benne ajtók.

Mikor elmesélte fent a pénztáros hölgynek, azt mondták 
neki,  hogy  az  Tuck  volt,  annak  a  ferences  barátnak  a 
kísértete,  aki  sok  száz  évvel  azelőtt  lakott  abban  a 
kolostorban,  amely  ugyanazon  a  helyen  állt,  mint  a 
bevásárlóközpont,  ezért  is  hívják  Szürkebarát 
Bevásárlóközpontnak.  Ők  már  megszokták  Tuckot, 
egyáltalán nem félnek tőle.

A  tudósok  előbb-utóbb  felfedeznek  valamit,  ami 
megmagyarázza  a  kísérteteket,  mint  ahogy  felfedezték  a 
villámlást megmagyarázó elektromosságot. Az agyhoz lehet 
köze, vagy a föld mágneses mezőjéhez, de lehet egy teljesen 
új  erő is.  Akkor a  kísértetek nem lesznek rejtélyek többé. 
Olyanok lesznek, mint az elektromosság meg a szivárvány 
meg a teflonserpenyő.

De néha egy rejtély nem is rejtély.  Itt  van egy példa a 
rejtélyre, ami nem is rejtély.

Van egy medencénk az iskolában, amiben békák laknak, 
azért,  hogy  megtanulhassuk,  hogy  kell  kedvesen  és 
tisztelettel  bánni  az  állatokkal,  mert  néhány  gyerek  az 
iskolában borzasztó hozzájuk, és azt hiszik, hogy vicces, ha 
eltapossák  a  gilisztákat,  vagy  kövekkel  dobálják  a 
macskákat.

Vannak évek, amikor rengeteg béka él a tóban, és vannak 



évek, amikor nagyon kevés. Ha grafikont rajzolnánk, hogy 
mennyi  béka  van  a  tóban,  akkor  az  így  nézne  ki  (de  ez 
úgynevezett  hipotetikus  grafikon,  ami  azt  jelenti,  hogy  a 
számok nem igaziak, mert ez csak szemléltetés).

Ha  megnéztük  a  grafikont,  azt  gondolhatnánk,  hogy 
egészen  hideg  tél  volt  1987-ben,  1988-ban,  1989-ben  és 
1997-ben, vagy jött egy gólya, és rengeteg békát megevett 
(néha jön egy gólya, és megpróbálja megenni a békákat, de a 
medencén  apró  szemű  drótháló  van,  hogy  ezt 
megakadályozza).

De  néha  semmi  köze  a  hideg  telekhez,  vagy  a 
macskákhoz, vagy a gólyákhoz. Néha csak matematika.

Itt egy képlet az állatok populációjára:
Núj=λ(Nrégi)(1-Nrégi)
Ebben a képletben az  N a populáció lélekszámát jelenti. 

Ha N = 1, a populáció a lehető legnagyobb. Mikor N = 0, a 
populáció  kipusztul.  Núj az  adott  év  populációja,  Nrégi az 
előző évé. És λ az úgynevezett állandó.

Ha λ kisebb 1-nél, a populáció egyre kisebb lesz, és kihal. 
Ha  λ 1  és  3  között  van,  a  populáció  megnő,  aztán 
stabilizálódik,  mint  itt  (és  ezek  a  grafikonok  is 
hipotetikusak).

És ha λ 3 
és 3,57 
között van, 
akkor a 



populáció ilyen ciklikus:

De ha  λ 

nagyobb  3,57-nél,  akkor  a  populáció  olyan  kaotikus  lesz, 
mint az első grafikonon.

Ezt Robert May és George Oster és Jim Yorke fedezte fel. 
És azt jelenti, hogy a dolgok néha olyan bonyolultak, hogy 
lehetetlen  megjósolni,  mit  tesznek  legközelebb,  pedig 
tulajdonképpen  nagyon  egyszerű  szabályoknak 
engedelmeskednek.

És  ez  azt  is  jelenti,  hogy  néha  egy  egész  béka-  vagy 
giliszta- vagy emberi populáció kihalhat, csak azért, mert így 
működnek a számok.
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Csak hat nap múlva mehettem vissza apa szobájába,  hogy 
megnézzem a szekrényben az ingesdobozt.

Az első napon, ami szerda volt, Joseph Fleming levette a 
nadrágját, és telekakálta az öltöző padlóját, és enni kezdte, 
de Mr. Davis leállította.

Joseph mindent  megeszik.  Egyszer  megevett  egy olyan 
kis  kék  fertőtlenítőkockát,  amilyenek  a  vécécsészékben 
lógnak. Egyszer megevett egy 50 fontos bankjegyet az anyja 
pénztárcájából.  Eszik  zsineget,  gumipertlit,  papír 
zsebkendőt, írólapot, festéket és műanyag villákat. Továbbá 
csapkod az állával, és rengeteget visít.

Tyrone azt mondta, hogy egy ló meg egy disznó is volt a 
kakában, ezért megmondtam neki, hogy buta, de Siobhan azt 
mondta,  hogy  nem.  Olyan  kis  műanyag  állatok  voltak  a 
könyvtárból,  amikről  a  tanárok  meséket  mondatnak.  És 
Joseph megette őket.

Tehát  megmondtam,  hogy nem megyek a  vécébe,  mert 
kaka  van  a  padlón,  és  kínosan  érzem  magamat,  ha 
rágondolok, annak ellenére is, hogy Mr. Ennison bejött,  és 
feltakarította.  Ezért  bepisiltem,  és  száraz  ruhát  kellett 
vennem  a  tartalékból,  amik  Mrs.  Gascoyne  szobájában 
vannak  a  szekrényben.  Ezért  Siobhan  azt  mondta,  hogy 
használhatom a  tanári  vécét  két  napig,  de  csak  két  napig, 
aztán  megint  a  gyerekvécébe  kell  mennem.  Ebben 
megegyeztünk.

A második, harmadik és negyedik napon, ami csütörtök, 
péntek és szombat volt, semmi érdekes nem történt.

Az ötödik napon, ami egy vasárnap volt, nagyon erősen 
esett.  Szeretem, ha erősen esik.  Olyan hangja van,  mint  a 
fehérzajnak, ami olyan, mint a csend, de nem üres.

Felmentem  az  emeletre,  leültem  a  szobámban,  és 
figyeltem,  ahogy esik az  utcára  a  víz.  Olyan erősen esett, 



hogy olyan volt,  mint a fehér szikrák (ez is hasonlat, nem 
metafora). Senki se volt kint, mert mindenki otthon maradt. 
Az jutott  eszembe,  hogy a  világ  összes  vize  kapcsolatban 
van.  Ez  a  víz  valahol  a  Mexikói-öböl  vagy a  Baffin-öböl 
közepén párolgott el, és most a ház előtt esik. Itt belefolyik a 
csatornába,  elfolyik  egy derítőbe,  ahol  megtisztítják,  aztán 
belemegy egy folyóba, és visszatér az óceánba.

Hétfő  este  apát  felhívta  egy  hölgy,  akinek  a  pincéjét 
elöntötte  a  víz,  ezért  apának sürgősen oda kellett  mennie, 
hogy megjavítsa.

Ha  csak  egy  sürgős  eset  van,  kimegy  Rhodri,  és 
megjavítja, mert a felesége és a gyerekei elmentek Somer-
setbe,  vagyis  esténként  nincsen  más  dolga,  mint  hogy 
biliárdozik, iszik, és televíziót néz, és túlóráznia kell, hogy 
legyen annyi pénze, amit elküldhet a feleségének a gyerekek 
ellátására. És apának itt vagyok én, akiről gondoskodnia kell. 
De ezen az estén két sürgős eset is volt, így apa azt mondta, 
hogy jó legyek, és hívjam fel a mobilján, ha valami baj van, 
aztán kiment a furgonhoz.

Így hát bementem a szobájába, és kinyitottam a szekrényt. 
Leemeltem a szerszámosdobozt az ingesdoboz tetejéről,  és 
kinyitottam az ingesdobozt.

Megszámoltam  a  leveleket.  43  volt.  Mindet  nekem 
címezték ugyanazzal a kézírással.

Kivettem egyet, és felbontottam.
Ez a levél volt benne.

Május 3.
451c Chapter Road
London NW2 5NG

0208 887 8907

Drága Christopher!
Végre  van  új  frigónk  és  tűzhelyünk!  Rogerrel  a  

hétvégén elmentünk autóval a szeméttelepre, és kidobtuk a  
régieket  Mindenki  oda  dobja  ki  a  szemetét.  Óriási  nagy  
konténerek  vannak  ott  három  színben,  az  üvegeknek,  a  
kartonpapírnak,  a  gépolajnak,  a  kerti  hulladéknak,  a  



háztartási szemétnek és a nagyobb tárgyaknak (oda tettük  
az ócska frigót és a tűzhelyt).

Aztán  elmentünk  egy  diszkontba,  és  vásároltunk  új  
frigót meg tűzhelyet. A ház most már kissé jobban hasonlít  
egy otthonra.

Régi fényképeket néztem tegnap este, és elszomorodtam 
tőlük.  Aztán  találtam  rólad  egy  képet,  amelyiken  a  
kisvonattal  játszol,  amit  pár  éve  vettünk  neked  
karácsonyra.  És ettől  felvidultam, mert  ez  egyike volt  az  
igazán szép közös pillanatainknak.

Emlékszel,  hogy játszottál  vele  egész  álló  nap,  és  este  
nem voltál  hajlandó  lefeküdni,  mert  még  akkor  is  azzal  
játszottál.  És  emlékszel,  hogy  meséltünk  neked  a  
menettrendekről, mire te is csináltál egy menettrendet, és  
volt egy órád, úgyhogy minden vonatodat időre indítottad.  
És volt  egy kis  fa állomás is, és mi mutattuk, hogy akik  
vonaton  akarnak  utazni,  bemennek  az  állomásra  jegyet  
venni,  és  csak  aztán  szálnak  fel  a  vonatra?  Aztán  
elővettünk egy térképet, és megmutattuk a vasutak vékony  
vonalait, ahogy összekötik az állomásokat Te pedig hetekig  
játszottál vele, és mi vásároltunk hozzá új vonatokat, és te  
mindről tudtad, hova mennek.

Erre nagyon jó volt emlékezni.
Most mennem kell. Délután fél négy van. Tudom, hogy  

mindig  mennyire  szereted  tudni  a  pontos  időt.  El  kell  
mennem  az  ábécébe,  és  vásárolnom  kell  egy  kis  sonkát  
Roger  teájához.  Mikor  megyek  a  boltba,  akkor  majd  
bedobom ezt a levelet.

Puszi:
Anyukád

XXXXXX

Aztán  felbontottam  egy  másik  borítékot.  Ez  a  levél  volt 
benne.

Lausanne Rd 312/1
London N8 58V

0208 756 4321



Drága Christopher!
Azt  mondtam,  rendesen  el  akarom  magyarázni,  miért  

mentem el, ha majd lesz rá időm. Most rengeteg időm van.  
Úgyhogy ülök itt a díványon ezzel a levéllel, szól a rádió, és  
megpróbálom elmagyarázni.

Nem  voltam  nagyon  jó  anya.  Talán  ha  másképp  
alakulnak  a  dolgok,  talán  ha  más  vagy,  akkor  jobban  
szerepeltem volna. De hát így alakult.

Én  nem  olyan  vagyok,  mint  apád.  Apád  sokkal  
torelánsabb egyéniség.  Ő nem szívja  mellre,  és  ha fel  is  
idegesíti valami, nem mutatja. De én nem ilyen vagyok, és  
nem változtathatok magamon.

Emlékszel,  amikor  egyszer  együtt  voltunk  vásárolni  a  
városban?  És  bementünk  a  Bentallsba,  ami  rendesen  
tömve volt,  mert ajándékot akartunk venni nagyinak? Te  
pedig féltél, hogy olyan rengeteg ember van a boltban. A  
karácsonyi  bevásárlás  kellős  közepén  volt,  amikor  
mindenki bejön a városba. És én beszélgettem Mr. Landdel,  
aki  a konyhafelszerelések osztályon van,  és akivel  együtt  
jártam iskolába. Te pedig leguggoltál, és befogtad a füledet,  
és  mindenkinek  kerülgetni  kellett.  Úgyhogy  begurultam,  
mert én se szeretek vásárolni karácsonykor, és rád szóltam,  
hogy viselkedj, és fel akartalak venni, hogy arrébb vigyelek.  
De  te  ordítottál,  és  lerugdostad  a  polcról  azokat  a  
turmixgépeket,  és  nagy  csörömpölés  lett.  És  mindenki  
odafordult,  hogy mi van.  Mr.  Land igazán rendesen állt  
hozzá, de akkor is egy csomó doboz és törmelék hevert a  
földön,  és  mindenki  minket  bámult,  és  láttam,  hogy  
bepisiltél,  és olyan dühös voltam, hogy mindenképpen ki  
akartalak vinni a boltból, de te nem engedted, hogy hozzád  
érjek,  csak  feküdtél  a  földön,  és  visítottál,  és  verted  a  
kezeddel meg a lábaddal a padlót, és odajött az igazgató is,  
és kérdezte, mi a probléma, de akkor már nagyon felment  
bennem  a  higany,  és  két  törött  turmixgépet  is  ki  kellett  
fizetnem,  de  továbbra  is  ki  kellett  várnunk,  hogy  
abbahagyjad  a  visítást.  Aztán  gyalogolnom  kellett  veled  
hazáig, ami órákig tartott, de tudtam, hogy így nem szálsz  



fel még egyszer a buszra.
Emlékszem, hogy akkor este csak sírtam, és sírtam, és  

sírtam, és apád először nagyon rendes volt, megcsinálta a  
vacsorádat,  és  lefektetett,  és  azt  mondta,  előfordul  az  
ilyesmi, de nem lesz semmi baj. De én azt mondtam, hogy  
nem  bírom  tovább,  és  egy  idő  után  apád  is  rendesen  
begurult,  és  azt  mondta,  hogy  buta  vagyok,  és  illene  
összeszednem  magamat,  mire  megütöttem,  amiben  nem  
volt igazam, de annyira ki voltam borulva.

Rengeteget  veszekettünk  így.  Mert  én  gyakran  úgy  
éreztem,  hogy  nem  bírom  tovább.  Apád  igazán  toreláns  
ember, de én nem vagyok az, én begurulok, még akkor is,  
ha nem akarok. A végén már nem is szóltunk egymáshoz,  
mert tudtuk, hogy úgyis csak veszekedés lenne a vége, ami  
nem  visz  sehova.  És  komolyan  elhagyatotnak  éreztem  
magamat.

Ekkor kezdtem több időt tölteni Rogerrel. Illetve mindig  
is  sok  időt  töltöttünk  Rogerrel  és  Eileennel.  De  azért  
kezdtem  négyszemközt  találkozni  Rogerrel,  mert  vele  
tudtam beszélni.  Ő volt  az  egyetlen ember,  akivel  igazán  
lehetett  beszélni.  Mikor vele  voltam, már nem is éreztem  
elhagyatotnak magamat.

Tudom, hogy talán semmit sem értesz belőle, de akkor is  
megpróbáltam elmagyarázni, hogy tudd. De még ha most  
nem is  érted,  megtarthatod  ezt  a  levelet,  és  elolvashatod  
később. Akkor talán képes leszel megérteni

Roger azt mondta, hogy ő és Eileen már nem szeretik  
egymást, már egész régen nincs közöttük szeretet. Vagyis ő  
is  magányos  volt.  Úgyhogy  sok  közös  volt  bennünk.  És  
egyszer  csak  rájöttünk,  hogy  szeretjük  egymást.  Azt  
javasolta,  hagyjam el  apádat,  és  költözzünk el  egy közös  
házba. De azt feleltem, hogy nem bírnálak elhagyni, mire ő  
elszomorodott, de megértette, hogy te egésszen fontos vagy  
nekem.

Aztán  jött  az,  mikor  úgy  öszevesztünk.  Emlékszel?  A  
vacsorád  miatt  volt.  Főztem  neked  valamit,  és  te  nem  
akartad megenni. Akkor már napok óta nem ettél, és olyan  
soványnak  néztél  ki.  És  ordítani  kezdtél,  én  pedig  



begurultam, és a falhoz csaptam az ételt Amit tudom, hogy  
nem  kellett  volna.  Te  pedig  felkaptad  a  vágódeszkát,  és  
elhajítottad, és eltalálta a lábamat, és eltörte az ujjaimat.  
Akkor persze be kellett menni a kórházba, és begipszelték a  
lábamat. Aztán otthon irtóra őszevesztünk apáddal. Engem  
hibáztatott, hogy miért vagyok ingerült veled. Azt mondta,  
hogy azt kellene adnom neked, amit akarsz, ha kell, akkor  
csak  egy  tányér  salátát  vagy  egy  epres  tejturmixot.  Azt  
feleltem,  hogy  én  csak  azt  akartam,  hogy  valami  
egészségeset  egyél.  Ő meg azt  mondta,  hogy nem tehetsz  
róla. Mire azt feleltem, hogy én se tehetek róla, ha felmegy  
bennem  a  higany.  Mire  azt  mondta,  hogy  ha  ő  tudja  
fegyelmezni magát, akkor fegyelmezzem magamat én is. És  
ez így ment a végtelenségig.

Ha emlékszel, egy hónapig nem tudtam rendesen járni,  
és apádnak kellet gondoskodnia rólad. Emlékszem, ahogy  
elnéztelek kettőtöket, és arra gondoltam, menyire más vagy  
az  apáddal.  Sokkal  nyugodtabb.  Ti  nem  ordítottatok  
egymásra. Ettől  annyira elszomorodtam, mert olyan volt,  
mintha igazából nem is lenne szükségetek rám. Valamiért  
ez rosszabb volt még az örökös veszekedésnél is, mert olyan  
volt, mintha láthatatlan lennék.

Azt  hiszem,  ekkor  jöttem  rá,  hogy  te  és  apád  jobban  
ellennétek, ha nem laknék a házban. Akkor apádnak nem  
két személyről kellene gondoskodnia, hanem csak egyről.

Aztán  Roger  mondta,  hogy  kérelmezte  a  banktól  az  
áthelyezést.  Vagyis  megkérdezte,  hogy  nincs-e  állás  
Londonban, és most elköltözik. Megkérdezte, akarok-e vele  
menni.  Sokat  töprengtem  rajta,  Christopher,  becsülettel  
kijelenthetem, hogy igen! És noha megszakadt  a szívem,  
végül úgy döntöttem, hogy mindenkinek jobb lesz, ha én  
megyek el, így igent mondtam.

El  akartam  búcsúzni.  Vissza  akartam  jönni  pár  
ruhámért, akkor, amikor te hazajöttél az iskolából. Ekkor  
akartam elmagyarázni,  mit miért  tettem, és meg akartam  
mondani,  hogy  vissza  fogok  jönni,  és  megnézlek  majd,  
olyan  gyakran,  amennyire  tehetem,  és  időnként  te  is  
lejöhetsz Londonba hozzánk. De mikor telefonáltam, apád  



azt  mondta,  hogy  nem  jöhetek.  Irtóra  dühös  volt.  Azt  
mondta,  nem beszélhetek veled.  Nem tudtam, mit tegyek.  
Azt mondta, önző módon viselkedtem, és soha többé nem  
tehetem be a lábamat a házba. Így hát nem tetem. Helyette  
írtam neked ezeket a leveleket.

Nem tudom, megértettél-e ebből valamit. Tudom, hogy  
ez nagyon nehéz neked. De remélem, hogy egy kicsit meg  
fogsz érteni.

Christopher, én sose akartam fájdalmat okozni nektek.  
Azt  gondoltam,  hogy  azt  teszem,  ami  a  legjobb  
mindnyájunknak.  Remélem,  hogy  az  is,  és  azt  akarom,  
hogy tudd: nem a te hibád volt.

Sokszor  álmodtam  vele,  hogy  minden  jóra  fordul.  
Emlékszel,  hányszor  mondogattad,  hogy  űrepülő  akarsz  
lenni?  Olyanokat  álmodtam,  hogy  űrepülő  vagy,  és  
mutatnak a televízióban, én pedig azt gondolom: ez az én  
fiam! Még most is az akarsz lenni? Vagy már más? Még  
mindig foglalkozol a matekkal? Remélem, hogy igen.

Kérlek,  Christopher,  írjál  néha,  vagy  hívjál  fel  
telefonon! A szám ott van a levél tetején.

Szeretlek, sok puszi:
Anyád

XXXXXX

Aztán  felbontottam a  harmadik  borítékot.  Ez  a  levél  volt 
benne:

Szeptember 18.
Lausanne Rd 312/1 lakás

London N8
0208 756 4321

Drága Christopher!
Megmondtam, hogy minden héten fogok írni, és írok is.  

Ráadásul ezen a héten ez a második levél, úgy hogy még  
túl is teljesítem a tervet.

Állást  kaptam!  Camdenben  dolgozom,  a  Perkin  és  
Rasidnál, akik képesítet ellenőrök. Ez azt jelenti, hogy ők  



felügyelik  a  házakat,  ők  számítják  ki,  mennyit  érnek,  
milyen  munkákat  kellene  elvégezni  rajtuk,  és  mennyibe  
kerülnének  azok  a  munkálatok.  Azt  is  kiszámítják,  hogy  
mennyibe kerül az új házak, irodák és gyárak építése.

Kellemes hely. A másik titkárnő Angie. Az asztala tele  
van  apró  játék  macikkal,  plüssjátékokkal  és  a  gyerekei  
képeivel  (úgyhogy  én  is  kitettem  egy  képedet  az  
asztalomra). Angie igazán kedves, és mindig együtt járunk  
ebédelni.

Bár  így  sem  tudom,  meddig  maradok  itt.  Sokat  kell  
összeadnom, amikor kiküldjük a számlákat az ügyfeleknek,  
és  nem  vagyok  valami  jó  a  számolásban  (te  jobban  
csinálnád).

A céget két ember vezeti, Mr. Perkin és Mr. Rasid. Mr.  
Rasid  pakisztáni,  nagyon  szigorú,  és  folyton  azt  akarja,  
hogy dolgozzunk gyorsabban. Mr. Perkin meg fura (Angie  
Perverz  Perkinnek  hívja).  Amikor  odajön  hozzám,  hogy  
kérdezzen  valamit,  mindig  a  vállamra  teszi  a  kezét,  és  
legugol, amitől az arca egészen közel kerül az enyémhez, és  
érzem  a  fogkrémjének  a  szagát,  amitől  kilel  a  hideg.  A  
fizetés se valami jó. Úgy hogy amint lehet, keresni fogok  
valami jobbat.

A múltkor jártam az Alexandra Palace-nál. Ez egy nagy  
park, saroknyira a lakásunktól, egy hatalmas dombon van,  
a dombtetőn egy nagy kongresszusi központtal, és erről te  
jutottál  eszembe,  mert  ha  idejönnél,  felmehetnénk  a  
dombra,  és  eregethetnénk  sárkányt,  vagy  figyelhetnék  a  
gépeket, ahogy szállnak le a Heathrow repülőtéren, és hogy  
örülnél neki.

Most abba kell  hagynom, Christopher.  Ezt ebédidőben  
írom  (Angie  influenzás,  úgyhogy  nem  ebédelhetünk  
együtt). Kérlek, írj majd valamikor, meséld el, hogy vagy, és  
mit csinálsz az iskolában!

Remélem,  megkaptad  a  karácsonyi  ajándékot,  amit  
küldtem. Rájöttél már a nyitjára? Rogerrel a camdeni piac  
egyik üzletében láttuk, és tudom, hogy mindig szeretted az  
öszerakós fejtörőket. Roger megpróbálta szétszedni, mielőtt  
becsomagoltuk,  de  nem  tudta.  Azt  mondta,  ha  neked  



sikerül, akkor lángelme vagy.
Sok-sok puszi:

Anyád
XXXXXX

És ez volt a negyedik levél.

Augusztus 23.
Lausanne Rd 312/1 lakás

London N8

Drága Christopher!
Ne  haragudj,  amiért  nem  írtam  a  múlt  héten.  

Fogorvoshoz  kellett  mennem,  és  ki  kellett  húzatnom két  
zápfogamat.  Te  talán  már  nem  emlékszel,  amikor  téged  
kellett  fogorvoshoz vinni Senkinek sem engedted,  hogy a  
szájadba tegye a kezét, így el kellett altatni, hogy a fogász  
kihúzhassa az egyik fogadat. Hát engem nem altattak el,  
csak helyi anasztéziát végeztek, amitől az embernek teljesen  
érzéketlen lesz a  szája,  de még szerencse,  mert  át  kellett  
fűrészelniük  a  csontot,  hogy  kiszedhessék  a  fogat  És  
nemhogy egyáltalán nem fájt, de még nevettem is, hogy a  
fogásznak annyit kell rángatnia és cibálnia és erőlködnie,  
ami  nekem  irtóra  viccesnek  tűnt.  De  mikor  hazaértem,  
megint érezni kezdtem a fájdalmat, úgyhogy két napig csak  
feküdtem  a  díványon,  és  szedtem  a  rengeteg  
fájdalomcsillapítót…

Ekkor abbahagytam az olvasást,  mert  rosszul lettem. Anya 
nem kapott  szívrohamot.  Anya nem halt  meg.  Anya egész 
idő alatt élt. És apa hazudott nekem.

Igyekeztem nagyon erősen gondolkozni, hogy hátha van 
más magyarázat, de nem tudtam ilyet kigondolni. Aztán már 
semmire sem tudtam gondolni, mert nem működött rendesen 
az agyam.

Szédültem. Olyan volt,  mintha a szoba ide-oda lengene, 
mintha egy nagyon magas épület tetején lenne, és az épület 
imbolyogna az erős szélben (ez is hasonlat).



De  tudtam,  hogy  a  szoba  nem  imbolyoghat,  tehát 
olyasmihez lehetett köze, ami a fejemben történt.

Ledőltem az ágyra, és összegömbölyödtem.
Fájt a gyomrom.
Nem  tudom,  mi  történt  utána,  mert  van  egy  rés  a 

memóriámban, mintha a szalag egy részét letörölték volna. 
De  tudom,  hogy  sok  idő  telhetett  el,  mert  mikor  később 
megint kinyitottam a szememet, láttam, hogy sötét van kint 
az ablak előtt. És rosszul is lettem, mert hányás volt az egész 
ágyon és a kezemen, a karomon és az arcomon.

De még ezelőtt hallottam, hogy apa bejön a házba, és a 
nevemet kiáltja. Ez egy újabb jel volt, amiből tudtam, hogy 
sok idő telt el.

Azt  kiáltotta:  –  Christopher…?  Christopher…?  –  És 
ahogy  kimondta  a  nevemet,  láttam  magam  előtt  írásban. 
Gyakran  úgy látom, amit  mondanak,  mintha ki  lenne írva 
egy  számítógépes  monitorra,  főleg,  ha  a  másik  szobában 
mondják.  De  ez  nem  egy  számítógépes  monitoron  volt. 
Hatalmas nagy betűkkel  láttam, mintha egy hirdetés  lenne 
egy busz oldalán. És anyám kezével írták a betűket, így:

Aztán 
pedig  hallottam,  hogy  apa  feljön  a  lépcsőn,  és  belép  a 
szobába.

Azt mondta: – Mi az ördögöt csinálsz itt, Christopher?
Tudtam, hogy a szobában van, de a hangja vékony volt, és 

messziről hallatszott, mint néha az embereké, mikor nyögök, 
és nem akarom, hogy a közelemben legyenek.

És azt  mondta:  –  Mi a  fenét…? Az az én szekrényem, 
Christopher. Azok… Ó, a francba… A francba, a francba, a 
francba!

Egy darabig nem mondott semmit.
Aztán a vállamra tette a kezét, az oldalamra fordított, és 

azt  mondta:  –  Irgalmas  Jézusom!  –  De  nem  fájt,  mikor 
hozzám  ért,  úgy,  ahogy  normális  esetben  szokott.  Úgy 
láttam, ahogy megérint,  mintha egy filmen nézném, ami a 
szobában  történik,  de  alig  éreztem a  kezét,  csak  annyira, 
mintha a szél fújdogálna.



Megint hallgatott egy darabig.
Aztán azt mondta: – Sajnálom, Christopher. Annyira, de 

annyira sajnálom!
Akkor vettem észre, hogy hánytam, mert éreztem, hogy 

mindenem nedves,  és  a  szagát  is  éreztem,  mint  mikor  az 
iskolában lesz rosszul valaki.

Aztán azt mondta: – Elolvastad a leveleket.
Hallottam, hogy sír, mert olyan bugyborékoló és nedves 

volt  a  hangja,  mint  mikor  valakinek  sok  takony  van  az 
orrában.

Aztán azt mondta: – A te érdekedben tettem, Christopher! 
Komolyan  azért  tettem!  Nem  akartam  hazudni,  csak  azt 
gondoltam…  csak  azt  gondoltam,  hogy  jobb,  ha  nem 
tudod…  hogy…  hogy…  nem  akartam…  akkor  akartam 
megmutatni, amikor idősebb leszel.

Megint elhallgatott.
Aztán azt  mondta:  – Szerencsétlen baleset  volt.  Megint 

hallgatott.
Aztán azt mondta: – Nem tudtam, mit mondjak… Annyira 

ki voltam… Hagyott egy levelet, és… Aztán telefonált, és… 
Azért  mondtam,  hogy  kórházban  van,  mert  nem  tudtam, 
hogy  magyarázzam  meg…  Olyan  bonyolult  volt.  Olyan 
nehéz.  És  én…  azt  mondtam,  hogy  kórházban  van.  De 
tudtam, hogy ez nem igaz. De ha már egyszer kimondtam… 
Nem tehettem… nem… nem változtathattam rajta. Érted… 
Christopher…? Christopher…? Minden… a feje tetejére állt, 
és bárcsak…

És akkor nagyon sokáig hallgatott.
Aztán megint megérintette a vállamat, és azt mondta: – 

Christopher, meg kell tisztálkodnod, oké?
Egy kicsit megrázta a vállamat, de nem mozdultam.
Azt  mondta:  –  Christopher,  most  kimegyek  a 

fürdőszobába,  és  csinálok  neked  egy  forró  fürdőt.  Aztán 
visszajövök,  és  kiviszlek  a  fürdőszobába,  oké?  Akkor  be 
tudom tenni az ágyneműt a mosógépbe.

Hallottam,  hogy  föláll,  kimegy  a  fürdőszobába,  és 
megnyitja a csapokat. Hallottam, ahogy folyik a kádba a víz. 
Egy  darabig  nem  jött  vissza.  Aztán  visszajött,  megint 



megérintette a vállamat, és azt mondta: – Csináljuk ezt most 
nagyon  finoman,  Christopher.  Hadd  ültesselek  fel,  hadd 
vegyem le a ruhádat,  és hadd vigyelek ki a fürdőszobába, 
oké? Hozzád kell érnem, de nem lesz semmi baj.

Felemelt,  és  kiültetett  az  ágy  szélére.  Levette  a 
pulóveremet  meg  az  ingemet,  és  az  ágyra  tette.  Aztán 
felállított,  és  keresztülvezetett  a  szobán.  És  én  nem 
visítottam. És nem rugdostam. És nem ütöttem meg.



163
Amikor  kicsi  voltam,  és  először  mentem  iskolába,  a  fő 
tanáromat úgy hívták, hogy Julie, mert Siobhan akkor még 
nem dolgozott az iskolában. Ő csak akkor kezdett dolgozni, 
amikor tizenkét éves voltam.

Egy nap Julie  leült  mellém a padba,  letett  a  padra egy 
tubus drazsét, és azt mondta: – Mit gondolsz, Christopher, mi 
van benne?

Azt mondtam: – Drazsé.
Akkor  levette  a  tubus  tetejét,  és  felfordította.  Egy  kis 

piros  ceruza  esett  ki  belőle,  és  Julie  nevetett,  én  meg azt 
mondtam: – Ez nem drazsé, ez ceruza.

Julie visszatette a kis piros ceruzát a drazséstubusba, és 
rátette a tetejét.

Aztán  azt  mondta:  –  Ha  anyukád  most  bejönne,  és 
megkérdeznénk,  mi  van  a  drazséstubusban,  mit  gondolsz, 
mit mondana? – Mert akkor még  anyukának  hívtam anyát, 
nem anyának.

Azt mondtam: – Ceruza.
Ez  azért  volt,  mert  kicsi  koromban  még  nem értettem, 

hogy másoknak is van elméje. Julie azt mondta anyának és 
apának, hogy ezt mindig nagyon nehéznek fogom találni. De 
most már nem találom nehéznek. Mert úgy döntöttem, hogy 
ez egyfajta rejtély,  és ha valami rejtély,  akkor mindig van 
mód a megoldására.

Olyan, mint a számítógépek. Az emberek azt gondolják, 
hogy a  számítógépek  mások,  mert  nincs  elméjük,  noha  a 
Turing-próbában  a  számítógépek  cseveghetnek  az 
emberekkel  az  időjárásról,  a  borokról,  és  hogy  milyen 
Olaszország, sőt még vicceket is mondhatnak.

De az elme csak egy bonyolult gép.
Mikor a dolgokat nézzük, azt gondoljuk, hogy úgy nézünk 

ki  a  szemünkön,  mint  a  kis  ablakokon,  és  van  bent  a 



fejünkben valaki, pedig nem így van. Egy monitort nézünk, 
ami bent van a fejünkben, mint a számítógép képernyője.

Ezt egy kísérletből tudhatjuk, amit a tévében láttam egy 
Az elme működése című sorozatban. Ebben a kísérletben egy 
ember, akinek elektródát tettek a fejére, egy képernyőn levő 
szöveget olvas. A szöveg olyan, mint egy rendes, írott oldal, 
amin semmi sem változik. De egy idő után, ahogy a szem 
mozog az oldalon, az ember rájön valami nagyon különösre, 
mert  mikor  megpróbál  újra  elolvasni  egy  részt,  amit 
korábban olvasott, észreveszi, hogy más lett a szöveg.

Ez  azért  van,  mert  mialatt  a  szem  az  egyik  pontról  a 
másikra villan,  az ember nem lát  semmit,  és teljesen vak. 
Ezeket a villanásokat hívják zökkenőknek. Mert ha mindent 
látnánk,  miközben  a  szemünk  az  egyik  pontról  a  másikra 
villan,  akkor  elszédülnénk.  A kísérletben van egy szenzor, 
ami megérzi, amikor a szem egyik pontról a másikra villan, 
és mikor az ember nem néz oda, megváltoztat néhány szót az 
oldalon.

De az ember nem veszi észre, hogy a zökkenők közben 
vak, mert az agy kitölti a fejben levő képernyőt, hogy olyan 
legyen a látszat, mintha a fejünk két kis ablakán néznénk ki. 
És  nem  vesszük  észre,  hogy  az  oldal  egy  másik  részén 
megváltoztak a szavak, mert az elme kitölti azt a képet, amit 
akkor éppen nem nézünk.

Az emberek azért különböznek az állatoktól, mert képeket 
láthatnak  a  fejükben  levő  monitoron  olyan  dolgokról, 
amelyeket  nem néznek.  Képeket  láthatnak valakiről,  aki  a 
másik  szobában van.  Vagy arról  láthatnak képet,  hogy mi 
történik holnap. Vagy magukat láthatják mint űrhajóst. Vagy 
egészen nagy számokat  láthatnak.  Vagy logikai  láncolatok 
képeit láthatják, ha megpróbálnak kigondolni valamit.

És azért van az, hogy elmehet egy kutya az állatorvoshoz, 
ahol egészen komoly műtétet hajtanak végre rajta, úgy, hogy 
fémtűk  állnak  ki  a  lábából,  de  ha  meglát  egy  macskát, 
elfelejti,  hogy fémtűk állnak ki a lábából,  és megkergeti  a 
macskát. De ha egy embert műtenek meg, akkor az látja a 
fejében levő képen a hónapokig tartó fájdalmat. És képe van 
a  lábában  levő  varratokról,  a  törött  csontról,  a  tűkről,  és 



akkor  se  szalad,  ha  a  buszt  kellene  utolérnie,  mert  van  a 
fejében  egy  képe  az  egymást  horzsoló  csontokról,  a 
felszakadó varratokról és a még több fájdalomról.

Ezért  gondolják  az  emberek,  hogy  a  számítógépeknek 
nincsen  elméje,  és  ezért  gondolják,  hogy  az  ő  agyuk 
különleges, és más, mint a számítógépeké. Mert az emberek 
látják a fejükben a monitort, és azt gondolják, hogy ül valaki 
a  fejükben,  és  nézi  a  monitort,  mint  Jean-Luc  Picard 
kapitány  a  Star  Trek:  az  új  generáció-ban, ahogy  ül  a 
kapitányi  székében,  és  nézi  a  nagy  képernyőt.  És  azt 
gondolják,  hogy  az  a  személy  az  ő  különleges  emberi 
elméjük, aminek a neve  homunculus,  vagyis  kis ember.  És 
azt  gondolják,  hogy  a  számítógépeknek  nincs  ilyen 
homunculusuk.

De ez a homunculus  csak egy újabb kép a  fejben levő 
képernyőn.  És  mikor  a  homunculus  van  a  fejben  levő 
képernyőn (mert az ember a homunculusra gondol), akkor az 
agy egy másik darabja nézi a képernyőt. És mikor az ember 
az agyának erre a darabjára gondol (arra a darabra, amely a 
képernyőn levő homunculust nézi), az agynak ezt a darabját 
teszi  a  képernyőre,  és  akkor  egy  újabb  agy  darab  nézi  a 
képernyőt.  De az agy nem látja, hogy ez történik, mert ez 
olyan, mint mikor a szem villan az egyik pontról a másikra, 
és az emberek vakok bent a fejükben, miközben lezajlik az a 
változás, hogy most az egyik dologra gondolnak, aztán pedig 
a másikra.

Ezért olyan az agy, mint a számítógép. Nem azért, mert 
olyan  különleges,  hanem  mert  folyton  ki  kell  kapcsolnia 
töredék másodpercekre, amikor változik a képernyő. Mivel 
pedig ezt nem lehet látni, az emberek azt gondolják,  hogy 
különleges,  mert  az  emberek  mindig  azt  gondolják,  hogy 
valami  különleges  van  abban,  amit  nem  láthatnak,  mint 
például  a  hold  sötét  oldala,  vagy  egy  fekete  lyuk  másik 
oldala, vagy a sötétség éjszaka, mikor felébrednek, és félnek.

Továbbá  az  emberek  azt  gondolják,  hogy  nem 
számítógépek,  mert  nekik  vannak  érzéseik,  és  a 
számítógépeknek nincsenek. De az érzés csak annyi,  hogy 
van  a  fejükben  levő  képernyőn  egy  kép  arról,  hogy  mi 



történik  holnap vagy jövőre,  vagy mi  történhetett  volna  a 
helyett, ami történt, és ha az egy vidám kép, akkor az ember 
mosolyog, és ha szomorú kép, akkor sír.
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Apa megfürdetett, letisztogatta rólam a hányást, megszárított 
törülközővel,  aztán átvitt  a szobámba, és tiszta ruhát adott 
rám.

Aztán azt mondta: – Ettél valamit az este?
De én nem mondtam semmit.
Aztán  azt  mondta:  –  Hozhatok  neked  valamit  enni, 

Christopher?
De én még mindig nem mondtam semmit.
Így hát azt mondta: – Oké. Nézd, most ki kell mennem, 

hogy beletegyem a ruhádat meg az ágyneműt a mosógépbe, 
de aztán visszajövök, oké?

Az ágyon ültem, és a térdemet néztem.
Így hát apa kiment a szobából, és fölszedte a ruháimat a 

fürdőszoba  padlójáról,  és  kitette  a  lépcsőfordulóra.  Aztán 
levette  a  huzatokat  az  ágyáról,  és  azokat  is  kivitte  az 
ingemhez meg a pulóveremhez. Aztán fölszedett mindent, és 
levitte a földszintre. Hallottam, ahogy beindítja a mosógépet, 
hallottam,  hogy  bekapcsol  a  bojler,  és  a  víz  elindul  a 
csövekben a mosógép felé.

Sokáig csak ennyit hallottam.
A  2-t  hatványoztam  fejben,  mert  az  megnyugtat. 

Eljutottam  33 554 432-ig,  ami  2  a  25-ik  hatványon.  Nem 
sok, mert eljutottam már a 45-ik hatványig, de az agyam nem 
működött nagyon jól.

Apa visszajött  a szobába,  és azt mondta: – Hogy érzed 
magad? Hozhatok neked valamit?

Nem mondtam semmit. Tovább néztem a térdemet.
Apa se mondott semmit. Csak ült mellettem az ágyon, a 

térdére könyökölt, és nézte a térdei között a szőnyeget, amin 
egy apró piros légó volt, és azon nyolc bütyök.

Toby  felébredt,  mert  éjszakai  állat,  és  hallottam,  hogy 
zörög a kalitkájában.



Apa nagyon sokáig hallgatott.
Aztán  azt  mondta:  –  Nézd,  talán  nem  kellene  ezt 

mondanom,  de…  szeretném,  ha  tudnád,  hogy  bízhatsz 
bennem. És… Oké, talán nem mindig mondok igazat. Isten a 
tudója,  Christopher,  mennyire  igyekszem,  Isten  a  tudója, 
de… Az élet nehéz, és rohadtul nehéz mindig megmondani 
az  igazat.  Néha  lehetetlen.  Tudnod  kell,  hogy igyekszem, 
nagyon igyekszem. Ez talán nem a legjobb pillanat, hogy ezt 
mondjam, és tudom, hogy nem fog tetszeni,  de… Tudnod 
kell,  hogy  mostantól  csak  az  igazat  mondom  neked. 
Mindenről. Mert… ha most nem az igazat mondom, akkor 
később… akkor később még jobban fáj. Szóval…

Apa  az  arcát  dörgölte,  az  állát  húzogatta,  és  a  falat 
bámulta. Láttam a szemem sarkából.

És azt mondta: – Én öltem meg Wellingtont, Christopher.
Töprengtem, hogy ez most egy vicc-e, mert nem értem a 

vicceket,  és  mikor  az  emberek  vicceket  mesélnek,  nem 
komolyan gondolják, amit mondanak.

De apa azt mondta: – Kérlek, Christopher! Csak… hadd 
magyarázzam  meg.  –  Beszívott  egy  kis  levegőt,  és  azt 
mondta:  –  Amikor  anyukád  elment…  Eileen…  Mrs. 
Shears… nagyon jó volt hozzánk. Nagyon jó volt hozzám. 
Nem is tudom, bírtam volna-e nélküle. Te is tudod, hogy itt 
volt  majdnem  mindennap.  Segített  a  főzésben  és  a 
takarításban. Átugrott, hogy megnézze, rendben vagyunk-e, 
nincs-e szükségünk valamire… Arra gondoltam… Szóval… 
A francba, Christopher, igyekszem egyszerűen fogalmazni… 
Arra  gondoltam,  hogy  később  is  így  átjárogat  majd.  Azt 
gondoltam… lehet, hogy butaság volt tőlem… hogy egyszer 
majd…  talán…  át  is  költözik  hozzánk.  Vagy  hogy  mi 
költözhetünk  át  az  ő  házába.  Mert…  mert  igazán  jól 
kijöttünk egymással. Azt hittem, barátok vagyunk. Nyilván 
rosszul  gondoltam.  Azt  hiszem…  végső  soron…  az  a 
lényeg… a fenébe… Veszekedtünk, Christopher, és… olyan 
dolgokat mondott, amiket nem fogok elismételni, mert nem 
kedvesek,  hanem sértők,  de… azt  hiszem,  fontosabb  volt 
neki  az  a  rohadt  kutya,  mint  én,  mint  mi.  Ami,  így 
visszanézve, talán nem is olyan butaság. Talán tényleg rohadt 



nehéz esetek vagyunk.  És talán tényleg könnyebb egyedül 
élni,  és  csak  valami  buta  korcsról  gondoskodni,  mint 
megosztani az életet más emberekkel. Francba, haver, nem 
vagyunk éppen könnyen emészthetők,  ugye?… Na,  szóval 
összevesztünk. Bár őszintén szólva előtte is volt már néhány 
veszekedés.  De az  után  a  különösen csúnya  összepattanás 
után kirúgott a házából. És tudod, milyen volt az a rohadt 
kutya a műtét óta. Tiszta tudathasadásos. Az egyik percben 
kenyérre  lehetett  kenni,  csikizd  meg  a  hasamat.  A másik 
percben  meg  belekap  a  lábadba.  Na,  szóval  ordítottunk 
egymással,  a  kutya  meg  kint  végezte  a  dolgát  a  kertben. 
Tehát mikor csapódik mögöttem az ajtó, az a szemét már vár. 
És… tudom, tudom. Ha felrúgom, nyilván elkotródik. De a 
francba,  Christopher,  amikor elönti  az agyamat az a vörös 
köd…  Jézusom,  tudod,  milyen  az.  Nem  különbözünk  mi 
annyira,  te  meg én.  Csak arra  bírtam gondolni,  hogy neki 
fontosabb az a rohadt kutya, mint te vagy én. És amit két éve 
nyeltem magamba, mintha most egyszerre…

Apa hallgatott egy darabig.
Aztán azt mondta: – Sajnálom, Christopher.  De hidd el 

nekem, sose akartam, hogy ez legyen a vége.
Akkor  már  tudtam,  hogy  nem  vicc,  és  egészen 

megrémültem.
Apa  azt  mondta:  –  Valamennyien  követünk  el  hibákat, 

Christopher.  Te,  én,  anyukád,  mindenki.  Néha  egészen 
súlyos hibákat. Csak emberek vagyunk.

Aztán  felemelte  a  jobb  kezét,  és  szétnyitotta  az  ujjait, 
mint egy legyezőt.

De én visítottam, és ellöktem, úgyhogy leesett az ágyról a 
padlóra.

Felült,  és  azt  mondta:  –  Oké.  Nézd,  Christopher. 
Sajnálom. Ma estére hagyjuk ezt,  oké? Most lemegyek, te 
alszol egyet, és reggel majd beszélünk. Nem lesz semmi baj. 
Komolyan. Bízz bennem.

Felállt, mély lélegzetet vett, és kiment.
Sokáig  ültem  az  ágyon,  és  néztem  a  padlót.  Aztán 

hallottam, hogy Toby kaparászik a ketrecében. Felnéztem, és 
láttam, hogy engem bámul a rácsok között.



Ki kellett jutnom a házból. Apa meggyilkolta Wellingtont. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  engem  is  meggyilkolhat,  mert  nem 
bízhatok  benne,  még  akkor  se,  ha  azt  mondta:  „Bízz 
bennem”, mert hazudott egy nagy dologban.

De  most  nem  juthatok  ki  a  házból,  mert  meglátna, 
úgyhogy várnom kell, amíg elalszik.

23 óra és 16 perc volt.
Megint  megpróbáltam  a  négyzetre  emelést,  de  nem 

jutottam tovább a kettő 15-ik hatványánál, ami 32 768. Ezért 
csak  nyögtem,  hogy  gyorsabban  teljen  az  idő,  és  ne 
gondolkozzak.

Aztán  hajnali  1  óra  és  20  perc  lett,  de  nem hallottam, 
hogy apa feljött lefeküdni. Töprengtem, hogy lent alszik-e, 
vagy arra  vár,  hogy feljöhessen és  megölhessen.  Úgyhogy 
elővettem  a  svájci  katonai  bicskámat,  és  kinyitottam  a 
fűrészes  pengét,  hogy  megvédhessem  magamat.  Aztán 
egészen halkan kimentem a szobámból, és figyeltem. Nem 
hallottam  semmit,  ezért  egészen  halkan  és  lassan  lefelé 
indultam. Mikor leértem, láttam apa lábát a nappali  szoba 
ajtajából. Vártam 4 percig, hogy mozog-e, de nem mozgott. 
így továbbmentem lefele, míg le nem értem a hallba. Akkor 
benéztem a nappali ajtaján.

Apa behunyt szemmel feküdt a díványon.
Sokáig néztem.
Aztán  horkantott,  és  én  ugrottam  egyet,  és  hallottam, 

hogy a fülemben meg a szívemben egészen gyorsan folyik a 
vér,  és  a  mellem  úgy  fájt,  mintha  egy  egészen  nagy 
léggömböt fújnának föl benne.

Töprengtem, hogy szívrohamot fogok-e kapni.
Apa szeme még mindig csukva volt. Az jutott eszembe, 

hogy  hátha  csak  tetteti  az  alvást.  Úgyhogy  erősen 
megmarkoltam a kést, és megkopogtattam az ajtókeretet.

Apa a másik oldalra fordította a fejét, a lába megrándult, 
és azt mondta: – Gnnn –, de a szemét nem nyitotta ki. Aztán 
megint horkantott.

Aludt.
Ez  azt  jelenti,  hogy  kijuthatok  a  házból,  ha  olyan 

csendben maradok, hogy nem ébresztem fel.



Levettem a  bejárat  melletti  fogasokról  a  két  kabátomat 
meg a sálamat, és mindet felvettem, mert éjszaka hideg van. 
Aztán egészen halkan megint felmentem, de ez nehéz volt, 
mert a lábam remegett. A szobámba mentem, és fogtam Toby 
ketrecét.  Toby  kaparászott,  úgyhogy  levetettem  az  egyik 
kabátot, és ráterítettem a ketrecre, hogy tompítsa a hangot. 
Aztán levittem.

Apa még mindig aludt.
Bementem  a  konyhába,  és  elvettem  a  különleges 

ételesdobozomat.  Kinyitottam  a  hátsó  ajtót,  és  kiléptem. 
Lenyomva tartottam a kilincset, miközben csuktam az ajtót, 
hogy ne kattanjon túl hangosan a zár. Aztán lementem a kert 
végébe.

A kert végében van egy fészer.  Abban van a fűnyíró,  a 
sövényvágó  olló  és  egy  csomó  kertészeti  eszköz,  amiket 
anya  használt,  például  cserepek,  komposztoszsákok, 
bambuszpálcák,  zsineg  és  ásók.  Kicsit  melegebb  lenne  a 
fészerben,  de  tudtam,  hogy  apa  kereshet  itt,  ezért  hátra 
kerültem,  és  befurakodtam  a  résbe  a  fészer  és  a  kerítés 
között,  a  nagy,  fekete  műanyag esővízgyűjtő  hordó mögé. 
Leültem,  és  valamivel  nagyobb  biztonságban  éreztem 
magamat.

Úgy döntöttem, hogy a másik kabátomat rajta hagyom a 
ketrecen,  mert  nem  akartam,  hogy  Toby  megfázzon,  és 
meghaljon.

Kinyitottam a különleges ételesdobozomat. Abban volt a 
fehér  csoki,  két  édesgyökér  bocskorszíj,  három  magtalan 
mandarin,  egy  rózsaszín  nápolyi  és  a  piros  ételfestékem. 
Nem voltam éhes, de tudtam, hogy ennem kell valamit, mert 
ha  semmit  sem  eszünk,  megfázhatunk,  így  megettem  két 
magtalan mandarint és a fehér csokit.

Aztán töprengtem, hogy mit tegyek most.
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A fészer  teteje  és  a  szomszéd  ház  kerítéséről  lógó  nagy 
növény között láthattam az Orion csillagképet.

Azt  mondják,  az  Oriont  azért  hívják  Orionnak,  mert 
Orion  egy  vadász  volt,  és  a  csillagkép  olyan,  mint  egy 
vadász, bunkóval, íjjal és nyíllal:

De  ez  tényleg  butaság,  mert  azok  csak  csillagok,  és  a 
pontokat  tetszés  szerint  össze  lehet  kötni,  úgyhogy  lehet 
belőlük egy esernyős hölgy,  aki  integet,  vagy Mrs.  Shears 
fogantyús olasz kávéfőzője, amelyikből jön a gőz, vagy egy 
dinoszaurusz:



És az űrben nincsenek vonalak, úgyhogy össze lehet kötni 
az  Orion  részeit  a  Nyúl  vagy  a  Bika  vagy  az  Ikrek 
részeivel, és mondhatjuk, hogy ez a Szőlőfürt vagy a Jézus 
vagy a Bicikli csillagkép (csak nem volt bicikli a római és a 
görög korban, amikor az Oriont elnevezték Orionnak).

Egyébként  is,  Orion  nem  vadász  vagy  kávéfőző  vagy 
dinoszaurusz, csak a Betelgeuze és a Bellatrix és az Alnilam 
és a Rigel és még 17 csillag, amiknek nem tudom a nevét. És 
ezek atomrobbanások, tőlünk több milliárd kilométerre.

Ez az igazság.
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Ébren maradtam 3 óra 47 percig. Akkor volt utoljára, hogy 
megnéztem az órámat, mielőtt elaludtam. Az órának világító 
számlapja van, és kivilágosodik, ha megnyomnak rajta egy 
gombot, hogy látni lehessen a sötétben. Fáztam, és féltem, 
hogy  apa  kijöhet,  és  megtalál.  De  nagyobb  biztonságban 
éreztem magamat a kertben, elrejtőzve.

Sokat néztem az eget. Szeretek éjszaka felnézni a kertből 
az égre. Nyáron néha kijövök a kertbe a zseblámpámmal és a 
planiszferemmel,  ami  két  műanyag  körből  áll,  a  közepén 
mutatóval.  Az  alján  van  az  égbolt  térképe,  a  tetején  egy 
parabola alakú nyílás, ezt kell körbeforgatni, ha meg akarjuk 
találni azt  az eget,  ami az évnek azon a napján,  az északi 
szélesség 51,5°-áról, Swindon szélességéről látható, mert az 
ég legnagyobb darabja mindig a Föld másik oldalán van.

Ha  felnézünk  az  égre,  tudjuk,  hogy  olyan  csillagokra 
nézünk, amik sok száz és sok ezer fényévre vannak. Néhány 
csillag már nem is létezik, mert olyan sokáig tartott, amíg a 
fényük  elért  hozzánk,  hogy  már  meg  is  haltak,  vagy 
felrobbantak, és összeomlottak vörös törpévé. Ettől nagyon 
kicsinek tűnünk, és ha nehézségeink vannak, jó elgondolni, 
hogy  ezek  úgynevezett  elhanyagolható  tényezők,  vagyis 
olyan csekélyek, hogy nem kell tekintetbe venni őket, mikor 
kiszámolunk valamit.

Nem aludtam nagyon jól  a  hideg miatt,  és  mert  a  föld 
nagyon hepehupás meg szúrós volt  alattam, és Toby sokat 
kaparászott  a  ketrecében.  De mikor  rendesen felébredtem, 
hajnal  volt,  az  ég  csupa  narancsszín,  kék  és  bíbor,  és 
hallottam a madarak énekét, az úgynevezett  hajnali kórust. 
Még 2 óráig és 32 percig ott maradtam, ahol voltam, aztán 
hallottam, hogy apa kijön a kertbe, és kiált: – Christopher…? 
Christopher…?

Akkor  megfordultam,  és  találtam  egy  ócska,  sáros 



műanyag  zsákot,  amiben  régen  műtrágya  volt.  Bebújtam 
Toby ketrecével és a különleges ételesdobozommal a fészer 
fala, a kerítés meg az esővizes hordó közé, és betakaróztam a 
műtrágyászsákkal. Hallottam, hogy apa jön le a kertbe, ezért 
kivettem  a  zsebemből  a  svájci  katonai  bicskámat,  és 
kinyitottam a fűrészes pengét, és készenlétben tartottam, arra 
az esetre, ha apa megtalál minket. Hallottam, hogy nyitja a 
fészer  ajtaját,  és  benéz.  Hallottam,  ahogy  mondja:  –  A 
francba!  –  Aztán  azt  hallottam,  ahogy  jön  a  fészert 
szegélyező bokrok mellett, és a szívem egészen gyorsan vert, 
megint  éreztem  a  mellemben  azt  a  léggömböt,  és  úgy 
gondolom,  hogy  apa  benézhetett  a  fészer  mögé,  de  nem 
láthattam, mert elrejtőztem. Ő sem látott meg engem, mert 
hallottam, hogy visszamegy a kertbe.

Nem mozdultam. Ránéztem az órámra, és ismét csak nem 
mozdultam  még  27  percig.  Aztán  hallottam,  hogy  apa 
bekapcsolja a furgonja motorját. Tudtam, hogy az ő furgonja, 
mert  nagyon  gyakran  hallottam,  meg  a  közelben  volt,  és 
tudtam,  hogy  nem  a  szomszédoké,  mert  azoknak,  akik 
kábítószereznek,  Volkswagen  lakókocsijuk  van,  Mr. 
Thompsonnak,  aki  a  40-es  szám  alatt  lakik,  Vauxhall 
Cavalierje  van,  azoknak,  akik  a  34-es  szám  alatt  laknak, 
Peugeot-juk van, és ezeknek mind más a hangja.

Aztán hallottam, amint apa elhajt a háztól, és most már 
tudtam, hogy előjöhetek.

El  kellett  döntenem,  mit  tegyek,  mert  mostantól  nem 
élhetek apával egy házban, mert veszélyes.

Tehát döntést hoztam.
Úgy döntöttem,  hogy bekopogtatok  Mrs.  Shearshez,  és 

vele  fogok  lakni,  mert  őt  ismerem,  nem  idegen,  és  már 
voltam a házában, amikor a mi oldalunkon áramszünet volt 
az utcában. Most nem mondhatja, hogy menjek el, mert meg 
tudom mondani neki, hogy ki ölte meg Wellingtont, és ebből 
tudni fogja, hogy én barát vagyok. És azt is megértheti, miért 
nem lakhatok tovább apával.

Kivettem a különleges ételesdobozomból az édesgyökér 
bocskorszíjakat, a rózsaszín nápolyit meg az utolsó magtalan 
mandarint,  zsebre  tettem őket,  és  elrejtettem a  különleges 



ételesdobozt  a  műtrágyászsák  alá.  Aztán  fogtam  Toby 
ketrecét  meg  a  tartalék  kabátomat,  és  kimásztam a  fészer 
mögül.  Előrementem  a  kertbe,  végig  a  ház  mellett. 
Kireteszeltem a kertajtót, és kimentem a ház elé.

Senki  se  járt  az  utcán,  így  keresztülvágtam  rajta, 
odamentem a felhajtón Mrs. Shears házához, és kopogtattam. 
Vártam, és megfogalmaztam, mit  fogok mondani,  ha Mrs. 
Shears ajtót nyit.

De nem nyitott ajtót, így megint kopogtattam.
Aztán megfordultam, és láttam, hogy emberek jönnek az 

utcán, és megint megrémültem, mert két olyan ember volt a 
szomszéd házból, akik kábítószereznek. Megragadtam Toby 
ketrecét, megkerültem Mrs. Shears házát, és leültem a kuka 
mögött, hogy ne láthassanak.

Ki kellett tervelnem, hogy mit tegyek.
Ezt  úgy csináltam, hogy végiggondoltam mindent,  amit 

tehetek, és eldöntöttem róluk, hogy helyesek-e vagy sem.
Eldöntöttem, hogy haza nem mehetek többé.
Eldöntöttem, hogy nem lakhatom Siobhannal, mert ő nem 

viselheti gondomat, mikor zárva van az iskola, mert ő tanár, 
és nem barát vagy családtag.

Eldöntöttem, hogy nem lakhatom Terry bácsival, mert ő 
Sunderlandben  él,  és  nem  tudtam,  hogy  lehet  eljutni 
Sunderlandbe,  és  nem  szerettem  Terry  bácsit,  mert 
cigarettázott, és megsimogatta a hajamat.

Eldöntöttem, hogy nem lakhatom Mrs. Alexanderrel, mert 
nem barát  vagy családtag,  akkor  se,  ha  kutyája  van,  mert 
nem maradhatok éjszakára a házában, és nem használhatom 
a vécéjét, mert Mrs. Alexander már használta, és ő idegen.

Aztán  arra  gondoltam,  hogy  lakhatok  anyával,  mert  ő 
családtag, és tudom, hol lakik, mert emlékeztem a levelekből 
a  címre,  ami  Chapter  Road  451/c  London  NW2  5NG. 
Csakhogy anya Londonban lakik, én pedig még sose voltam 
Londonban. Csak Doverben voltam, mikor Franciaországba 
mentünk,  és  Sunderlandben,  hogy  meglátogassuk  Terry 
bácsit,  és Manchesterben,  hogy meglátogassuk Ruth nénit, 
akinek rákja volt, bár akkor még nem volt rákja, mikor ott 
jártunk. Önállóan még sose voltam sehol, kivéve a boltot az 



utca végén. Ijesztő gondolat volt, hogy önállóan kell elmenni 
valahova.

De  aztán  arra  gondoltam,  hogy  akkor  vagy  megint 
hazamegyek,  vagy  maradok,  ahol  vagyok,  vagy  minden 
éjszaka elrejtőzöm a kertben, és apa megtalál, és ettől még 
jobban megrémültem. Mikor erre gondoltam, éreztem, hogy 
megint hányni fogok, mint tegnap este.

Beláttam,  hogy  semmit  sem  tehetek,  ami  biztonságos. 
Gondolatban rajzoltam egy ilyen ábrát:

Aztán 

elképzeltem, amint kihúzom a lehetőségeket, amelyek nem 
lehetségesek. Ez olyan, mint egy matematikavizsga, amikor 
végignézzük a kérdéseket, és eldöntjük, melyikeket csináljuk 
meg, és melyikeket nem, és kihúzzuk azokat, amiket nem, és 
ettől olyan végleges lesz a döntés, hogy nem gondolhatjuk 
meg magunkat. És ez ilyen lett:

Vagyis Londonba kell mennem, hogy anyával lakjak. Meg 
tudom  tenni  úgy,  hogy  felszállok  egy  vonatra,  mert  a 
kisvonatom révén mindent  tudok a vonatokról,  hogy hogy 
kell  megnézni  a  menetrendet,  aztán  be  kell  menni  az 
állomásra,  vásárolni  kell  egy  jegyet,  meg  kell  nézni  az 
indulási táblán, hogy időben indul-e a vonatunk, aztán oda 
kell menni a megfelelő vágányhoz, és fel kell szállni. Arról a 
swindoni állomásról indulnék, ahol Sherlock Holmes és dr. 



Watson  megáll  ebédelni,  amikor  úton  vannak  Rossból 
Paddingtonba A Boscombe-völgy rejtélyé-ben.

Ahogy ültem a  kis  átjáróban Mrs.  Shears  háza  mellett, 
láttam,  hogy  szemközt  egy  nagyon  régi  vasfazék  kerek 
fedője támaszkodik a falnak. A fedő csupa rozsda volt,  és 
úgy nézett ki, mint egy bolygó, mert a rozsda olyan formákat 
öltött, mint az országok és a földrészek és a szigetek.

Aztán  arra  gondoltam,  hogy sose  lehetek  űrhajós,  mert 
űrhajósnak lenni azt jelenti, hogy sok százezer mérföldnyire 
kell lenni otthontól, az én otthonom pedig most London, és 
az körülbelül 100 mérföldre van, tehát több mint 1000-szer 
közelebb,  mint  akkor  lenne  az  otthonom,  ha  az  űrben 
tartózkodnék,  és  ez  a  gondolat  fájt.  Úgy fájt,  mint  mikor 
elestem  a  fűben  egy  játszótér  szélén,  és  megvágtam  a 
térdemet  egy törött  üvegpalackban,  amit  valaki  átdobott  a 
kerítésen.  Az üveg kihasított  a  bőrömből  egy nyelv  alakú 
darabot, és Mr. Davisnek fertőtlenítenie kellett a húst a nyelv 
alatt, hogy ne maradjon rajta föld és baktérium, és ez annyira 
fájt, hogy sírtam. De ez a mostani fájdalom a fejemben volt. 
És szomorú lettem, mikor arra gondoltam, hogy sose lehetek 
űrhajós.

Aztán arra gondoltam, hogy olyannak kell lennem, mint 
Sherlock  Holmes,  és  figyelemre  méltó  mértékben,  
akaratlagosan függetlenítenem kell  az  elmémet,  tehát  nem 
vettem tudomást róla, hogy mennyire fáj bent a fejemben.

Aztán arra  gondoltam, hogy pénzre lesz szükségem, ha 
Londonba akarok menni. Ételre is szükségem lesz, mert az út 
hosszú,  és  nem  tudhatom,  honnan  szerezhetek  ennivalót. 
Aztán  arra  gondoltam,  hogy szükségem lesz  valakire,  aki 
gondot  visel  Tobyra,  ha  Londonba  megyek,  mert  őt  nem 
vihetem magammal.

Aztán  kidolgoztam  egy  Tervet.  Ettől  jobban  éreztem 
magamat,  mert  volt  a  fejemben  valami,  aminek  rendje  és 
mintája van, és nekem csak annyit kell tennem, hogy sorra 
végrehajtom az utasításokat.

Felálltam,  és  meggyőződtem  róla,  hogy  senki  sincs  az 
utcán.  Aztán  átmentem  Mrs.  Alexander  házához,  amelyik 
Mrs. Shears háza mellett van, és kopogtattam.



Mrs.  Alexander  ajtót  nyitott,  és  azt  mondta:  –  Egek, 
Christopher, mi történt veled?

És azt mondtam: – Tudna vigyázni Tobyra?
Ő pedig azt mondta: – Ki az a Toby?
És azt mondtam: – Toby az én házi patkányom.
Akkor Mrs.  Alexander azt mondta:  – Ó… ó, igen,  már 

emlékszem! Meséltél róla.
Felemeltem Toby ketrecét, és mondtam: – Ez ő.
Mrs. Alexander egy lépést hátrált a hallban.
És  azt  mondtam:  –  Különleges  drazsét  eszik,  de  azt 

megvásárolhatja  a  kisállat-kereskedésben.  De  ehet 
kétszersültet,  répát,  kenyeret  és  csirkecsontot  is.  De  nem 
szabad  csokoládét  adni  neki,  mert  abban  koffein  és  theo-
bromin  van,  azok  pedig  metilxanthinok,  ami  nagy  meny-
nyiségekben mérgező a patkányoknak. És friss vizet is kell 
tölteni  az  itatójába  mindennap.  Nem  fogja  bánni,  hogy 
másnak  a  házában  van,  mert  állat.  Szeret  kijönni  a 
ketrecéből, de az se baj, ha nem engedi ki.

Akkor Mrs. Alexander azt mondta: – Christopher, miért 
van szükséged rá, hogy valaki vigyázzon Tobyra?

Azt mondtam: – Londonba megyek.
Ő pedig azt mondta: – Mennyi időre mész?
Azt mondtam: – Amíg egyetemista nem leszek.
És ő azt mondta: – Tobyt nem viheted magaddal?
És  én  azt  mondtam:  –  London  messze  van,  és  nem 

akarom magammal vinni a vonatra, mert elveszíthetem.
Mrs.  Alexander  azt  mondta:  –  Aha.  –  És  aztán 

megkérdezte: – Elköltöztök apáddal?
Azt mondtam: – Nem.
Ő pedig azt mondta: – Akkor miért mész Londonba? Azt 

mondtam: – Azért megyek, hogy anyával lakjak.
És  ő  azt  mondta:  –  Mintha  azt  mesélted  volna,  hogy 

anyád meghalt.
Azt mondtam: – Azt gondoltam, hogy meghalt,  de még 

mindig él. Apa hazudott nekem. Azt is mondta, hogy ő ölte 
meg Wellingtont.

Mrs. Alexander azt mondta: – Jóságos ég!
És én azt mondtam: – Anyámmal fogok lakni, mert apa 



megölte Wellingtont, és hazudott, és félek egy házban lenni 
vele.

Mrs. Alexander azt mondta: – Anyád itt van?
Azt mondtam: – Nem. Anya Londonban van.
És ő azt mondta: – Tehát önállóan mész Londonba?
Azt mondtam: – Igen.
És ő azt mondta: – Ide figyelj, Christopher, nem jönnél be 

egy  kicsit?  Leülnénk  és  megbeszélhetnénk,  hogy  mi  a 
legokosabb, amit ilyenkor tenni lehet.

És  én  azt  mondtam:  –  Nem.  Nem mehetek  be.  Vigyáz 
helyettem Tobyra?

Ő  pedig  azt  mondta:  –  Szerintem  ez  nem  okos  ötlet, 
Christopher.

Nem mondtam semmit.
És ő azt mondta. – Apád hol van most, Christopher?
Azt mondtam: – Nem tudom.
És  ő  azt  mondta:  –  Meg  kellene  próbálnunk,  hátha 

utolérhetjük telefonon. Biztos vagyok benne, hogy aggódik 
érted. És abban is biztos vagyok, hogy itt valami borzasztó 
félreértés történt.

Akkor  megfordultam,  és  visszafutottam  az  úton  át  a 
házunkhoz. Nem néztem körül, mielőtt keresztülmentem az 
úton,  és  egy sárga  Mininek  fékeznie  kellett,  és  a  kerekek 
visítottak. Végigfutottam a ház mellett, be a kert kapuján, és 
bereteszeltem magam mögött.

Megpróbáltam kinyitni a konyhaajtót, de zárva volt. Tehát 
fölvettem  a  földről  egy  téglát,  és  betörtem  az  ablakot, 
úgyhogy  szerteszét  repült  az  üveg.  Aztán  bedugtam  a 
karomat a törött üvegen, és belülről kinyitottam az ajtót.

Bementem a házba,  és letettem Tobyt  a konyhaasztalra. 
Aztán  felszaladtam  az  emeletre,  felkaptam  az 
iskolatáskámat,  és  beletettem  egy  kis  élelmet  Tobynak, 
néhány  matematikakönyvemet,  néhány tiszta  alsónadrágot, 
egy  trikót,  egy  tiszta  inget.  Aztán  lejöttem  a  földszintre, 
kinyitottam a hűtőszekrényt,  és beletettem a táskámba egy 
doboz narancslevet meg egy bontatlan üveg tejet. Elvettem a 
konyhaszekrényből még két magtalan narancsot, két doboz 
paradicsomos  babot,  egy  tasak  pudingport,  és  ezeket  is 



betettem a táskámba, mert fel tudom bontani őket a svájci 
katonai bicskám konzervnyitójával.

Akkor  odanéztem  a  mosogató  melletti  felületre,  és 
megláttam  apa  mobiltelefonját,  pénztárcáját,  noteszét,  és 
éreztem,  hogy  a  bőröm…  kihűl  a  ruhám  alatt,  mint  dr. 
Watsoné Az Apokalipszis négy lovasá-ban, amikor meglátja 
Tongának,  az  Andaman-szigeti  bennszülöttnek  a  pici 
lábnyomait Bartholomew Sholto norwoodi házának tetején, 
mert arra gondoltam, hogy apa visszajött, a házban van, és a 
fejem még jobban kezdett fájni. De aztán visszatekertem a 
memóriám képeit, és láttam, hogy a furgon nem parkol a ház 
előtt,  tehát  apának  akkor  kellett  itthon  felejtenie  a 
mobiltelefonját, a pénztárcáját és a noteszét, amikor elment 
hazulról.  Felemeltem a  pénztárcáját,  és  kivettem  belőle  a 
hitelkártyáját, mert így szerezhetek pénzt, mert a kártyának 
van egy személyi azonosító száma. Ez egy titkos kód, amit 
betáplálunk a bankban levő automatába, hogy kapjunk pénzt, 
és  apa  nem  írta  le  egy  titkos  helyre,  ahogy  kell,  hanem 
elmondta nekem, mert azt mondta, én sose felejtem el. Ez a 
szám 3558. A zsebembe tettem a kártyát.

Aztán kivettem a ketrecéből Tobyt, és betettem az egyik 
kabátom zsebébe,  mert  a ketrecet nagyon nehéz lett  volna 
elvinni  Londonig.  Aztán  megint  kiléptem a konyhaajtón  a 
kertbe.

Kimentem a  kertajtón,  meggyőződtem róla,  hogy senki 
sem figyel, és elindultam az iskola felé, mert ez egy olyan 
irány,  amit  ismertem,  és  ha  az  iskolához  érek, 
megkérdezhetem Siobhantól, hogy hol van az állomás.

Normális  esetben egyre  jobban megrémültem volna,  ha 
gyalogolnom kell az iskoláig, mert még sose csináltam ilyet. 
De most kétféleképpen voltam rémült. Egyrészt attól féltem, 
hogy távol  kerülök egy megszokott  helytől,  másrészt  attól 
féltem, hogy közel vagyok ahhoz a helyhez, ahol apa lakik, 
ezek  a  rémületek  pedig  fordított  arányban  voltak,  de  a 
félelem  összege  állandó  maradt,  miközben  távolodtam 
otthontól, és attól a helytől, ahol apa lakik, így:

Félelemösszes≈Félelemújhelytől x Félelemapaközelségétől ≈ állandó
A busznak 19 percbe telik, hogy a házunktól megérkezzen 



az iskolához, de nekem 47 percbe került megtenni ugyanezt 
a távolságot, úgyhogy nagyon elfáradtam, mire odaértem, és 
reméltem,  hogy  maradhatok  egy  kicsit  az  iskolában,  és 
ehetek  néhány  kekszet  meg  egy  kis  narancslevet,  mielőtt 
elmennék  az  állomásra.  De  nem tehettem,  mert  mikor  az 
iskolához  értem,  láttam,  hogy  apa  furgonja  kint  áll  a 
parkolóban. Tudtam, hogy az ő furgonja, mert rá volt írva, 
hogy Ed Boone Fűtőtestek és vízmelegítők karbantartása 
és javítása,  alatta pedig volt két keresztbe tett csavarkulcs, 
így:

Mikor  megláttam  a  furgont,  ismét  rosszul  lettem.  Ám 
ezúttal  tudtam, hogy rosszul  leszek, ezért  nem hánytam le 
magamat, csak a falat és a járdát, és nem is hánytam sokat, 
mert  keveset  ettem.  Miután  hánytam,  szerettem  volna 
összegömbölyödni a földön és nyögni. De tudtam, hogy ha 
összegömbölyödök a földön, és nyögök, akkor apa kijön az 
iskolából,  meglát,  elfog,  és  hazavisz.  így  hát  sok  mély 
lélegzetet vettem, ahogy Siobhan tanácsolja arra az esetre, ha 
valaki megüt az iskolában. Ötven lélegzetvételt  számoltam 
össze,  nagyon  erősen  összpontosítottam  a  számokra,  és 
számolás közben köbre emeltem őket. Ettől enyhült a fájás.

Akkor  letörülgettem  a  szájamról  a  hányást,  és  úgy 
döntöttem,  hogy  ki  kell  találnom,  miként  jutok  el  az 
állomásra,  és  ezt  úgy  kell  tennem,  hogy  megkérdezek 
valakit, mégpedig egy hölgyet, mert mikor arról beszéltek az 
iskolában,  hogy az  idegenek  veszélyesek,  azt  is  mondták, 
hogy  ha  egy  férfi  odajön  hozzánk,  és  megszólít,  és  mi 
megrémülünk tőle,  akkor  kiáltani  kell,  és keresni  kell  egy 
hölgyet,  akihez  odafuthatunk,  mert  a  hölgyek 
biztonságosabbak.



Úgyhogy  elővettem  a  svájci  katonai  bicskámat,  és 
kinyitottam a fűrészes pengét, és szorosan markoltam abban 
a  zsebemben,  amiben  nem  volt  benne  Toby,  hogy 
leszúrhassam azt,  aki  megragad,  aztán  megláttam a  másik 
oldalon egy hölgyet, aki babát tolt kocsiban, meg volt vele 
egy kisfiú  egy játék  elefánttal,  tehát  úgy döntöttem,  hogy 
tőle  kérdezem  meg.  Most  jobbra  és  balra  néztem,  aztán 
megint  jobbra,  nehogy  elgázoljon  egy  autó,  azután 
keresztülmentem az úton.

És  azt  mondtam  a  hölgynek:  –  Hol  vásárolhatok  egy 
térképet?

Ő pedig azt mondta: – Hogy?
És  azt  mondtam:  –  Hol  vásárolhatok  egy  térképet?  – 

Éreztem, hogy a kést tartó kezem reszket, pedig én nem is 
reszkettem.

Ő pedig azt mondta:  – Patrick,  tedd azt  le,  az piszkos! 
Minek a térképét?

Azt mondtam: – Ezét a helyét.
Ő pedig azt mondta: – Nem tudom. Hova akarsz eljutni?
Azt mondtam: – A vasútállomásra megyek.
Erre nevetett,  és azt mondta:  – Ahhoz nem kell  térkép, 

hogy eljuss a vasútállomásra.
És én azt mondtam: – De igen, mert nem tudom, hol a 

vasútállomás.
Azt mondta: – Innen is láthatod.
És  én  azt  mondtam:  –  Nem,  nem  láthatom.  És  azt  is 

tudnom kell, hol van egy bankautomata.
Mutatta:  –  Ott.  Az  az  épület  az.  A tetején  a  Szemafor  

felirattal.  A másik  oldalán  van  a  brit  államvasút  jelzése. 
Annak a tövében van az állomás. Patrick, már megmondtam, 
ezerszer megmondtam! Ne szedj föl mindenfélét a földről, és 
ne vedd a szádba!

Odanéztem,  és  láttam egy épületet  írással  a  tetején,  de 
messze  volt,  úgyhogy  nehezen  lehetett  elolvasni.  Azt 
mondtam:  –  A  csíkos  épületet  gondolja,  a  vízszintes 
ablakokkal?

Ő pedig azt mondta: – Az az.
És én azt mondtam: – Hogy jutok el ahhoz az épülethez?



Ő  pedig  azt  mondta:  –  Ez  nem  igaz!  –  És  aztán  azt 
mondta: – Kövesd azt a buszt! – és a buszra mutatott, amely 
akkor haladt el mellettünk.

Tehát  futni  kezdtem.  De  a  buszok  egészen  gyorsan 
mennek, és nekem arra is vigyáznom kellett, hogy Toby ne 
essen ki a zsebemből. De sikerült sokáig futnom a busz után, 
és hat kereszteződésen vágtam át, mielőtt a busz befordult 
volna egy másik utcába, úgyhogy nem láttam többé.

Akkor abbahagytam a futást, mert nagyon nehezen tudtam 
lélegezni,  és fájt  a lábam. Egy olyan utcában álltam, ahol 
rengeteg üzlet volt.  Eszembe jutott,  hogy voltam ebben az 
utcában,  amikor  vásárolni  mentem  anyával.  Az  utcában 
rengeteg ember vásárolt, de én nem akartam, hogy hozzám 
érjenek, így kimentem a járda szélére. Nem szerettem a zajt, 
és hogy ilyen sok ember van a közelemben, mert túl sok adat 
ment be a fejembe, és megnehezítette a gondolkozást, mert 
ordítás hallatszott a fejemben. Ezért befogtam a fülemet, és 
nagyon halkan nyögtem.

Aztán észrevettem, hogy még mindig látom a jelzést, amit 
a hölgy mutatott, ezért továbbmentem feléje.

Aztán nem láttam a jelzést. És elfelejtettem megjegyezni, 
hol van, és ez ijesztő volt, mert eltévedtem, és mert én nem 
felejtek  el  dolgokat.  Normális  esetben  fejben  készítettem 
volna  egy térképet,  és  azt  követtem volna,  és  én  egy kis 
kereszt lettem volna rajta, ami megmutatja, hol állok, de túl 
sok  interferencia  volt  a  fejemben,  és  ez  összezavart. 
Úgyhogy  álltam  a  zöld-fehér  csíkos  tető  alatt  egy 
zöldségesbolt  előtt,  ahol  répa,  hagyma  és  paszternák  volt 
bolyhos  zöld  műanyag  szőnyeggel  bélelt  dobozokban,  és 
tervet készítettem.

Tudtam, hogy valahol a közelben van a vasútállomás. És 
ha valami közel van,  azt  megtalálhatjuk, ha csigavonalban 
mozgunk,  az  óra  járásának  irányában,  mindig  jobbra 
fordulva, amíg meg nem érkezünk egy olyan úthoz, amelyen 
már jártunk, és onnantól kezdve mindig balra fordulunk, és 
így tovább, mint itt  (de ez is egy hipotetikus ábra, és nem 
Swindon térképe):



Így  találtam  meg  a  vasútállomást.  Egészen  erősen 
összpontosítottam,  hogy  betartsam a  szabályokat,  és  járás 
közben rajzoltam a térképet a városról.  Így könnyebb volt 
nem  venni  tudomást  a  körülöttem  levő  emberekről  és  a 
zajról. Aztán bementem a vasútállomásra.
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Én mindent látok.
Ezért nem szeretem az új helyeket. Ha ismert helyen vagyok, 
például  otthon,  vagy az iskolában,  vagy a  buszon,  vagy a 
boltban, ott már előzőleg láttam majdnem mindent, és csak 
azokat  a  dolgokat  kell  néznem,  amik  megváltoztak,  vagy 
helyet  változtattak.  Például  az  egyik  héten  az  iskolai 
osztályteremben leesett a falról a Globe Színház plakátja, és 
mikor  visszatették,  látni  lehetett,  hogy  kissé  elcsúszott 
jobbra,  mert  a  plakát  bal  oldala  mentén  három  kis 
ragasztófolt maradt a falon. És másnap valaki ráfirkálta az 
utcánkban a 35-ös szám előtti  437-es lámpaoszlopra, hogy 
VARNYÚ APTOK.

De a legtöbb ember lusta. Sose néznek meg mindent. Épp 
csak  súrolja  a  tekintetük  a  dolgokat,  úgy,  ahogy az  egyik 
biliárdgolyó  épp  csak  súrolja  a  másikat,  és  majdnem 
ugyanabban az irányban halad tovább.  És  a  fejükben levő 
adatok  egészen  egyszerűek.  Például  ilyenek  lehetnek,  ha 
vidéken vannak:

1. Egy mezőn vagyok, ahol sűrű a fű.
2. Néhány tehén van a mezőn.
3. Süt a nap, kevés a felhő.
4. Virágok vannak a fűben.
5. A távolban van egy falu.
6. A mező szélén kerítés van, és a kerítésnek van egy 

kapuja.
Aztán  már  semmit  sem  vesznek  észre,  mert  elkezdenek 
valami  másra  gondolni,  például:  „Ó,  de  szép  itt”,  vagy 
„Félek,  nem zártam el a gázt”, vagy „Vajon megszült már 
Julié?”12

De  ha  én  állok  egy  vidéki  mezőn,  én  mindent 
12 Ez tényleg így van, mert mikor megkérdeztem Siobhantól, hogy mit 

gondolnak az emberek nézegetés közben, ő ezt válaszolta.



észreveszek. Például emlékszem, hogy 1994. június 15-én, 
csütörtökön egy mezőn állok, mert apa, anya és én Doverbe 
utaztunk autóval, hogy átmenjünk komppal Franciaországba, 
és azon az úton mentünk, amit apa panorámaútnak nevezett, 
vagyis kis mellékutakon, és egy kertvendéglőben ebédeltünk, 
és nekem meg kellett állnom pisilni. Kimentem egy mezőre, 
amin tehenek voltak, és miután pisiltem, megálltam, néztem 
a mezőt, és ezeket a dolgokat vettem észre:

1. A mezőn 19 tehén van, köztük 15 fekete-fehér és 4 
barna-fehér.

2. A távolban van egy falu, amiből látszik 31 ház és egy 
templom, aminek a tornya szögletes és nem csúcsos.

3. A mezőn bakhátak vannak, ami azt jelenti, hogy a 
középkorban a falusi emberek házanként egy-egy 
bakháton gazdálkodtak.

4. A sövényen van egy régi Asda műanyag szatyor, egy 
összenyomott kólásdoboz, azon egy csiga és egy 
hosszú narancsszín spárga.

5. A mezőnek az északkeleti sarka a legmagasabb, és a 
délnyugati sarka a legalacsonyabb (volt iránytűm, 
mert vakációra mentünk, és azt akartam, hogy ha 
Franciaországban leszünk, tudhassam, merre van 
Swindon), és a talajon enyhe egyenetlenség észlelhető 
e között a két sarok között, úgyhogy az északnyugati 
és délkeleti sarkok kisé mélyebbre esnek, mint abban 
az esetben lennének, ha a mező egy ferde sík.

6. Háromfajta füvet látok, és a fűben kétfajta virágot.
7. A tehenek többsége dombnak fölfelé áll.

Még 31 dolog volt ezen a listán, de Siobhan azt mondta, nem 
kell  mindet  leírnom.  Ez  pedig  azt  jelenti,  hogy  nagyon 
fárasztó, ha új helyen vagyok, mert mindezeket a dolgokat 
látom, és ha valaki később megkérdezné, milyenek voltak a 
tehenek,  én  megkérdezhetném,  hogy  melyik,  és  otthon 
lerajzolhatnám  őket,  és  mondhatnám,  hogy  egy  bizonyos 
tehénnek ilyen mintája volt:



Most jövök rá, hogy hazudtam a 13-ik fejezetben, mikor 
azt  mondtam, hogy „nem tudok vicceket  mesélni”,  mert 3 
viccet  ismerek,  amiket  el  tudok mesélni,  és  megértek.  Az 
egyik egy tehénről  szól,  de Siobhan azt mondta,  nem kell 
visszamennem és megváltoztatnom, amit a 13-ik fejezetben 
írtam, mert az nem hazugság, csak tisztázás.

És ez a vicc.
Három ember van egy vonaton. Az egyik közgazdász, a 

másik  logikatanár,  a  harmadik  matematikus.  Épp  most 
mentek  át  a  határon Skóciába  (nem tudom,  miért  mennek 
Skóciába), és a vonat ablakából látnak egy mezőn egy barna 
tehenet (és a tehén a vonattal párhuzamosan áll).

A közgazdász azt mondja: „Nézzétek, Skóciában barnák a 
tehenek!”

A  logikatanár  azt  mondja:  „Nem.  Vannak  tehenek 
Skóciában, amelyek között legalább egy barna.”

A matematikus  azt  mondja:  „Nem.  Skóciában  legalább 
egy tehén van, amelyiknek az egyik oldala barnának látszik.”

Ez azért vicces, mert a közgazdászok nem igazi tudósok, 
és  a  logika  tanárai  tisztábban  gondolkoznak,  de  a 
matematikusok a legjobbak.

Ha új helyen vagyok, épp azért,  mert mindent látok, az 
olyan,  mint  amikor  egy  számítógép  túl  sok  dolgot  csinál 
egyszerre,  és  a  központi  processzor  lefagy,  és  nem marad 
hely arra, hogy más dolgokra lehessen gondolni. És ha az új 
helyen sokan vannak, akkor még nehezebb, mert az emberek 
nem olyanok, mint a tehén, vagy a virág,  vagy a fű, mert 
szólhatnak hozzám, és váratlan dolgokat csinálhatnak, ezért 
észre kell  venni  mindent,  ami ott  van,  és azt  is  észre kell 



venni, ami történhet. És mikor új helyen vagyok, ahol sokan 
vannak, az néha olyan, mint egy rendszer összeomlása. Be 
kell fognom a fülemet, és nyögnöm kell, ami olyan, mintha 
lenyomnám a CTRL + ALT + DEL billentyűket, bezárnám a 
programokat,  és  kikapcsolnám  a  számítógépet,  aztán  újra 
betölteném,  hogy  emlékezhessek,  mit  csinálok,  és  hova 
akartam menni.

Ezért  vagyok  én  jó  a  sakkban,  a  matematikában  és  a 
logikában, mert a legtöbb ember majdnem vak, és a legtöbb 
dolgot  nem  látják.  Rengeteg  tartalék  kapacitás  van  a 
fejükben, de azok olyan összefüggéstelen és buta dolgokkal 
vannak megtöltve, hogy „Félek, nem zártam el a gázt”.

A kisvasutamhoz  tartozott  egy  kis  épület,  amiben  két 
szoba volt, folyosóval összekötve. Az egyik volt a pénztár, 
ahol  meg  lehetett  vásárolni  a  jegyet,  és  a  másik  volt  a 
váróterem,  ahol  várni  lehetett  a  vonatra.  De  Swindonban 
nem ilyen volt a vasútállomás. Volt egy alagút, egy lépcső, 
egy bolt, egy kávézó és egy váróterem, így:

De ez  nem 
nagyon pontos 
térkép az 

állomásról, mert meg voltam rémülve, és nem vettem észre 
nagyon jól a dolgokat. Ez csak az, amire emlékszem, tehát 
megközelítés.



Olyan volt, mint egy sziklán állni egészen erős szélben, 
mert szédültem, és émelyegtem, mert rengeteg ember járkált 
ki-be  az  alagútban,  ami  nagyon  visszhangzott,  és  csak 
egyetlen úton lehetett menni, le az alagútba, aminek vécé- és 
cigarettaszaga  volt.  Úgyhogy  a  fal  mellé  álltam,  és 
megfogózkodtam  a  Kérjük  parkolót  kereső  utasainkat,  
vegyék  igénybe  a  jegypénztártól  jobbra  található  
segélytelefont feliratú táblában, hogy egész biztosan ne essek 
el,  és ne guggoljak le.  És haza akartam menni.  De féltem 
hazamenni,  és fejben megpróbáltam kidolgozni  egy tervet, 
hogy mit kellene csinálnom, de túl sok dolgot kellett nézni, 
és túl sok dolgot kellett hallani.

Tehát  befogtam  a  fülemet,  hogy  kizárjam  a  zajt,  és 
gondolkoztam.  És  kigondoltam,  hogy  az  állomáson  kell 
maradnom,  hogy felszálljak egy vonatra,  és  le  kell  ülnöm 
valahova,  de  az  állomás  ajtajának  közelében  sehova  sem 
lehetett leülni, úgyhogy le kellett mennem az alagútba. Tehát 
azt  mondtam  magamnak  a  fejemben,  nem  túl  hangosan: 
„Lemegyek  az  alagútba,  és  ott  valahol  leülhetek,  aztán 
behunyhatom a szememet, és gondolkozhatok”, és lementem 
az  alagútba,  miközben  az  alagút  végében  levő  táblára 
próbáltam  összpontosítani:  FIGYELEM,  kamerával 
ellenőrzött terület!  Olyan volt, mint lelépni a szikláról egy 
kötélen.

Aztán megérkeztem az alagút végéhez, és ott lépcső volt. 
Felmentem a lépcsőn, és ott még mindig nagyon sok ember 
volt,  és  nyögtem, és  a  lépcső tetején volt  egy bolt  és  egy 
szoba,  abban  székek,  de  túl  sok  ember  volt  a  székes 
szobában, így elmentem előtte. És feliratok voltak ott, hogy 
Great Western meg hideg sör meg

VIGYÁZAT, CSÚSZÓS!,  meg  Az ön 50 pennyje 1,8 
másodperc életet ad egy koraszülöttnek meg Üdítően más 
meg  FINCSI,  HABOS  ÉS  CSAK  1,30£!  FORRÓ 
CSOKI!, meg 0870 777 7676 meg A citromfa meg Tilos a 
dohányzás, meg FINOM TEÁK, és volt néhány kis asztal, 
mellettük székek, és az egyik asztalnál senki sem ült, és az az 
asztal egy sarokban volt. Leültem mellé az egyik székre, és 
behunytam a szememet. Zsebre dugtam a kezemet, és Toby 



belemászott  a  kezembe,  és  adtam  neki  a  táskámból  két 
patkánytápdrazsét,  és  a  másik  kezemmel  megmarkoltam a 
svájci katonai bicskámat, és nyögtem, hogy kizárjam a zajt, 
mert  le  kellett  vennem  a  kezemet  a  fülemről,  de  nem 
nyögtem  olyan  hangosan,  hogy  mások  meghallják,  és 
odajöjjenek, és szóljanak hozzám.

Megpróbáltam arra gondolni,  amit tennem kell,  de nem 
tudtam gondolkozni, mert túl sok más dolog volt a fejemben, 
úgyhogy  megoldottam  egy  matematikai  feladványt,  hogy 
tisztább legyen a fejem.

A  matematikai  feladványnak,  amit  megoldottam,  az  a 
neve, hogy  Conway katonái. A Conway katonái-ban van 
egy  sakktábla,  ami  a  végtelenségig  folytatódik  minden 
irányban, és egy vízszintes vonal alatt  minden kockán van 
egy színes csempe, így:

És egy színes csempét csak úgy lehet elmozdítani, ha az 
függőlegesen vagy vízszintesen (de nem átlósan) átugrik két 
kockával arrébb egy üres kockába. És ha így mozdítottunk el 
egy  színes  csempét,  el  kell  mozdítanunk  azt  is,  amit  az 
előbbi átugrott, így:

Azt kell felderíteni, milyen messze juthatunk el a színes 



csempékkel  a  vízszintes  kezdővonaltól.  Akkor  elkezdünk 
valami ilyet csinálni:

Aztán csinálunk valami ilyet:

Én tudom,  mi  a  megoldás,  mert  akárhogy mozgatjuk a 
színes  csempéket,  a  vízszintes  kezdővonalnál  mindig  csak 
négy  kockával  juthatunk  magasabbra,  de  akkor  is  jó 
matematikai feladvány, amit meg lehet oldani fejben, ha nem 
akarunk  gondolkozni,  mert  olyan  bonyolulttá  tehetjük, 
amennyi ahhoz szükséges, hogy megtöltse az agyunkat, úgy, 
hogy tetszés szerint növeljük a tábla nagyságát, és nehezítjük 
a lépéseket. Eljutottam idáig:



Akkor felnéztem, és láttam, hogy egy rendőr áll előttem, 
és azt mondja: – Van itthon valaki? – de nem tudtam, hogy 
ez mit jelent.

Aztán azt mondta: – Jól vagy, fiatalember?
Ránéztem,  és  gondolkoztam  egy  kicsit,  hogy  helyesen 

válaszoljak a kérdésre. Azt mondtam: – Nem.
Ő pedig azt mondta: – Kicsit megviseltnek látszol.
Az egyik ujján aranygyűrű  volt,  és  a  gyűrűn cirkalmas 

betűk, de nem láttam, milyenek.
Aztán azt mondta: – A hölgy szólt a kávézóból, hogy 2 és 

½ órája ülsz itt, és mikor beszélni próbált hozzád, teljesen el 
voltál szállva.

Aztán azt mondta: – Hogy hívnak?
Azt mondtam: – Christopher Boone.
És ő azt mondta: – Hol laksz?
Azt mondtam: – Randolph Street 36 – és kezdtem jobban 

érezni  magamat,  mert  szeretem  a  rendőröket,  és  ez  egy 
könnyű kérdés volt. Töprengtem, megmondjam-e neki, hogy 
apa megölte Wellingtont, és akkor vajon letartóztatja-e apát.

És ő azt mondta: – Mit csinálsz te itt?
Azt mondtam: – Le kellett ülnöm, hogy csendben legyek, 

és gondolkozzak.
És ő azt mondta: – Oké, fogjuk egyszerűre. Mit keresel a 

vasútállomáson?
Azt mondtam: – Megyek anyához.
És ő azt mondta: – Anyához?
Azt mondtam: – Igen, anyához.
És ő azt mondta: – Mikor indul a vonatod?



Azt  mondtam:  –  Nem  tudom.  Anya  Londonban  lakik. 
Nem tudom, mikor indul vonat Londonba.

És ő azt mondta: – Szóval nem az anyádnál laksz?
Azt mondtam: – Nem, de ott fogok.
Leült mellém, és azt mondta: – Szóval hol lakik az anyád?
Azt mondtam: – Londonban.
És ő azt mondta: – Igen, de hol Londonban?
Azt mondtam: – Chapter Road 451/c. London NW2 5NG.
És ő azt mondta: – Jesszus! Ez meg mi!
Lenéztem, és azt mondtam: – Ő Toby, a házi patkányom – 

mert Toby kinézett a zsebemből a rendőrre.
És a rendőr azt mondta: – Házi patkány?
És én azt mondtam: – Igen, házi patkány. Nagyon tiszta, 

és nincs bubópestise.
A rendőr pedig azt mondta: – Hát ez megnyugtató.
Azt mondtam: – Igen.
Ő pedig azt mondta: – Van már jegyed?
Azt mondtam: – Nincs.
Ő pedig azt mondta: – Egyáltalán van pénzed jegyre?
Azt mondtam: – Nincs.
Ő pedig azt mondta: – Hát akkor hogy is akarsz eljutni 

Londonba?
Akkor nem tudtam, mit mondjak, mert a zsebemben volt 

apa hitelkártyája, és lopni törvényellenes, de ő rendőr volt, 
úgyhogy  meg  kellett  mondanom  az  igazat:  -Van  egy 
hitelkártyám. – Kivettem a zsebemből, és megmutattam. Ami 
egy ártatlan hazugság volt.

De a rendőr azt mondta: – Ez a te kártyád?
Akkor  azt  gondoltam,  hogy  letartóztathat,  így  azt 

mondtam: – Nem, apáé.
És ő azt mondta: – Apáé.
Azt mondtam: – Igen, apáé.
És ő azt mondta: – Oké – de ezt nagyon lassan mondta, és 

megfogta az orrát a hüvelyk- meg a mutatóujjával.
És én azt mondtam: – Megmondta nekem a számot – ami 

újabb ártatlan hazugság volt.
Ő pedig azt mondta: – Nem sétálunk el az automatához, 

hm?



És én azt mondtam: – Nem szabad hozzám érnie.
Ő pedig azt mondta: – Miért akarnék én hozzád érni?
Azt mondtam: – Nem tudom.
Ő pedig azt mondta: – Hát én se.
Azt mondtam: – Mert kaptam egy figyelmeztetést,  mert 

megütöttem egy rendőrt, de nem akartam bántani, és ha még 
egyszer megteszem, még nagyobb bajba fogok kerülni.

Akkor  megnézett,  és  azt  mondta:  –  Te  komolyan 
beszélsz?

Azt mondtam: – Igen.
Ő pedig azt mondta: – Te vezetsz.
És én azt mondtam: – Hova?
Ő pedig azt mondta: – Vissza a pénztárhoz – és mutatta a 

hüvelykujjával.
Aztán  átmentünk  az  alagúton,  de  most  nem volt  olyan 

ijesztő, mert velem volt egy rendőr.
Betettem a hitelkártyát a gépbe, úgy, mint mikor apa néha 

engedte, hogy csináljam, ha együtt vásároltunk, és a gép azt 
mondta:  KÉRJÜK, ADJA MEG A PIN-KÓDJÁT,  és  én 
begépeltem,  hogy  3558,  aztán  megnyomtam  az  ENTER 
gombot, és a gép azt mondta:  KÉRJÜK, ADJA MEG AZ 
ÖSSZEGET, és ezek közül lehetett választani:

Megkérdeztem  a  rendőrtől:  –  Mennyibe  kerül  egy 
vonatjegy Londonig?

Azt mondta: – Kábé 30 ruppó.
És én azt mondtam: – Az font?
Ő pedig azt mondta: – Jesszum pepi! – és nevetett.
De én nem nevettem, mert nem szeretem, ha kinevetnek, 

akkor se, ha rendőrök. Ő pedig abbahagyta a nevetést, és azt 
mondta: – Ja. 30 font.

Így hát megnyomtam az 50£-ot, mire kijött a gépből öt 10 
fontos,  és  egy  bizonylat,  én  pedig  zsebre  tettem  a 



bankjegyeket, a bizonylatot és a kártyát.
És a rendőr azt mondta: – Na jó, akkor a továbbiakban én 

nem is tartanálak fel a csevegéssel.
Azt mondtam: – Hol kapok egy jegyet a vonatra? –  ha 

eltévedünk,  és  útmutatásra  van  szükségünk, 
megkérdezhetünk egy rendőrt.

És ő azt mondta: – Te aztán fura figura vagy, hallod.
Azt mondtam: – Hol kapok egy jegyet a vonatra? – mert 

nem válaszolt a kérdésemre.
Ő pedig  azt  mondta:  –  Ott  –  és  mutatta,  és  ott  volt  a 

vasútállomás ajtajának másik oldalán egy üvegablakos nagy 
szoba. – Biztos, hogy tudod, mit csinálsz?

Azt  mondtam:  –  Igen,  Londonba  megyek,  hogy 
anyámmal lakjak.

És ő azt mondta: – Anyádnak van telefonja?
Azt mondtam: – Igen.
És ő azt mondta: – És meg tudod mondani, mi a száma?
Azt mondtam: – Igen. 0208 887 8907.
És ő azt mondta: – És telefonálsz neki, ha bajba kerülnél, 

ugye?
Azt mondtam: – Igen – mert tudtam, hogy felhívhatunk 

másokat telefonfülkéből, ha van pénzünk, nekem pedig most 
volt.

És ő azt mondta: – Helyes.
Bementem a pénztárba, és megfordultam. Láttam, hogy a 

rendőr  még  mindig  figyel,  amitől  biztonságban  éreztem 
magamat. A szoba másik oldalán volt egy hosszú pult, a pult 
fölött  egy ablak,  és  egy ember  állt  az  ablak  előtt,  és  egy 
ember volt az ablak mögött. Mondtam az ablak mögött levő 
embernek: – Londonba akarok menni.

Mire az ablak előtt álló ember azt mondta: – Ha meg nem 
haragszol! – azután megfordult, hogy a háta volt felém, és az 
üveg  mögött  levő  ember  adott  neki  egy  kis  darab  papírt, 
hogy írja alá, ő pedig aláírta, és visszatolta az ablak alatt, és 
az ablak mögött levő ember adott neki egy jegyet. Aztán az 
ablak előtt álló ember rám nézett, és azt mondta: – Te meg 
mi a faszt bámulsz? – És elment.

Raszta haja volt, amilyen egyes fekete embereknek van, 



de  ez  fehér  volt,  és  a  raszta  haj  az,  ha  sose  mossuk  a 
hajunkat,  és  az  olyan  lesz,  mint  az  ócska  kötél.  És  piros 
nadrágja  volt,  csillagokkal.  A  svájci  katonai  bicskámon 
tartottam a kezemet, hátha hozzám ér.

Most már senki sem állt az ablak előtt. Mondtam az üveg 
mögött levő embernek: – Londonba akarok menni – és nem 
féltem, mert a rendőrrel voltam, de akkor megfordultam, és 
láttam,  hogy  a  rendőr  elment,  és  megint  megrémültem, 
úgyhogy megpróbáltam úgy tenni, mintha a számítógépemen 
játszanék  egy  játékot,  aminek  az  a  neve,  hogy  Londoni 
vonat,  és olyan, mint a  Köd  vagy a  Tizenegyedik óra,  és 
rengeteg  különböző  feladatot  kell  elvégezni,  hogy  a 
következő szintre jussak, és bármikor kikapcsolhatom.

Az ember azt mondta: – Sima vagy retúr?
Azt mondtam: – Mit jelent az, hogy sima  vagy retúr?
És  ő  azt  mondta:  –  Csak oda  akarsz  menni,  vagy oda 

akarsz menni, és vissza is akarsz jönni?
Azt mondtam: – Ott akarok maradni, ha odaérek.
És ő azt mondta: – Mennyi időre?
Azt mondtam: – Amíg egyetemre megyek.
Akkor azt mondta: – Szóval sima. 32 font lesz.
Odaadtam neki az 50 fontot, és ő visszaadott 10 fontot, és 

azt mondta: – Nehogy elhagyd.
Aztán adott egy kis sárga-narancsszín jegyet, és 8 fontot 

érmékben, én pedig mindet beletettem a zsebembe a késem 
mellé. Nem szerettem, hogy a jegy félig sárga, de meg kellett 
tartanom, mert ez volt a vonatjegyem.

Aztán azt mondta: – Arrébb mennél a pulttól?
És én azt mondtam: – Mikor megy a vonat Londonba?
Az órájára nézett,  és azt mondta: – l-es vágány, öt perc 

múlva.
És én azt mondtam: – Hol van az l-es vágány?
Mutatta és mondta: – Át az aluljárón, aztán fel a lépcsőn. 

Meg fogod látni a jelzéseket.
Az aluljáró az alagutat jelentette, mert láttam, hova mutat, 

úgyhogy kimentem a pénztárból,  de  egyáltalán  nem olyan 
volt,  mint  egy  számítógépes  játék,  mert  benne  voltam  a 
közepében, és olyan volt, mintha minden jelzés a fejemben 



ordítana, és valaki nekem jött, miközben elment mellettem, 
én pedig olyan hangot adtam, mintha egy kutya ugatna, hogy 
elijesszem.

Elképzeltem  a  padlón  egy  nagy  piros  vonalat,  ami  a 
lábamnál indul, és keresztülmegy az alagúton. Elindultam a 
piros vonal mellett, és mondtam: – Bal, jobb, bal, jobb, bal, 
jobb – mert ha rémült  vagy dühös vagyok, néha segít,  ha 
olyat  csinálok,  aminek  ritmusa  van,  például  zenélek  vagy 
dobolok, és erre Siobhan tanított.

Felmentem a lépcsőn, és megláttam egy jelzést, ami azt 
mondta:  1.  vágány-►,  és  a  -►  egy  üvegajtóra  mutatott, 
úgyhogy  bementem,  és  valaki  egy  bőrönddel  nekem  jött, 
mire megint olyan hangot adtam, mint a kutyaugatás, mire 
azt mondták: – Nézzél már a lábad elé! – De én úgy tettem, 
mintha csak az őrdémonok lennének a  Londoni vonat-ból, 
és  ott  volt  egy  vonat.  Láttam  egy  embert  újsággal  és 
golftáskával, amint fölszáll az egyik ajtónál, és megnyom az 
ajtó  mellett  egy  nagy  gombot,  mire  az  ajtó,  amely 
eletronikus volt, szétnyílt, és nekem ez tetszett. Aztán az ajtó 
összecsukódott az ember mögött.

Az órára néztem. 3 perc telt el azóta, hogy a pénztárnál 
voltam, vagyis a vonat 2 perc múlva indul.

Odamentem az ajtóhoz, és megnyomtam a nagy gombot. 
Az ajtó szétnyílt, és én beléptem.

És fent voltam a londoni vonaton.
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Amikor olyan sokat játszottam a kisvonatommal, csináltam 
egy  menetrendet,  mert  szerettem  a  menetrendeket.  Azért 
szeretem a menetrendeket,  mert  mindenről  szeretem tudni, 
mikor történik.

Ez volt az én menetrendem, mikor otthon laktam apával, 
és azt gondoltam, hogy anya meghalt szívrohamban (ez egy 
hétfői menetrend, továbbá megközelítőleges):

07.20 Felkelés
07.25 Fogmosás és arcmosás
07.30 Tobynak ételt és vizet adni
07.40 Reggeli
08.00 Iskolai ruhát felvenni
08.05 Iskolatáskába becsomagolni
08.10 Olvasás vagy videó nézése
08.32 Felszállás az iskolabuszra
08.43 Elhaladás trópusi halak üzlete mellett
08.51 Érkezés az iskolába
09.00 Iskolai gyűlés
09.15 Első délelőtti óra
10.30 Szünet
10.50 Művészeti óra Mrs. Petersszel13

12.30 Ebéd
13.00 Első délutáni óra
14.15 Második délutáni óra
15.30 Felszállás hazainduló buszra
15.49 Leszállás otthon a buszról
15.50 Gyümölcslé és nass
15.55 Tobynak ételt és vizet adni
16.00 Kivenni Tobyt a ketrecből
16.18 Visszatenni Tobyt a ketrecbe
16.19 Televízió vagy videó nézése

13  A művészeti órán művészettel foglalkozunk, de az első délelőtti órán 
és az első délutáni órán rengeteg különböző dolgot csinálunk, például 
Olvasás és Tesztek és Gyakorlati jártasságok és Állatok gondozása és 
Mit csináltunk a hétvégén és írás és Matematika és Óvakodjunk az 
idegenektől és Pénz és Személyi higiénia.



17.00 Olvasás
18.00 Tea
18.30 Televízió vagy videó nézése
19.00 Matematika gyakorlása
20.00 Fürdő
20.15 Átöltözés pizsamába
21.00 Televízió vagy videó nézése
21.20 Gyümölcslé és nass
21.30 Lefekvés

A hét végére megcsinálom a magam menetrendjét, leírom 
egy darab kartonpapírra, és felteszem a falra. Olyan dolgok 
vannak  rajta,  hogy  Megetetni  Tobyt  vagy  Matematikát 
gyakorolni, vagy Boltba menni, édességet vásárolni. És ez 
is az egyik oka annak, hogy nem szeretem Franciaországot, 
mert ha az ember vakáción van, nincs menetrendje, és apát 
vagy anyát kellett megkérnem minden reggel, hogy pontosan 
mondják  el,  mit  fogunk tenni  azon a napon,  hogy jobban 
érezhessem magamat.

Mert  az  idő  nem  olyan,  mint  a  tér.  És  ha  leteszünk 
valahova valamit, például egy szögmérőt vagy egy kekszet, 
akkor a fejünkben térképet rajzolhatunk, hogy tudjuk, hova 
tettük, de még ha nincsen térképünk, akkor is ott lesz, mert a 
térkép a létező dolgok ábrázolása, tehát ismét megtalálhatjuk 
a  szögmérőt  vagy a  kekszet.  A menetrend az  idő térképe, 
azzal az eltéréssel,  hogy ha nincs menetrendünk,  akkor az 
idő nincs ott úgy, mint a lépcsőpihenő és a kert és az út az 
iskolához.  Mert  az  idő  csak  a  dolgok  lehetséges 
változásainak az összefüggése, például annak, ahogy a Föld 
kering  a  Nap  körül,  és  az  atomok  rezegnek,  és  az  órák 
ketyegnek,  ahogy  a  nappal  váltakozik  az  éjszakával,  a 
felkelés a lefekvéssel,  és ez olyan, mint a nyugat vagy az 
észak-északkelet,  amik  nem  fognak  létezni,  ha  a  Föld  se 
létezik  már,  és  beleesik  a  Napba,  mert  az  idő  csak  egy 
összefüggés az Északi-sark és a Déli-sark meg minden más, 
például Mogadishu és Sunderland és Canberra között.

És nem állandó összefüggés,  mint  amilyen Mrs.  Shears 
háza és a mi házunk, vagy a 7 és a 865 között létezik, hanem 
attól  függ,  milyen  gyorsan  mozgunk  egy  adott  ponthoz 



képest. Ha elutazunk egy űrhajón, amely a fény sebességét 
megközelítő  sebességgel  halad,  mire  visszatérünk,  azt 
láthatjuk,  hogy  az  egész  családunk  meghalt,  de  mi  még 
mindig fiatalok vagyunk, és a Földön már a jövő van, holott 
az  óránk szerint  csak néhány napig vagy hónapig  voltunk 
távol.

Mivel pedig semmi sem haladhat sebesebben a fénynél, 
csak egy töredékéről tudhatunk azoknak a dolgoknak, amik a 
világegyetemben lejátszódnak, így:

Ez  a minden 
és  a 

mindenütt térképe. A jövő jobbra van, a múlt balra, és a  c 
egyenes  gradiense  a  fény sebessége,  de  nem tudhatunk  a 
dolgokról, amik az árnyékolt területen történnek, még akkor 
se,  ha  egy  részük  már  megtörtént,  de  mikor  f-hez  érünk, 
tudomást szerezhetünk olyan dolgokról, amik a világosabb p 
és q területen történnek.

Ez azt jelenti, hogy az idő rejtély, még csak nem is dolog, 
és  eddig  még  senki  sem  fejtette  meg  pontosan  az  idő 
feladványát. Így hát ha eltévedünk az időben, az olyan, mint 
eltévedni  egy  sivatagban,  azzal  az  eltéréssel,  hogy  ezt  a 
sivatagot nem láthatjuk, mert ez nem egy dolog.

Ezért szeretem a menetrendeket, mert segítenek, hogy ne 
tévedjünk el az időben.
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A vonaton rengeteg ember volt,  amit  nem szerettem, mert 
nem szeretem, ha rengeteg olyan ember van együtt,  akiket 
nem  ismerek,  és  még  jobban  gyűlölöm,  ha  a  rengeteg 
ismeretlen emberrel  be vagyok szorítva egy szobába,  mert 
egy  vonat  olyan,  mint  egy  szoba,  és  nem  lehet  kimenni 
belőle, mikor mozog. Az jutott eszembe, mikor egy napon 
autóval  kellett  hazajönnöm  az  iskolából,  mert  a  busz 
lerobbant,  és  anya  bejött  értem,  és  Mrs.  Peters  megkérte, 
hogy nem vinné-e haza Jacket és Pollyt, mert az ő anyjuk 
nem tud értük jönni, és anya azt mondta, hogy igen. De én 
visítani kezdtem az autóban, mert túl sokan voltak benne, és 
Jack  meg  Polly  nem  az  én  osztályomba  járt,  és  Jack 
csapkodja a fejét a dolgokhoz, és olyan hangot ad, mint egy 
állat, és megpróbáltam kiszállni az autóból, de az közben is 
ment, és én kiestem az útra, és össze kellett varrni a fejemet, 
és  le  kellett  vágni  a  hajat,  és  3  hónapig  tartott,  hogy 
visszanőjön, és olyan legyen, mint azelőtt.

Úgyhogy megálltam a vagonban, és nem mozdultam.
Akkor hallottam, hogy valaki azt mondja: – Christopher.
Azt  gondoltam,  hogy  olyan  valaki  lesz,  akit  ismerek, 

például egy tanár az iskolából, vagy egy olyan ember, aki az 
utcánkban lakik, de nem az volt. A rendőr volt megint. És azt 
mondta:  –  Az  utolsó  percben  értelek  utol!  –  és  egészen 
hangosan lélegzett, és fogta a térdét.

Nem mondtam semmit.
És ő azt mondta: – Apád bent van a rendőrségen.
Arra  gondoltam,  hogy  azt  fogja  mondani,  hogy 

letartóztatták apát,  mert  megölte  Wellingtont,  de nem.  Azt 
mondta: – Téged keres.

Azt mondtam: – Tudom.
Ő pedig azt mondta: – Szóval miért mész Londonba?
Azt mondtam: – Mert anyával fogok lakni.



Ő pedig azt mondta: – Hát azt hiszem, ehhez apádnak is 
lesz egy-két szava.

Akkor arra gondoltam, hogy vissza fog vinni apához, és 
ez ijesztő volt, mert ez egy rendőr, és a rendőröknek jónak 
kell lenniük, úgyhogy el akartam szaladni, de ő megragadott, 
és akkor visítottam, ő pedig elengedett.

És  azt  mondta:  –  Oké,  ne  csináljunk  jelenetet. 
Visszaviszlek  a  rendőrségre,  és  akkor  ott  majd  leülünk 
apáddal, és megbeszéljük, mi volt ez.

Azt mondtam: – Anyával fogok lakni Londonban.
Ő pedig azt mondta: – Egyelőre nem fogsz.
És én azt mondtam: – Letartóztatta apát?
Ő pedig azt  mondta:  – Hogyhogy letartóztattam? Miért 

tettem volna?
Azt mondtam: – Megölt egy kutyát. Egy kerti vasvillával. 

A kutyát úgy hívták, hogy Wellington.
Mire a rendőr azt mondta: – Csak nem ezt tette?
És én azt mondtam: – De igen.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Nahát,  akkor  ezt  is 

megbeszélhetjük.  Jól  van,  fiatalember.  A  kalandozásból 
ennyi elég volt egy napra.

Akkor kinyújtotta a kezét, hogy hozzám érjen, és akkor én 
megint visítani kezdtem, mire azt mondta: – Ide figyelj, te 
kis majom! Vagy azt teszed, amit mondok, vagy kénytelen 
leszek…

A vonat megrándult, és mozogni kezdett.
Akkor a rendőr azt mondta: – Hogy bassza meg!
Aztán a vonat plafonjára nézett, és összetette a szája előtt 

a  két  kezét,  úgy,  ahogy  akkor  szokták  az  emberek,  ha 
Istenhez  imádkoznak a  mennyekben,  és  egészen hangosan 
fújta ki a levegőt a kezébe, és füttyentő hangot adott, aztán 
abbahagyta,  mert a vonat megint megrándult,  és neki meg 
kellett  ragadnia  az  egyik  szíjat,  amik  a  vagon  plafonjáról 
lógtak.

Azt mondta: – Meg ne mozdulj.
Elővette az adó-vevőjét, megnyomott rajta egy gombot, és 

azt  mondta:  –  Rob…? Ja,  Nigel  vagyok.  Fent  ragadtam a 
rohadt  vonaton.  Ja.  Ne  is…  Figyelj.  Megáll  Didcot 



Parkwaynél.  Szóval  ha  oda  tudnál  küldeni  valakit  egy 
kocsival… Szia. Mondd meg a faterjának, hogy elkaptuk, de 
nem lesz könnyű. Oké? Fasza.

Kikapcsolta az adó-vevőjét, és azt mondta: – Tegyük le 
magunkat – és két közeli, hosszú ülésre mutatott a közelben, 
amik  szemben  voltak.  –  Dobd le  magad,  de  aztán  semmi 
hülyeség!

Az emberek pedig, akik ott ültek, felálltak, és elmentek, 
mert ő rendőr volt, úgyhogy leültünk egymással szemben.

És  ő  azt  mondta:  –  Na,  te  vagy csak  egy  istenverése. 
Jézusmária!

Én  meg  azon  töprengtem,  hogy  a  rendőr  segít-e 
megkeresni a Chapter Road 451/c London NW2 5 NG-t.

Kinéztem  az  ablakon.  Gyárak  és  régi  autókkal  teli 
ócskavastelepek  mellett  haladtunk,  egy  sáros  mezőn  4 
lakókocsi  állt,  ahol  volt  2  kutya  és  néhány  száradni 
kiakasztott ruha.

Kint az ablak előtt olyan volt, mint egy térkép, azzal az 
eltéréssel,  hogy  3  dimenziós  volt,  és  életnagyságú,  mert 
maga a dolog volt a térkép. És olyan sok dolog volt, hogy 
megfájdult a fejem, ezért behunytam a szememet, de aztán 
megint  kinyitottam,  mert  olyan  volt,  mint  repülni,  csak 
közelebb  a  földhöz,  és  azt  gondolom,  hogy a  repülés  jó. 
Aztán elkezdődött a vidék, és voltak mezők, tehenek, lovak, 
egy híd, egy tanya, még több ház, rengeteg kis út, és azokon 
autók.  Erről  az  jutott  eszembe,  hogy a  világon sok millió 
mérföld vasútvonalnak kell lennie, és mindegyik házak, utak, 
folyók  és  mezők  mellett  megy  el,  és  erről  meg  az  jutott 
eszembe, milyen sok ember él a világon, és mindegyiknek 
van  háza,  és  útjai,  amiken  utaznak,  és  autói,  háziállatai, 
ruhái, és mindnyájan ebédelnek, lefekszenek, és van nevük, 
és ettől is megfájdult a fejem, úgyhogy megint behunytam a 
szememet, számoltam, és nyögtem.

Mikor  kinyitottam  a  szememet,  a  rendőr  egy  újságot 
olvasott, aminek az volt a neve, hogy Sun, és az újság elejére 
azt írták  3£ Anderson botránya a prostival, és alatta volt 
egy kép egy férfiról és egy melltartós hölgyről.

Aztán  fejben  gyakoroltam  egy  kicsit  a  matematikát, 



másodfokú egyenleteket oldottam meg ezzel a képlettel:

Aztán ki akartam menni pisilni, de vonaton voltam. Nem 
tudtam, mennyi ideig tart, hogy Londonba érjünk. Kezdtem 
pánikba  esni,  ritmikusan  kopogtam  az  ablakon  az 
ujjperceimmel,  hogy az segítsen,  hogy tudjak  várni,  és  ne 
gondoljak arra, hogy ki akarok menni pisilni, és az órámat 
néztem,  és  vártam 17  percet,  de  ha  pisilni  akarok,  akkor 
egészen gyorsan  kell  mennem,  ezért  szeretek  otthon lenni 
vagy az iskolában, és mindig pisilek,  mielőtt  felszállnék a 
buszra, ezért csuriztam egy kicsit, bele a nadrágomba.

A  rendőr rám nézett,  és azt mondta: – Te jó ég, te… – 
Aztán letette az újságját,  és azt mondta: – A szentségedet, 
menjél már ki arra a rohadt vécére!

Azt mondtam: – De vonaton vagyok.
És ő azt mondta: – A vonaton is van vécé, ha nem tudnád.
Azt mondtam: – Hol van a vonaton a vécé?
Mutatta: – Kimész azon az ajtón, és ott. De rajtad tartom a 

szememet, megértetted?
Azt  mondtam:  –  Nem –  mert  tudtam,  mit  jelent  rajta  

tartani a szemet, de a rendőr nem láthat engem, ha a vécében 
vagyok.

Ő pedig azt mondta: – Menj már ki arra a rohadt vécére!
Úgyhogy felálltam, és behunytam a szememet, csak két 

vékony  rést  hagyva  a  szemhéjak  között,  hogy  ne  lássak 
másokat  a  vonaton,  és  az  ajtóhoz  mentem,  és  mikor 
átmentem  az  ajtón,  ott  volt  jobbra  egy  másik  ajtó,  félig 
nyitva. Az volt ráírva, hogy WC, tehát beléptem.

De  az  borzasztó  volt  odabent,  mert  kaka  volt  a 
vécéülőkén,  és  kakaszag  volt,  mint  az  iskolai  vécében, 
amikor Joseph egyedül kakál, mert ő játszik vele.

Nem akartam a vécét használni a kaka miatt, mert olyan 
emberek kakálták, akiket nem ismertem, és barna is volt, de 
nagyon kellett pisilnem. Így hát behunytam a szememet, és 
pisiltem, és a vonat rázott, egy csomó az ülőkére ment és a 



padlóra,  de  én  megtörülgettem  a  péniszemet  papír 
zsebkendővel,  és leöblítettem a vécét,  aztán megpróbáltam 
kezet  mosni,  de  a  csap  nem működött,  tehát  ráköptem a 
kezemre,  és megtörültem papírtörülközővel,  amit  a vécébe 
tettem.

Aztán kijöttem a vécéből, és láttam, hogy van a vécével 
szemben  két  polc,  amiken  bőröndök  vannak  meg  egy 
hátizsák. Erről eszembe jutott az otthoni szárítószekrény, és 
hogy  mennyire  biztonságban  érzem  magamat,  ha  néha 
bemászom  oda.  Tehát  bemásztam  a  középső  polcra,  és 
magam  elé  húztam  az  egyik  bőröndöt,  így  bezárkózva  a 
sötétségbe,  és  nem volt  velem senki,  és  nem hallottam a 
mások beszélgetését, úgyhogy sokkal nyugodtabb lettem, és 
ez jó volt.

Csináltam még másodfokú egyenleteket, ilyeneket, hogy
0 = 437x2 + 103x + 11
meg
0 = 79x2 + 43 + 2809,

és jó nagyra vettem néhány együtthatót, hogy nehéz legyen 
megoldani.

Aztán a vonat lassítani kezdett, és valaki jött, megállt a 
polc mellett. Kopogtatott a vécé ajtaján, és a rendőr volt az, 
és  azt  mondta:  –  Christopher…?  Christopher…?  –  aztán 
kinyitotta  a  vécéajtót,  és  azt  mondta:  –  Kurva  életbe!  – 
Egészen  közel  volt,  úgyhogy  láttam az  adóvevőjét,  és  az 
övén a gumibotját,  és éreztem az arcszeszét, de nem látott 
meg, és én nem mondtam semmit, mert nem akartam, hogy 
visszavigyen apához.

Aztán elment futva.
Aztán megállt a vonat. Találgattam, hogy London-e már, 

de  nem  mozdultam,  mert  nem  akartam,  hogy  a  rendőr 
megtaláljon.

Jött egy hölgy, akinek a pulóverén fonálból csinált méhek 
meg virágok voltak,  levett  egy hátizsákot a polcról,  és azt 
mondta: – A frászt hoztad rám!

De én nem mondtam semmit.
Aztán azt mondta: – Azt hiszem, a peronon téged keres 

valaki.



De én továbbra se mondtam semmit.
Akkor azt mondta: – Te dolgod – és elment.
Aztán még három ember ment arra, és az egyik egy fekete 

férfi volt, hosszú fehér ruhában, és egy nagy csomagot tett a 
polcra a fejem fölé, de nem látott meg.

Aztán megint elindult a vonat.
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Az emberek  azért  hisznek  Istenben,  mert  a  világ  nagyon 
bonyolult,  és azt hiszik,  hogy olyan bonyolult  dolog, mint 
egy repülőmókus vagy az emberi szem vagy egy agy nem 
következhetett  be  véletlenül.  Logikusan  kellene 
gondolkozniuk,  mert  ha  logikusan  gondolkoznának,  akkor 
belátnák, hogy csak azért tehetik fel ezt a kérdést, mert ők 
már  bekövetkeztek.  Több  milliárd  olyan  bolygó  létezik, 
amelyeken nincs élet, de azokon a bolygókon senki sincsen, 
akinek agya van hozzá, hogy ezt felfoghassa. Olyan, mintha 
az egész világ pénzt dobálna fel,  mert akkor valaki előbb-
utóbb eléri, hogy sorozatban 5698-szor kijöjjön neki a fej, és 
akkor azt gondolná, hogy milyen különleges. Pedig nem az, 
mert rajta kívül milliók vannak, akiknek nem jött ki az 5698 
fej.

A földön  véletlenségből  jelent  meg  az  élet.  De ez  egy 
nagyon különleges véletlen. Mert ehhez a véletlenhez, ilyen 
különleges  módon,  3  feltételnek  kellett  teljesülnie, 
mégpedig:

1. A  dolgoknak  le  kellett  másolniuk  magukat  (ez  a 
replikáció).

2. Másolás  közben kis  hibákat  kellett  elkövetniük (ez  a 
mutáció).

3. Ezeknek a hibáknak ugyanúgy kellett  ismétlődniük a 
másolatokban (ez az örökletesség).

Ezek  a  feltételek  nagyon  ritkák,  de  lehetségesek,  és 
előidézik az életet. Ami csak úgy bekövetkezik. De nem kell 
az orrszarvúkkal, az emberekkel és a bálnákkal véget érnie. 
Véget érhet akármivel.

Egyesek megkérdezhetnék például, hogy miként idézhet 
elő egy szemet a véletlen? Mert a szemnek olyasvalamiből 
kellett kifejlődnie, ami nagyon hasonlított a szemre, az ilyet 
nem okozhatja egy genetikai  hiba,  és mi a haszna egy fél 



szemnek? De egy fél szem nagyon hasznos, mert a fél szem 
azt  jelenti,  hogy  egy  állat  a  felét  megláthatja  annak  az 
állatnak, ami meg akarja enni, és kitérhet az útjából, az pedig 
egy olyan állatot eszik meg inkább, amelyik az egy szemnek 
csak  a  harmadával  vagy a  49%-ával  rendelkezik,  mert  az 
nem tért ki elég gyorsan, és a megevett állatnak nem lesznek 
kicsinyei, mert meghalt. És 1% szem is jobb, mint a semmi 
szem.

Akik hisznek Istenben, azt gondolják, hogy Isten helyezte 
az embereket a Földre, mert azt gondolják, hogy az emberek 
a  legkülönb létezők,  holott  az  ember  is  csak egy állat,  és 
tovább fog fejlődni egy másik állattá,  ami sokkal okosabb 
lesz, és becsukja az embereket egy állatkertbe, úgy, ahogy mi 
csukjuk állatkertbe a csimpánzokat és a gorillákat. Vagy az 
emberek megkapnak egy betegséget, és kihalnak, vagy olyan 
sok szennyezést  okoznak,  hogy megölik  vele  magukat,  és 
csak  rovarok  lesznek  a  Földön,  és  akkor  ők  lesznek  a 
legkülönb létezők.
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Aztán azon töprengtem, hogy leszálljak-e a vonatról,  mert 
lehet, hogy éppen most állt meg Londonban, és meg voltam 
rémülve, mert ha a vonat máshova is megy, akkor az olyan 
helyen lesz, ahol nem ismerek senkit.

Valaki bement a vécébe, aztán kijött, de nem látott meg. 
Éreztem a kakája szagát, és az más volt, mint az a kakaszag, 
amit akkor éreztem, amikor én voltam a vécében.

Akkor  behunytam  a  szememet,  és  megoldottam  még 
néhány matematikai fejtörőt, így nem gondoltam arra, hogy 
hova megyek.

Aztán megint megállt  a vonat,  és arra gondoltam, hogy 
leszállok a polcról, elhozom a táskámat, és leszállok. De nem 
akartam, hogy a rendőr megtaláljon, és visszavigyen apához, 
ezért a polcon maradtam, és nem mozdultam, és most senki 
se látott meg.

Eszembe jutott, hogy az egyik iskolai osztály falán volt 
egy térkép, Angliának, Skóciának és Walesnek a térképe, ami 
megmutatta, hol vannak az összes városok. Elképzeltem rajta 
Swindont és Londont, ami ilyen volt a fejemben:

Mindig 
néztem az 
órámat, amióta 
a  vonat 12  óra 
59 perckor 
elindult. Az  első 
megálló  13  óra  16  perckor  volt,  vagyis  17  perccel 
később. Most  13 óra 39 perc van, 23 perccel a megállás 
után, ami azt jelenti, hogy a tengernél lennénk, ha a vonat 
nem tett volna egy nagy kanyart.  De nem tudtam, hogy 



tett-e egy nagy kanyart.
Még  négy  megálló  következett,  és  4  ember  jött,  és 

csomagokat vettek le a polcokról, és 2 ember csomagokat 
tett fel a polcokra, de senki se vitte el a nagy bőröndöt, 
ami  előttem volt,  és  csak  egy  ember  látott  meg,  és  azt  
mondta:  –  Haver,  te  nem  vagy  komplett  –  és  ez  egy 
öltönyös férfi  volt.  És  6  ember  ment  a  vécére,  de  nem 
kakáltak, amit érezhettem volna, és ez jó volt.

Aztán  a  vonat  megállt.  Jött  egy  hölgy  sárga 
esőkabátban,  elvette  a  nagy bőröndöt,  és  azt  mondta:  – 
Hozzányúltál?

Azt mondtam: – Igen.
Ő pedig elment.
Aztán  egy  ember  állt  meg  a  polc  mellett,  és  azt 

mondta.  –  Ezt  nézzed,  Barry!  Már  manókat  tartanak  a 
vonaton!

Jött egy másik, aki megállt mellette, és azt mondta: – 
Ennyire berúgtunk volna?

És  az  első  azt  mondta:  –  Gyere,  hülye  pöcs!  Még 
akarok pár sört, mielőtt kijózanodok.

Aztán elmentek.
Egészen csend lett a vonaton, nem is mozdult többé, és 

már  nem  hallottam  senkit.  Tehát  úgy  döntöttem,  hogy 
lemászok a polcról, elmegyek a táskámért, és megnézem, 
hogy a rendőr ott ül-e még a helyén.

Úgyhogy lemásztam a polcról,  és benéztem az ajtón, 
de  a  rendőr  nem  volt  ott.  Eltűnt  a  táskám  is,  amiben 
benne volt Toby étele, meg a matematikakönyveim, meg 
a  tiszta  alsónadrágjaim,  meg  a  trikóm,  meg  az  ingem, 
meg  a  narancslé,  meg  a  tej,  meg  a  pudingpor,  meg  a 
paradicsomos bab.

Lépéseket  hallottam,  és  megfordultam.  Egy  másik 



rendőr  volt,  nem  az,  aki  korábban,  és  láttam  az  ajtón 
keresztül  a másik vagonban,  ahogy benézeget  az ülések 
alá. Úgy döntöttem, hogy mégse szeretem már annyira a 
rendőröket, és leszálltam a vonatról.

És  mikor  láttam,  mekkora  teremben  van  a  vonat,  és 
hallottam, hogy az a terem milyen zajos és visszhangzós, 
egy kicsit le kellett térdelnem, mert azt gondoltam, hogy 
el  fogok  esni.  A  földön  térdelve  kiterveltem,  merre 
menjek, és úgy döntöttem, hogy abba az irányba indulok, 
amerre a vonat bejött az állomásra, mert ha ez az utolsó 
megálló, akkor abban az irányban van London.

Úgyhogy  felálltam,  és  elképzeltem,  hogy  egy  nagy 
piros  vonal  van a  földön,  ami  a  vonattal  párhuzamosan 
halad  a  túlsó  végén  levő  nagy  kapuhoz.  Elindultam  a 
vonalon, és mondogattam: – Bal, jobb, bal, jobb – mint az 
előbb.

Mikor a kapuhoz értem, egy ember azt mondta: – Azt 
hiszem, öcsi, valaki téged keres.

Én  pedig  azt  mondtam:  –  Ki  keres?  –  mert  arra 
gondoltam,  hogy  anya  lehet,  mert  a  swindoni  rendőr 
felhívta azon a számon, amit én adtam neki.

De ő azt mondta: – Egy rendőr.
Azt mondtam: – Tudom.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Akkor  jó.  Várj  itt,  mindjárt 

szólok neki – és visszafelé indult a vonat mellett.
Így  hát  mentem  tovább.  Még  mindig  éreztem  a 

mellemben  a  léggömböt,  és  befogtam  a  fülemet,  és 
megálltam egy  Szobafoglalás,  színházjegyek,  tel.:  020 
7402 5165 feliratú kis bolt falánál a nagy terem közepén, 
aztán levettem a kezemet a  fülemről,  és nyögtem,  hogy 
kizárjam  a  zajt,  és  néztem  a  nagy  szobában  a  jeleket,  
hogy  ez  London-e  már  vajon.  És  a  jelek  ilyeneket 



mondtak:

De néhány másodperc után ilyenek lettek:



mert olyan sok volt belőlük, és az agyam nem működött 
rendesen, és ez megrémített, úgyhogy megint behunytam a 
szememet,  és  lassan  elszámoltam  50-ig,  anélkül  hogy  a 
harmadik hatványra emeltem volna a számokat. És miközben 
álltam, kinyitottam a zsebemben a svájci katonai bicskámat, 
hogy nagyobb biztonságban érezzem magamat, és szorosan 
fogtam.

Aztán kis csövet csináltam az ujjaimból, és kinyitottam a 
szememet, és átnéztem a csövön, úgy, hogy csak egy jelet 
láttam egyszerre, és hosszú idő után megláttam egy jelet, ami 
azt mondta:  (i) információ,  és ez egy ablak felett volt egy 
kis boltban.

Odajött egy ember, aki kék kabátot, kék nadrágot, barna 
cipőt  viselt,  egy  könyv  volt  nála,  és  azt  mondta:  – 



Eltévedtél?
Úgyhogy elővettem a svájci bicskámat.
Ő pedig azt mondta: – Hűha, hűha, hűha! – és felemelte a 

két kezét, szétnyitva az ujjait, mint két legyezőt, mintha azt 
akarná, hogy nyissam szét az ujjaimat legyezővé, és érintsem 
meg az ujjait, mert azt akarja mondani, hogy szeret, de két 
kézzel  csinálta,  nem  úgy,  mint  apa  vagy  anya,  és  nem 
tudtam, kicsoda.

Aztán elment.
Úgyhogy odamentem a bolthoz,  amin  az  volt,  hogy  (i) 

információ. Éreztem, hogy a szívem nagyon erősen ver, és a 
fülemben  olyan  hangot  hallottam,  mint  a  tengeré.  Amikor 
odaértem, megkérdeztem: – Ez London? – de senki sem volt 
az ablak mögött.

Aztán egyszer csak ült valaki az ablak mögött, és az egy 
hölgy  volt,  és  fekete  volt,  és  rózsaszínűre  festett,  hosszú 
körmei voltak. Mondtam: – Ez London?

Ő pedig azt mondta: – Naná, szivi.
És én azt mondtam: – Ez London?
Ő pedig azt mondta: – Az hát.
Azt  mondtam:  –  Hogy jutok  el  a  Chapter  Road  451/c 

London NW2 5NG-be?
Ő pedig azt mondta: – Az meg hol van?
Azt mondtam: – Chapter Road 451/c, London NW2 5NG. 

Néha úgy is lehet írni, hogy Chapter Road 451/c, Willesden,  
London NW2 5NG.

A  hölgy  azt  mondta:  –  Menj  el  metróval  a  Willesden 
Junctionig,  szivi.  Vagy  Willesden  Greenig.  Annak  a 
közelében kell lennie.

Azt mondtam: – Miféle metróval?
És ő azt mondta: – Most hülyülsz?
De én nem mondtam semmit.
És  azt  mondta:  –  Ott.  Látod  azt  a  nagy  lejáratot,  a 

mozgólépcsőkkel? Látod a jelzést? Ott van, hogy Földalatti. 
Menj  a  Bakerloo  vonalon  Willesden  Junctionig,  vagy  a 
Jubileumin Willesden Greenig. Jól vagy, szivi?

Odanéztem,  ahova  mutatott.  És  ott  ment  le  egy  nagy 
lépcső a föld alá, és fölötte volt egy ilyen nagy jelzés:



Azt  gondoltam,  hogy  meg  tudom  én  ezt  csinálni,  mert 
eddig tényleg nagyon jól csináltam, és Londonban voltam, és 
meg fogom találni az anyámat. Arra kellett csak gondolnom, 
hogy az emberek olyanok, mint a tehenek a mezőn, úgyhogy 
csak előre kell néznem, és egy piros vonalat kell húznom a 
nagy terem térképére, ami a fejemben van, és azt a vonalat 
kell követnem.

Keresztülmentem a  nagy termen a  mozgólépcsőkig.  Az 
egyik zsebemben a svájci katonai bicskámat fogtam, a másik 
zsebemben Tobyt fogtam, nehogy elszökjön.

A mozgólépcsők olyan lépcsők voltak, amik mozogtak, és 
az  emberek  rájuk  léptek,  és  a  lépcsők  fel-le  vitték  őket. 
Nevetnem kellett,  mert  még sose voltam ilyenen, és olyan 
volt,  mint  egy tudományos-fantasztikus film a jövőről.  De 
nem  akartam  használni,  úgyhogy  inkább  a  sima  lépcsőn 
mentem le.

Egy  föld  alatti  kisebb  szobába  kerültem,  és  ott  volt 
rengeteg ember, és oszlopok, amiknek az alján kék lámpák 
égtek,  és  ez  tetszett,  de  az  embereket  nem  szerettem. 
Úgyhogy  mikor  megláttam  egy  fénykép-automatát,  olyat, 
amilyenben  1994.  március  25-én  jártam,  amikor 
megcsináltattam  az  útlevélképemet,  bementem  oda,  mert 
olyan  volt,  mint  egy  szekrény,  ahol  biztonságosabban 
éreztem magamat, és kinézhettem a függönyön.

Nyomozófigyelést végeztem, és láttam, hogy az emberek 
jegyeket  dugnak  be  szürke  kapukba,  aztán  átmennek  a 
kapukon.  Néhányan  a  falnál  álló  nagy  fekete  gépekből 
vásároltak jegyet.

47 embert figyeltem meg, és az emlékezetembe véstem, 
mit kell tenni. Aztán elképzeltem egy piros vonalat a padlón, 
és  odamentem  a  falhoz,  amelyen  egy  plakát  elmondta 
ábécésorrendben  a  helyeket,  ahova  menni  lehet,  és 
megláttam Willesden Greent, ami 2,20 fontba került. Aztán 
odamentem az egyik géphez, és ott volt egy kis képernyő, 
ami kiírta:  NYOMJA MEG A KÍVÁNT JEGYET,  és én 



megnyomtam a gombot, amit a legtöbben megnyomtak, ami 
a  FELNŐTT VONALJEGY  és  2,20  FONT  volt,  és  az 
ernyő kiírta: DOBJON BE 2,20 FONTOT, és én bedobtam 
3  darab  1  fontos  érmét  a  nyílásba.  Kattanás  hallatszott,  a 
képernyő  azt  mondta:  VEGYE  EL  A  JEGYET  ÉS  A 
VISSZAJÁRÓT, és a gép alján levő lyukban volt egy jegy 
és egy 50 pennys meg egy 20 pennys meg egy 10 pennys 
érme.  Az érméket  zsebre tettem, az egyik szürke kapuhoz 
mentem, és beletettem a jegyemet a nyílásba, ami beszívta, 
és a jegy a kapu másik oldalán jött ki. Valaki azt mondta: – 
Mozogj már! – én pedig olyan hangot adtam, mint mikor a 
kutya  ugat,  és  elindultam.  A  kapu  most  kinyílt,  és  én 
elvettem a  jegyemet,  mint  a  többi  ember.  A szürke  kapu 
tetszett,  mert  ez  is  olyan  volt,  mintha  egy  tudományos-
fantasztikus filmben lenne, ami a jövőről szól.

Ki  kellett  tervelnem,  melyik  irányba  menjek,  úgyhogy 
egy fal  mellé álltam, hogy ne érjenek hozzám. Volt  jele a 
Bakerloo  vonalnak  és  a  Körgyűrűnek,  de  a  Jubileumi 
vonalnak, amit a hölgy mondott, annak nem, úgyhogy tervet 
készítettem,  és  a  terv  úgy  szólt,  hogy  el  kell  menni  a 
Willesden Junctionig a Bakerloo vonalon.

Volt egy másik jele is a Bakerloo vonalnak, és az ilyen 
volt:



Elolvastam  minden  szót,  és  megtaláltam  Willesden 
Junctiont, úgyhogy követtem a   nyilat, és átmentem a bal 
kéz felőli alagúton. Az alagút közepén egy kerítés volt, a bal 
oldalán előrementek,  a jobb oldalán jöttek,  mint egy úton, 
úgyhogy  én  a  bal  oldalán  mentem,  az  alagút  balra 
kanyarodott, és megint kapuk voltak, és egy jel azt mondta, 
Bakerloo  vonal.  Ez  lefelé  mutatott  a  mozgólépcsőkre, 



úgyhogy mozgólépcsővel kellett  lemennem, és meg kellett 
kapaszkodnom a gumikorlátban, de az is mozgott, így nem 
estem el, és az emberek közel álltak hozzám, és meg akartam 
ütni őket, hogy menjenek arrébb, de nem ütöttem meg őket, 
a figyelmeztetés miatt.

Aztán lent voltam a mozgólépcső alján, és ott  ugranom 
kellett,  és megbotlottam, és nekimentem valakinek, aki azt 
mondta:  –  Lassan a  testtel!  –  Két  úton lehetett  menni,  az 
egyik  Észak felé  volt,  és  arra  mentem,  mert  Willesden  a 
térkép felső részén volt, és a térképeken mindig az észak a 
felső rész.

Aztán egy másik vasútállomáson voltam, de ez kicsi volt, 
és egy alagútban volt, és csak egy sín volt benne, és a görbe 
falakat  nagy hirdetések  borították,  amiken olyanok voltak, 
hogy KIJÁRAT meg Londoni Közlekedési Múzeum, meg 
Szánjon rá időt, hogy megbánja a pályaválasztását  meg 
JAMAICA  meg  Brit  Államvasutak  meg  Tilos  a 
dohányzás  meg  Ne akadályozzuk a folyamatos haladást 
meg  Legközelebbi  átszállás  szükség  esetén  Queens 
parknál  meg Hammersmith és City vonal  meg Közelebb 
vagy hozzám, mint a családom. Rengeteg ember állt a kis 
állomáson, ami a föld alatt volt, ezért nem voltak ablakai, és 
ezt nem szerettem, úgyhogy kerestem magamnak ülőhelyet, 
ami egy pad volt, és leültem a végére.

Aztán rengeteg ember jött be a kis állomásra. A pad másik 
végére leült valaki, és az egy hölgy volt, fekete aktatáskával, 
lila cipőben, és egy papagáj alakú dísztűvel. És az emberek 
egyre csak jöttek a kis állomásra, úgyhogy zsúfoltabb volt 
még a nagy állomásnál is. Aztán már nem is láttam a falakat, 
és egy kabátnak a hátsó része hozzáért a térdemhez, amitől 
rosszul  lettem, és egészen hangosan kezdtem nyögni,  és a 
pad másik végéről felállt a hölgy, és senki más nem ült le a 
helyére.  Úgy  éreztem  magamat,  mint  mikor  influenzás 
voltam, és  egész nap ágyban kellett  feküdnöm, mindenem 
fájt,  és  nem  tudtam  járni  vagy  enni  vagy  aludni  vagy 
számolni.

Aztán olyan hang hallatszott,  mintha emberek vívnának 
kardokkal, és erős szél támadt, és mennydörögni kezdett, és 



én behunytam a szememet, és a mennydörgés hangosodott, 
és én egészen hangosan nyögtem, de nem tudtam kizárni a 
fülemből  a  mennydörgést,  és  arra  gondoltam,  hogy  a  kis 
állomás  össze  fog  omolni,  vagy nagy tűz  van  valahol,  és 
most  meg  fogok  halni.  A  mennydörgés  átváltozott 
csattogássá  és  visítássá,  aztán  lassan  csendesedett,  aztán 
elhallgatott, de én továbbra is csukva tartottam a szememet, 
mert biztonságosabbnak éreztem, ha nem látom, mi történik. 
Mivel nagyobb lett a csend, megint hallottam, hogy emberek 
mozognak. Kinyitottam a szememet, és először nem láttam 
semmit,  mert  túl  sok  ember  volt.  Aztán  láttam,  hogy egy 
olyan vonatra szállnak fel, ami nem volt itt korábban, és ez a 
vonat csinálta a mennydörgést. A hajam alól folyt az arcomra 
az izzadság, és nem nyögtem, hanem nyüszítettem, ami más, 
úgy, mint egy kutya, mikor megsérti a mancsát, és hallottam 
a hangot, de először nem is tudtam, hogy én vagyok az.

Aztán  a  vonatajtók  becsukódtak,  és  a  vonat  mozogni 
kezdett,  és  megint  mennydörgött,  de  most  nem  olyan 
hangosan, és 5 vagon ment el mellettem, be az alagútba a kis 
állomás  végén,  és  megint  csend  lett,  és  az  összes  ember 
bement az alagutakba, amik kivezettek a kis állomásról.

Reszkettem, és haza akartam menni, aztán megértettem, 
hogy nem mehetek haza, mert ott van apa, aki hazudott, és 
megölte Wellingtont, ami azt jelenti, hogy az már nem az én 
otthonom, az én otthonom a Chapter Road 451/c,  London 
NW2 5NG, és ez megrémített, hogy ilyen téves gondolatom 
van, mint bárcsak otthon lehetnék, mert ez azt jelenti, hogy 
az agyam nem működik rendesen.

Megint  emberek  jöttek  be  a  kis  állomásra,  és  egyre 
zsúfoltabb lett, aztán megint elkezdődött a mennydörgés, és 
én behunytam a szememet, és izzadtam, és émelyegtem, és 
éreztem a mellemben a léggömböt, és olyan nagy volt, hogy 
nehezen  tudtam  lélegezni.  Aztán  az  emberek  elmentek  a 
vonaton,  és  a  kis  állomás  megint  üres  volt.  Aztán  megint 
megtelt,  és  megint  jött  egy  vonat,  ugyanolyan 
mennydörgéssel. Pontosan olyan volt,  mint akkor régen az 
influenza,  mert  le  akartam  állítani,  úgy,  ahogy  a 
számítógépnek  a  dugóját  is  csak  ki  kell  húzni  a 



konnektorból,  amikor  összeomlik  a  rendszer,  mert  aludni 
akartam,  hogy  ne  kelljen  gondolkoznom,  mert  csak  arra 
tudtam gondolni, mennyire fáj, mert semmi máshoz nem volt 
hely a fejemben, de nem tudtam elaludni, ott kellett ülnöm, 
és nem tehettem mást, mint vártam és fájtam.
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Ez egy másik leírás, mert Siobhan azt mondta, leírásokat is 
kellene csinálnom, úgyhogy leírom a hirdetést,  ami velem 
szemben volt a kis állomáson, de nem emlékszem mindenre, 
mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni. A hirdetés így 
szólt:

Mesés vakációt

kínál a Kuoni
Malajziában

És  az  írás  alatt  egy nagy fénykép  volt  2  orangutánról, 
amik ágakon hintáztak, és fák voltak mögöttük, de a levelek 
elmosódtak, mert a kamera az orangutánokra fókuszált, nem 
a levelekre, és az orangutánok mozogtak.

Az orangután a maláj öranghütan szóból származik, ami 
erdei embert jelent, de malájul nem öranghütan-nak hívják 
az orangutánt.

A hirdetések pedig képek vagy televíziós műsorok, hogy 
vásároljunk autót  vagy nugátos  grillázst,  vagy használjunk 
egy internet-szolgáltatót. De ez azt hirdette, hogy menjünk 
Malajziába vakációra. Malajzia Délkelet-Ázsiában van, és a 
Maláj-félszigetből, Sabahból, Sarawakból és Labuanból áll, 
a fővárosa Kuala Lumpur, a legmagasabb csúcsa a 4101 m 
magas Kinabalu-hegy, de ez nem volt rajta a hirdetésen.

Siobhan azt mondja, az emberek azért mennek vakációra, 
hogy  új  dolgokat  lássanak  és  pihenjenek,  de  engem  nem 
pihentetne,  új  dolgokat  pedig  akkor  is  lehet  látni,  ha 
mikroszkóppal  nézzük  a  földet,  vagy  lerajzoljuk,  milyen 
alakja van a szilárd testnek, ha 3 egyenlő átmérőjű henger 
derékszögben  keresztezi  egymást.  Azt  gondolom,  egyetlen 
házban  is  annyi  új  dolog  van,  hogy  évekig  tart,  amíg 
rendesen végiggondoljuk őket. Egy dolog azért érdekes, mert 
gondolkozunk rajta, és nem azért, mert új. Például Siobhan 
megmutatta,  hogy  ha  megnedvesítjük  az  ujjunkat,  és 
végighúzzuk  egy  vékony  pohár  szélén,  akkor  az  éneklő 



hangot  ad.  Különböző  mennyiségű  vizet  is  tölthetünk 
különböző  poharakba,  és  akkor  azok  különböző  hangokat 
adnak,  mert  mindegyiknek  más  az  úgynevezett  rezonáló 
frekvenciája,  és  el  lehet  játszani  rajtuk  egy  egyszerű 
dallamot. Sok embernek a házában vannak vékony poharak, 
ők mégse tudják, hogy ezt lehet csinálni a poharakkal.

És a hirdetés azt is mondta:

Malajzia, az igazi Ázsia!

A képek  és  illatok  örvényében  hamarosan  rádöbben,  hogy  az 
ellentétek  világába érkezett,  amely hagyományokkal,  természeti 
szépségekkel  és  világvárosokkal  fogadja!  Nagyvárosi  nyüzsgés, 
természetvédelmi területek, tengerparti lustálkodás, már fejenként 
575 fontért!

Hívjon bennünket a 01306 747000 telefonszámon, keresse utazási 
ügynökét, vagy látogasson meg minket a neten: www.kuoni.co.uk.

Egy másik világ!

Három másik  kép is  volt,  nagyon  kicsik,  egy palota,  egy 
tengerpart  és  egy  palota.  Az  orangutánok  pedig  ilyenek 
voltak:

http://www.kuoni.co.uk/
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Behunyva tartottam a szememet, és egyáltalán nem néztem 
meg  az  órámat.  A vonatok  jövés-menésében  olyan  ritmus 
volt,  mint  a  zenében vagy a dobolásban.  Olyan volt,  mint 
számolni,  és  mondogatni:  „Bal,  jobb,  bal,  jobb…” –  amit 
Siobhantól  tanultam  a  magam  megnyugtatására.  Ezt 
mondogattam magamban: „Vonat jön. Vonat megállt. Vonat 
megy.  Csend. Vonat  jön.  Vonat  megállt.  Vonat  megy…” – 
mintha  a  vonatok  csak  a  fejemben  léteznének.  Normális 
esetben nem képzelek el dolgokat, amik nem történnek meg, 
mert az hazugság, és megrémülök tőle,  de jobb volt,  mint 
nézni a vonatokat, ahogy jönnek-mennek az állomáson, mert 
attól még jobban megrémültem.

Nem nyitottam ki a szememet, és nem néztem az órámra. 
Olyan volt, mint egy sötét szobában lenni, ahol össze vannak 
húzva a függönyök, így nem láthatunk semmit, mint mikor 
éjszaka felébredünk, és kizárólag azokat a hangokat halljuk, 
amik a fejünkben vannak. Ettől jobban éreztem magam, mert 
olyan volt, mintha a kis állomás nem is lenne itt, a fejemen 
kívül, hanem ágyban feküdnék, és biztonságban lennék.

Aztán  a  vonatok  jövés-menése  között  kezdtek  hosz-
szabbak  lenni  a  csendek.  Hallottam,  hogy  mikor  a  vonat 
nincs  itt,  kevesebb  ember  van  a  kis  állomáson,  úgyhogy 
kinyitottam a szememet, és megnéztem az órámat, amin az 
volt,  hogy este  8 óra múlt  7  perccel,  és  megközelítőleg 5 
óráig  ültem  a  padon,  de  az  nem  tűnt  megközelítőleg  5 
órának,  épp  csak  fájt  a  fenekem,  és  éhes  meg  szomjas 
voltam.

Rájöttem, hogy Toby eltűnt, mert nem volt a zsebemben, 
és nem akartam, hogy eltűnjön, mert nem apa házában vagy 
anya házában voltunk, és a kis állomáson nincsen senki, aki 
megetesse, tehát meg fog halni, és el is gázolhatja egy vonat.

Aztán felnéztem a mennyezetre, és láttam, hogy van ott 



egy jelzés, egy hosszú fekete doboz, és az van rajta:

Aztán az alsó sor feltekeredett, és eltűnt, és egy másik sor 
tekeredett fel a helyén, így az volt a jelzésen:

Aztán megint változott, és azt mondta:

Meghallottam  a  kardvívásra  emlékeztető  hangot,  és  az 
állomásra érkező vonat mennydörgését, és kikövetkeztettem, 
hogy van valahol egy nagy számítógép, amelyik az összes 
vonatról  tudja,  hogy hol  vannak,  és  üzeneteket  küld  a  kis 
állomásokon levő fekete dobozoknak, hogy mikor jönnek a 
vonatok, és ettől jobban éreztem magamat, mert mindennek 
lett rendje és tervszerűsége.

A vonat bejött a kis állomásra, és megállt. 5 ember szállt 
fel a vonatra, és egy ember beszaladt a kis állomásra, és ő is 
felszállt, és 7 ember szállt le, aztán az ajtók automatikusan 
bezárultak, és a vonat elment. Mikor a következő vonat jött, 
már egyáltalán nem féltem, mert a jelzés megmondta:

tehát tudtam, mi fog történni.
Aztán úgy döntöttem, hogy megkeresem Tobyt, mert már 

csak  3  ember  volt  a  kis  állomáson.  Így  hát  felálltam,  és 
jobbra-balra végignéztem a kis  állomáson,  és benéztem az 
ajtókon,  amik  az  alagutakba  nyíltak,  de  sehol  se  láttam. 
Aztán lenéztem a fekete alsó részbe, ahol a sínek voltak.

Megláttam két  egeret,  amik  feketék  voltak  a  piszoktól. 
Ennek örültem, mert szeretem az egereket és a patkányokat. 
De ők nem Toby voltak, úgyhogy folytattam a keresést.

Akkor  megláttam  Tobyt.  Ő  is  a  lenti  részben  volt,  és 
tudtam, hogy Toby az,  mert fehér  volt,  és egy tojás alakú 



barna folt volt a hátán. Így hát lemásztam a betonról. Toby 
szemetet  evett,  ami  egy  régi  cukorkáspapír  volt.  Valaki 
ordított: – Jézusom, mit művelsz?

Lehajoltam,  hogy  megfogjam  Tobyt,  de  ő  elfutott. 
Utánamentem,  megint  lehajoltam,  és  mondtam:  –  Toby… 
Toby…  Toby…-  és  nyújtottam  a  kezemet,  hogy 
megszagolhassa, és érezze, hogy én vagyok.

Valaki azt mondta: – Gyere már ki onnan, a kurva életbe! 
–  Felnéztem,  és  egy  ember  volt  az,  zöld  esőkabátban  és 
fekete cipőben, és kilátszott a zoknija, ami szürke volt, apró 
rombuszmintákkal.

Mondogattam,  hogy  –  Toby…  Toby  –,  de  ő  megint 
elfutott.

És  a  rombuszmintás  zoknit  viselő  ember  meg  akarta 
ragadni  a  vállamat,  úgyhogy visítottam. Aztán hallottam a 
kardvívásra  emlékeztető  hangot,  és  Toby  megint  futni 
kezdett,  de  most  az  ellenkező  irányba,  vagyis  el  a  lábam 
mellett.  Utánakaptam,  és  megfogtam  a  farkát.  És  a 
rombuszmintás zoknit viselő ember azt mondta:

– Jézusom, irgalmas Jézusom!
Aztán  hallottam a  mennydörgést.  Felemeltem Tobyt,  és 

két  kézzel  szorítottam, és ő  megharapta a  hüvelykujjamat, 
amiből  jött  a  vér,  és  én  ordítottam,  és  Toby  megpróbált 
kiugrani a kezemből.

A mennydörgés hangosabb lett. Megfordultam, és láttam, 
hogy a vonat jön be az állomásra, és el fog gázolni, és meg 
fog  ölni,  tehát  megpróbáltam  kimászni  a  betonra,  de 
magasan volt, és mindkét kezemmel Tobyt fogtam.

Aztán a rombuszmintás zoknit viselő ember megragadott, 
és  megrántott,  és  én  visítottam,  de  ő  tovább  rángatott,  és 
kihúzott a betonra, és elestünk, és én tovább visítottam, mert 
bántotta  a  vállamat.  Aztán  bejött  az  állomásra  a  vonat. 
Felálltam,  visszafutottam a  padhoz,  és  a  zsebembe  tettem 
Tobyt, ő pedig nagyon elcsendesedett, és nem mozdult.

Aztán  a  rombuszmintás  zoknit  viselő  ember  megállt 
mellettem, és azt mondta: – Eszeden vagy te?

De én nem mondtam semmit.
És még azt mondta: – Mit műveltél?



A  vonat  ajtói  kinyíltak,  emberek  szálltak  ki,  és  a 
rombuszmintás  zoknit  viselő  ember  mögött  megállt  egy 
hölgy, és olyan gitártokja volt, amilyen Siobhannak van.

Azt mondtam: – Tobyt kerestem. Ő az én házi patkányom.
És a rombuszmintás zoknit viselő ember azt mondta:
– Kurva életbe!
És a hölgy a gitártokkal megkérdezte: – Nem esett baja?
Amire a rombuszmintás zoknit viselő ember azt mondta: 

–  Ennek?  Hála  a  kóbinak.  Jézus  ereje,  még  hogy  házi 
patkány! Francba,  a vonatom! – A vonathoz szaladt, és az 
öklével rácsapott az ajtóra, ami bezárult, és a vonat elindult, 
mire az ember azt mondta: – Bassza meg!

A  hölgy  azt  mondta:  –  Nincs  semmi  bajod?  –  és 
megérintette a vállamat, úgyhogy megint visítottam.

És ő azt mondta: – Oké, oké, oké!
A gitártokon volt egy öntapadó, amire ezt írták:

A földön ültem, és a hölgy letérdelt a fél térdére, és azt 
mondta: – Segíthetek valamiben?

Ha egy tanár lett volna az iskolából, mondhattam volna: 
„Hol van a  Chapter Road 451/c,  Willesden,  London NW2 
5NG?”,  de  idegen  volt,  ezért  ezt  mondtam:  –  Menjen 
távolabb tőlem! – mert nem szerettem, hogy olyan közel van. 
És  azt  is  mondtam:  – Van egy svájci  katonai  bicskám,  és 
annak  van  egy  fűrészes  pengéje,  és  az  le  tudja  vágni  az 
emberek ujját!

Ő pedig azt mondta: – Oké, haver, ezt nemleges válasznak 
veszem – aztán felállt, és elment.

És a rombuszmintás zoknit  viselő ember azt  mondta:  – 
Hülyébb  ez,  mint  a  seggem.  Atyaég!  –  Egy  zsebkendőt 
nyomott az arcához, és vér volt a zsebkendőn.



Jött  egy  másik  vonat,  a  rombuszmintás  zoknit  viselő 
ember és a hölgy a gitártokkal felszállt, aztán a vonat elment.

Még nyolc vonat jött, és én úgy döntöttem, hogy fel fogok 
szállni egy vonatra, aztán kitervelem, mit tegyek.

Így hát felszálltam a következő vonatra. Toby megpróbált 
kimászni a zsebemből, ezért áttettem a külső zsebembe, és 
lefogtam.

A vagonban 11 ember volt,  és nem szerettem, hogy 11 
emberrel  kell  egy  szobában  lennem egy  alagútban,  így  a 
vagonban található dolgokra összpontosítottam. Jelek voltak 
ott, amik azt mondták:  53 963 víkendház Skandináviában 
és  Németországban  meg  VITABIOTICS  meg  3453  meg 
Az  érvényes  jegy  nélkül  utazók  10  font  büntetést 
kötelesek  fizetni  meg  Fedezd  föl  az  aranyat,  aztán  a 
bronzot,  meg  TVIC  meg  EPBIC  meg  kapd be a faszom 
meg  Az ajtóknak támaszkodni veszélyes  meg  BRV  meg 
Con. IC meg SZÓLJ A VILÁGHOZ!

És a falakon volt egy minta, ami ilyen volt:

És az üléseken volt egy minta, ami ilyen volt:

Aztán a vonat sokat rázott, így meg kellett kapaszkodnom 
egy korlátban, és bementünk egy alagútba, ami zajos volt. 
Behunytam a szememet, és éreztem, hogy a nyakam oldalán 
lüktet a vér.

Aztán kijöttünk az alagútból, és bementünk egy másik kis 
állomásra,  amit úgy hívtak,  hogy  Warwick Avenue,  és ez 
nagy betűkkel  fel  volt  írva a falra.  Ez tetszett,  mert  tudni 
lehetett, hol vagyunk.

Egészen  a  Willesden  Junctionig  mértem a  megállások 
között eltelt időt, és minden menetidő a 15 többszöröse volt, 



így:
Paddington 0.00
Warwick Avenue 1,30
Maida Vale 3,15
Kilburn Park 5,00
Queen's Park 7,00
Kensal Green 10,30
Willesden Junction 11,45
A vonat  megállt  a  Willesden  Junctionnál,  és  az  ajtók 

automatikusan kinyíltak, én pedig kiszálltam. Aztán az ajtók 
bezárultak,  és  a  vonat  elment.  Mindenki,  aki  leszállt  a 
vonatról, felment egy lépcsőn, és átment egy hídon, kivéve 
engem, és csak hárman voltak velem együtt,  az egyik egy 
részeg  ember,  akinek  a  kabátján  barna  pecsétek  voltak, 
felemás cipőt viselt, és énekelt, de nem hallottam, hogy mit, 
és  a  másik  egy indiai  férfi  volt  egy kis  boltban,  ami  egy 
ablak volt a falban.

Egyikkel se akartam beszélni, mert fáradt voltam és éhes 
voltam, és már rengeteg idegennel beszéltem, ami veszélyes, 
és minél többször csinálunk valami veszélyes dolgot, annál 
valószínűbb, hogy valami rossz fog történni. De nem tudtam, 
hogy jussak el a Chapter Road 451/c

London  NW2  5NG-be,  ezért  meg  kellett  kérdeznem 
valakit.

Tehát  odamentem  a  kis  boltban  levő  emberhez,  és 
megkérdeztem:  –  Hol  van a  Chapter  Road 451/c,  London 
NW2 5NG?

Ő pedig felvett egy kis könyvet, felém nyújtotta, és azt 
mondta: – Kettő kilencvenöt.

A könyvnek  az  volt  a  címe,  hogy London  A-tól  Z-ig. 
Utcatérképek  és  helymutató,  AZ  Kartográfiai  Kiadó. 
Kinyitottam, és rengeteg térkép volt benne.

Az ember a kis boltban azt kérdezte: – Megveszed vagy 
nem?

Azt mondtam: – Nem tudom.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Akkor,  ha  nem  haragszol,  ne 

fogdosd össze a retkes mancsoddal – és visszavette tőlem a 
könyvet.

És  én  azt  mondtam:  –  Hol  van  a  Chapter  Road  451/c 
London NW2 5NG?



Ő pedig azt mondta: – Vedd meg az azét, vagy tűnés. Nem 
vagyok én két lábon járó lexikon.

És  én  azt  mondtam:  –  Ez  az  ázé?  –  és  a  könyvre 
mutattam.

Ő pedig azt mondta: – Nem, ez egy kibaszott krokodil.
És én azt mondtam: – Ez az ázé? – mert nem krokodil 

volt, és arra gondoltam, hogy rosszul értettem a kiejtés miatt.
Ő pedig azt mondta: – Igen, ez az ázé.
És én azt mondtam: – Megvehetem?
Nem mondott semmit.
És azt mondtam: – Megvehetem?
Ő pedig azt mondta: – Két font kilencvenöt, de a pénzt 

adod  ide  előbb.  Nekem nem fogsz  itt  lefalcolni.  –  Akkor 
értettem meg, hogy a 2,95 fontra gondolt, mikor azt mondta: 
Kettő kilencvenöt.

Fizettem neki 2,95 fontot a pénzemből, ő pedig ugyanúgy 
visszaadta  az  aprót,  ahogy  az  otthoni  boltban  szokták. 
Elmentem, és leültem a földre a fal mellett, ahogy a piszkos 
ruhájú ember csinálta,  de tőle  jó  messze,  és  kinyitottam a 
könyvet.

Az első borító belső oldalán volt egy nagy térkép, és azon 
ilyen  helyek,  mint  Abbey  Wood  meg  Poplar  meg  Acton 
meg Stanmore. Az volt ráírva: ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP. A 
térképet  egy  négyzetháló  borította,  és  minden  négyzetben 
volt  két  szám.  Willesden  a  42^43.  négyzetben  volt. 
Kikövetkeztettem, hogy a számok az oldalakat jelentik, ahol 
nagyobb léptékben lehet látni Londonnak azt a négyzetét. Az 
egész könyv egy nagy London-térkép volt, de feldarabolták, 
hogy beleférjen egy könyvbe, és nekem ez tetszett.

De Willesden Junction nem volt a 42-43. oldalon. Az 58-
ik oldalon találtam meg, ami közvetlenül a 42-ik oldal alatt 
volt az ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP-en, és a 42-ik oldalnak volt 
a folytatása. Csigavonalban kerestem a Willesden Junctiont, 
mint  Swindonban  a  vasútállomást,  de  most  a  térképen 
kerestem az ujjammal.

Az ember, akin felemás cipő volt, megállt előttem, és azt 
mondta:  –  Egy nagy túróst.  Ó,  igen.  Az  ápolónők.  Soha. 
Rohadt hazug. Rohadt szemét hazug.

Aztán elment.
Sokáig tartott, mire megtaláltam a Chapter Roadot, mert 

nem az 58-ik oldalon volt, hanem a 42-ik oldalon, és az 5 C 



négyzetben.
És ilyen alakúak voltak az utak a Willesden Junction és a 

Chapter Road között:
És ez  volt 

az  én utam:
Tehát 

fölmentem a lépcsőn, és átmentem a hídon, és beletettem a 
jegyemet a kis szürke kapuba, és kimentem az utcára, és ott 
volt  egy  busz  és  egy  nagy  gép,  amin  a  jel  azt  mondta: 
Angliai, walesi, skóciai vasútvonalak, de a gép sárga volt. 
Körülnéztem, és sötét volt, és sok ragyogó lámpa égett,  és 
rég  nem  jártam  kint,  amitől  émelyegtem.  Egészen 
összeszűkítettem  a  szemhéjaimat,  csak  az  utak  alakját 
néztem, aztán már tudtam, melyik a Station Approach és az 
Oak Lane, amelyiken nekem kell mennem.

Tehát elindultam, de Siobhan azt mondta, hogy nem kell 
leírnom mindent, ami történik, csak azt, ami érdekes.

Így hát megérkeztem a Chapter Road 451/c London NW2 
5NG-be, ami 27 percbe került, és nem volt ott senki, amikor 
megnyomtam a  C lakás  jelzésű gombot.  Egyetlen érdekes 
dolog történt, az, hogy jött az úton szarvas sisakban 8 ember, 
akik vikingnek öltöztek, és ordítottak, de nem igazi vikingek 
voltak, mert a vikingek majdnem 2000 éve éltek, valamint 
megint  pisilnem  kellett,  így  bementem  a  sikátorba  egy 
Burdett  Motors  garázs  mellett,  ami  zárva  volt.  Nem 
szerettem  ilyet  csinálni,  de  nem  akartam  még  egyszer 
bepisilni. Más érdekes nem volt.

Tehát úgy döntöttem, hogy várok, és reméltem, hogy anya 
nem ment el  vakációra, mert akkor több mint egy hétig is 
távol  lehet,  de  megpróbáltam  nem  gondolni  erre,  mert 



Swindonba nem mehettem vissza.
Így  hát  leültem  a  kukák  mögé  a  Chapter  Road  451/c 

London NW2 5NG cím előtti kis kertben, egy nagy bokor 
alá.  Kijött  a  kertbe  egy  hölgy,  egy  kis  doboz  volt  nála, 
aminek az egyik végén fémrács volt, a tetején meg fogantyú, 
amit akkor használunk, ha a macskát visszük állatorvoshoz, 
de nem láttam, van-e a dobozban macska. A hölgynek magas 
sarkú cipője volt, és nem látott meg.

Aztán esni  kezdett.  Vizes lettem, és dideregni kezdtem, 
mert fáztam.

Már  este  11  óra  32  perc  volt,  és  emberek  hangját 
hallottam, akik az utcán jöttek.

Egy hang azt  mondta:  –  Lehet,  hogy szerinted  nagyon 
vicces, de engem nem érdekel! – Ez egy hölgy hangja volt.

Egy másik hang azt mondta: – Nézd, Judy, sajnálom, oké? 
– és ez egy férfi hangja volt.

Mire a másik hang, vagyis a hölgyé, azt mondta: – Esetleg 
gondolkozhattál  volna,  mielőtt  úgy  állítasz  be,  mint  egy 
komplett hülyét!

És a hölgy hangja anya hangja volt.
Anya bejött a kertbe, és Mr. Shears volt vele: az övé volt a 

másik hang.
Úgyhogy  felálltam,  és  azt  mondtam:  –  Nem voltál  itt, 

tehát megvártalak.
Anya azt mondta: – Christopher!
Mr. Shears azt mondta: – Hogy?
Anya átkarolt, és azt mondta: – Christopher, Christopher, 

Christopher!
És ellöktem anyát, mert megragadott, amit nem szeretek, 

de olyan erősen löktem, hogy elestem.
Mr. Shears azt mondta: – Mi a fene ez?
És  anya  azt  mondta:  –  Sajnálom,  Christopher. 

Elfelejtettem.
A földön feküdtem,  és  anya  felemelte  a  jobb kezét,  és 

szétnyitotta  az  ujjait,  mint  egy  legyezőt,  hogy 
megérinthessem  az  ujjait,  de  akkor  láttam,  hogy  Toby 
kiszökött a zsebemből, és őt kellett elfognom.

Mr.  Shears  azt  mondta:  –  Feltételezem,  ez  azt  jelenti, 



hogy Ed is itt van.
Fala  volt  a  kertnek,  így  Toby nem szökhetett  ki,  mert 

beszorult  a  sarokba,  és  nem  tudott  elég  gyorsan 
felkapaszkodni a falon, úgyhogy megragadtam, visszatettem 
a  zsebembe,  és  azt  mondtam:  –  Toby  éhes.  Van  egy  kis 
ennivaló, amit adhatnék neki, meg egy kis víz?

Anya azt mondta: – Hol van az apád, Christopher?
Azt mondtam: – Azt gondolom, hogy Swindonban.
És Mr. Shears azt mondta: – Na, hál' istennek!
Anya azt mondta: – De hogy jutottál el ide?
A fogam kocogott a hidegtől, és nem tudtam leállítani a 

kocogást,  miközben  azt  mondtam:  –  Vonaton  jöttem.  De 
komolyan ijesztő volt.  És elvettem apa hitelkártyáját, hogy 
pénzt  vehessek ki,  és  egy rendőr segített.  De aztán vissza 
akart vinni apához. És fent volt velem a vonaton. De aztán 
nem volt.

Anya  azt  mondta:  –  Christopher,  hiszen  te  bőrig  áztál! 
Roger, ne állj már itt! Ó, Istenem, Christopher… Nem… azt 
gondoltam, hogy már soha… Hogyhogy egyedül vagy itt?

Mr.  Shears  azt  mondta:  –  Be  akartok  jönni,  vagy  itt 
akartok ácsorogni egész éjszaka?

És azt mondtam: – Veled fogok lakni, mert apa megölte 
Wellingtont egy vasvillával, és félek tőle.

És Mr. Shears azt mondta: – Na te jószagú atyaisten!
Anya azt  mondta:  –  Roger,  kérlek!  Gyere,  Christopher, 

menjünk be, meg kell szárítkoznod.
Felálltam,  és  bementem  a  házba.  Anya  azt  mondta:  – 

Kövessed csak Rogert! – Így hát követtem Mr. Shearset fel a 
lépcsőn, és volt ott egy lépcsőpihenő, meg egy ajtó, amire az 
volt  írva,  hogy C lakás,  és  én  féltem bemenni,  mert  nem 
tudtam, mi van bent.

Anya azt mondta: – Gyerünk már, mielőtt agyonfagysz! – 
de én nem tudtam, mit jelent agyonfagyni, és bementem.

Aztán anya azt mondta: – Megeresztem a fürdővizedet – 
én pedig körbejártam a lakást, hogy térképet készítsek róla 
fejben, és nagyobb biztonságban érezzem magamat, a térkép 
pedig ilyen volt:



Aztán anya levettette velem a ruháimat, és én beültem a 
kádba, és anya azt mondta, használhatom a törülközőjét, ami 
lila  volt,  zöld  virágokkal  a  végén.  Adott  Tobynak  vizet 
csészealjban  és  néhány  rozspelyhet,  én  pedig  kiengedtem 
Tobyt a fürdőszobába, hogy hadd futkosson. Toby három kis 
csomót  kakált  a  kézmosó  alatt,  amiket  fölszedtem,  és 
lehúztam  a  vécén,  aztán  visszaszálltam  a  fürdőbe,  mert 
meleg és jó volt.

Anya bejött a fürdőszobába, leült a vécécsészére, és azt 
mondta: – Jól vagy, Christopher?

Azt mondtam: – Nagyon fáradt vagyok.
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Tudom,  szívem.  Nagyon  bátor 

vagy.
És én azt mondtam: – Igen.
Azt mondta: – Sose írtál nekem.
Azt mondtam: – Tudom.
Ő pedig azt mondta: – Miért nem írtál, Christopher? Én 

annyi  levelet  írtam  neked.  Mindig  azt  gondoltam,  hogy 
valami  rettenetes  dolog történt,  vagy elköltöztetek,  és  már 
sose talállak meg benneteket többé.

És azt mondtam: – Apa azt mondta, hogy meghaltál.
Ő pedig azt mondta: – Mi?
Azt  mondtam:  –  Apa  azt  mondta,  hogy  bementél  a 

kórházba,  mert  valami  baj  volt  a  szíveddel.  Aztán 
szívrohamot  kaptál,  és  meghaltál,  és  a  leveleket  egy 
ingesdobozban tartotta a hálószobája szekrényében, és azért 
találtam  meg  őket,  mert  egy  könyvet  kerestem,  amit 
Wellington meggyilkolásáról írtam, és apa elvette tőlem, és 
elrejtette az ingesdobozban.

Anya azt mondta: – Uramisten.
Aztán  nagyon  sokáig  nem  mondott  semmit.  Aztán 

hangosan felvonított,  mint  egy állat  egy természetfilmen a 



televízióban.
Nem szerettem, hogy ilyet csinál, mert erős zaj volt, és azt 

mondtam: – Miért csinálod ezt?
Ő egy darabig nem szólt semmit, aztán azt mondta: – Ó, 

Christopher, úgy sajnálom!
Azt mondtam: – Nem a te hibád.
Aztán azt mondta: – Szemét! A szemét!
És  egy kis  idő  múlva  azt  mondta:  –  Christopher,  hadd 

fogjam meg a kezedet! Csak most az egyszer! Csak nekem 
engedd meg! Megengeded? Nem fogom erősen szorítani – és 
nyújtotta a kezét.

Azt mondtam: – Nem szeretem, ha megfogják a kezemet.
Ő pedig visszahúzta a kezét. – Akkor nem. Oké. Úgy is 

oké.
Aztán azt mondta: – Gyere ki a vízből, és törülközz meg, 

oké?
Én pedig kijöttem a vízből, és megtörülgettem magamat a 

lila törülközővel. De nem volt pizsamám, úgyhogy egy fehér 
pólót vettem fel,  meg egy sárga sortot, ami anyáé volt,  de 
nem  bántam,  mert  olyan  fáradt  voltam.  És  miközben  ezt 
csináltam, anya kiment a konyhába, és melegített nekem egy 
kis paradicsomlevest, mert az piros.

Aztán  hallottam,  hogy kinyitják  a  lakás  ajtaját,  és  egy 
idegen  ember  hangja  hallatszott,  úgyhogy  bezártam  a 
fürdőszoba  ajtaját.  Kint  veszekedtek,  és  egy  ember  azt 
mondta: – Beszélnem kell vele – mire anya azt mondta: – 
Épp elég mindenen ment ma át – de az ember azt mondta: – 
Tudom, de akkor is beszélnem kell vele!

Anya kopogtatott,  azt  mondta, egy rendőr akar beszélni 
velem,  és  ki  kell  nyitnom  az  ajtót.  De  azt  mondta,  nem 
engedi, hogy a rendőr elvigyen, és ezt megígérte. Úgyhogy 
felvettem Tobyt, és kinyitottam az ajtót.

Az ajtó előtt  állt  egy rendőr,  és azt mondta: – Te vagy 
Christopher Boone?

Mondtam, hogy én vagyok.
Ő pedig azt mondta: – Apád szerint megszöktél hazulról, 

így van?
Azt mondtam: – Igen.



És ő azt mondta: – Ő az anyád? – és anyára mutatott.
Azt mondtam: – Igen.
És ő azt mondta: – És miért szöktél meg?
És én azt mondtam: – Mert apa megölte Wellingtont, aki 

egy kutya, és féltem tőle.
Ő pedig azt mondta: – Én is így hallottam. Vissza akarsz 

menni az apádhoz Swindonba, vagy itt akarsz maradni?
Azt mondtam: – Itt akarok maradni.
Ő pedig azt mondta: – Mit szól hozzá?
Azt mondtam: – Itt akarok maradni.
A rendőr  pedig  azt  mondta:  –  Nem téged  kérdeztelek, 

hanem anyádat.
És  anya  azt  mondta:  –  A  férjem  azt  mondta 

Christophernek, hogy meghaltam.
A rendőr pedig azt mondta: – Oké, inkább… inkább ne 

kezdjünk  vitatkozni  azon,  hogy  ki  mit  mondott.  Annyit 
akarok tudni, hogy…

És anya azt mondta: – Persze hogy itt maradhat!
A  rendőr  pedig  azt  mondta:  –  Akkor  részemről 

elintézettnek is tekinteném a dolgot.
És én azt mondtam: – Vissza fog vinni Swindonba?
Azt mondta: – Nem.
Akkor örültem, hogy anyával lakhatok.
Aztán a rendőr azt mondta: – Ha a férje jelentkezne és 

balhézna,  csak  hívjon  fel  minket.  Egyébként  rendezzék le 
maguk között a dolgot.

Aztán  a  rendőr  elment,  és  én  megettem  a 
paradicsomlevesemet, és Mr. Shears egymásra rakott néhány 
dobozt  a  vendégszobában,  hogy betehessen  a  padlóra  egy 
felfújható matracot, amin alhatok, és én elaludtam.

Aztán felébredtem, mert emberek ordítottak a lakásban, és 
hajnali 2 óra 31 perc volt. És az egyik ember apa volt, és én 
megrémültem. De a vendégszoba ajtaján nem volt zár.

Apa  ordított:  –  De  mennyire  hogy  beszélek  vele,  ha 
tetszik,  ha  nem!  Te  vagy az  utolsó,  aki  előírhatja  nekem, 
hogy mit tehetek!

Anya ordított: – Roger! Ne! Csak…
Mr. Shears ordított: – Velem nem fognak így beszélni a 



saját lakásomban!
Apa ordított: – Úgy beszélek veled, ahogy jólesik!
Anya ordított: – Nincs jogod itt lenni!
Apa ordított: – Nincs jogom? Nincs jogom? A fiam, ha 

netán elfelejtetted volna!
Anya ordított: – Honnan az istenből vetted a bátorságot, 

hogy ilyeneket mondjál neki?
Apa ordított: – Ki vett mit? Te mentél el a francba!
Anya ordított: – Te meg úgy döntöttél, hogy kiradírozol 

az életéből?
Mr. Shears ordított: – De most már tényleg higgadjunk le, 

rendben?
Apa ordított: – Miért, nem ezt akartad?
Anya ordított: – Írtam neki minden héten! Minden héten!
Apa ordított: – Írtál neki? Mi a franc haszna van abból, 

hogy írtál neki?
Mr. Shears ordított: – Hé, hé, hé!
Apa ordított: – Én főztem az ételét. Én mostam a ruháját. 

Én vigyáztam rá minden hétvégén. Én ápoltam, mikor beteg 
volt. Én vittem az orvoshoz. Én izgultam magamat halálra, 
valahányszor  elcsámborgott  éjszaka.  Én  mentem  be  az 
iskolába  minden  alkalommal,  ha  verekedett.  És  te?  He? 
Irkáltad neki a kurva leveleidet!

Anya  ordított:  –  Szóval  úgy  gondoltad,  hogy  oké  azt 
mondani neki, hogy az anyja meghalt?

Mr. Shears ordított: – Ez most nem a megfelelő idő!
Anya ordított. – Ed, az isten szerelmére…
Apa  azt  mondta:  –  Be  fogok  menni  hozzá,  és  ha 

megpróbálsz visszatartani…
Azzal  apa  bejött  a  szobámba.  De  én  feléje  tartottam a 

svájci katonai bicskám fűrészes pengéjét, arra az esetre, ha 
megragadna.  Anya is  bejött,  és  azt  mondta:  –  Semmi baj, 
Christopher. Nem engedem, hogy bármit is csináljon veled. 
Nem lesz semmi bajod.

Apa lehajolt az ágy mellett, és azt mondta: – Christopher?
De én nem mondtam semmit.
És  ő  azt  mondta:  –  Bocsánatot  kérek,  Christopher. 

Mindenért.  Wellingtonért.  A levelekért.  Azért,  hogy  meg 



kellett szöknöd miattam. Nem akartam… ígérem, soha többé 
nem teszek ilyet. Ugyan már, kölyök.

Azzal  fölemelte  a  jobb  kezét,  és  szétnyitotta  az  ujjait, 
mint egy legyezőt, hogy megérinthessem az ujjait,  de nem 
csináltam, mert meg voltam rémülve.

Akkor apa azt mondta: – Francba! Kérlek, Christopher!
És könnyek peregtek az arcán.  És egy darabig senki se 

mondott semmit. Aztán anya azt mondta: – Azt hiszem, el 
kellene menned – de ezt apának mondta, nem nekem.

Aztán  visszajött  a  rendőr,  mert  Mr.  Shears  telefonált  a 
rendőrségre,  és  azt  mondta  apának,  hogy higgadjon le,  és 
kivezette a lakásból.

Anya  pedig  azt  mondta:  –  Most  szépen  aludj  vissza. 
Minden rendben lesz. Megígérem.

És én visszaaludtam.
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Mikor  pedig  elaludtam,  az  egyik  kedvenc  álmomat 
álmodtam.  Néha  nappal  is  álmodom,  de  akkor  az 
ábrándozás. De éjszaka sokszor szoktam azt álmodni.

Az  álom  arról  szól,  hogy  a  Földről  majdnem  minden 
ember kihal, mert megkapnak egy vírust. De ez nem olyan, 
mint  egy  normális  vírus,  hanem  mint  egy  számítógépes 
vírus.  Egy  bizonyos  dolog  terjeszti,  amit  a  fertőzött 
személyek mondanak, vagyis annak a jelentése, meg az is, 
amilyen arcot csinál mellé, tehát attól is meg lehet betegedni, 
ha  egy fertőzött  személyt  néznek  a  televízióban,  vagyis  a 
betegség egészen gyorsan elterjed a világon.

És mikor az emberek megkapják a vírust,  csak ülnek a 
díványon,  és  nem  csinálnak  semmit,  nem  esznek,  nem 
isznak,  úgyhogy  meghalnak.  De  néha  más  változatait  is 
látom  az  álomnak,  mint  ahogy  egy  filmnek  is  vannak 
változatai, a rendes és a rendezői, mint a Blade Runner-nél. 
Az  álom  egyes  változataiban  a  vírustól  összeütköznek  az 
autóik, vagy belemennek a tengerbe és megfulladnak, vagy a 
folyókba ugranak. Azt gondolom, hogy ez a változat a jobb, 
mert akkor nem hevernek mindenfelé a halottak testei.

És egy idő után senki se marad a világon, csak azok, akik 
nem néznek a mások arcába, és nem tudják, mit jelentenek 
ezek a képek:

Ezek  mind  olyan  sajátságos  emberek,  mint  én.  Akik 
szeretnek magukban lenni, és alig látom őket, mert olyanok, 
mint  a  kongói  dzsungelben az  okapi,  ami  egy antilopféle, 
nagyon félénk és ritka.



És akárhova elmehetek, mert tudom, hogy senki se szól 
majd hozzám, vagy nem érint meg, és nem tesz föl kérdést. 
De  ha  nem akarok  elmenni,  akkor  nem  kell,  maradhatok 
otthon, és ehetek mindig csak brokkolit meg narancsot meg 
édesgyökér bocskorszíjat, vagy egy egész hétig játszhatok a 
számítógépen,  vagy  csak  ülhetek  a  szoba  sarkában,  és 
húzogathatok  egy  egyfontos  érmét  a  fűtőtest  hullámos 
felszínén. És nem kell Franciaországba mennem.

Kimegyek apa házából, és lesétálok az utcán, és ott nagy 
csend van még nappal is, nem hallok semmiféle zajt, csak a 
madarak énekét meg a szelet, és néha azt, ahogy a távolban 
összedőlnek  házak.  Ha  nagyon  közel  állok  a  közlekedési 
lámpákhoz,  hallhatom  a  kis  kattanást,  mikor  váltanak  a 
színek.

És  bemehetek  a  mások  házába,  és  játszhatom,  hogy 
nyomozó vagyok, és betörhetem az ablakot, hogy bejussak, 
mert  az  emberek  úgyis  meghaltak,  tehát  nem  számít. 
Bemegyek boltokba, és elveszem a dolgokat, amiket akarok, 
például  rózsaszín  aprósüteményt,  vagy  málnás-mangós 
turmixot,  vagy  számítógépes  játékokat,  vagy  könyveket, 
vagy videókat.

És  kihozok  egy  létrát  apa  furgonjából,  és  felmászok  a 
tetőre,  és  mikor  a  tető  széléhez  érek,  keresztülfektetem a 
létrát  a  hézagon,  és  átmászok  a  másik  tetőre,  mert  egy 
álomban mindent szabad.

Aztán megtalálom valakinek a kocsikulcsait, és beülök az 
autójába,  és  vezetek,  és  az  sem  baj,  ha  nekimegyek 
dolgoknak.  Kimegyek  a  tengerig,  leparkolom az  autót,  és 
kiszállok. Zuhog az eső. Elhozok egy jégkrémet egy boltból, 
és megeszem. Aztán lemegyek a partra. A partot homok és 
nagy  kövek  borítják,  és  egy  földnyelven  van  egy 
világítótorony, de már nem világít, mert a toronyőr meghalt.

Állok  a  hullámverésben,  ami  belefolyik  a  cipőmbe.  De 
nem megyek úszni,  mert  hátha cápák vannak a tengerben. 
Állok,  nézem  a  horizontot,  előveszem  a  hosszú 
vasvonalzómat,  odatartom  a  tenger  és  az  ég  közötti 
vonalhoz, és bebizonyítom, hogy a vonal görbe, tehát a Föld 
gömbölyű. És ahogy a hullám feljön a partra és belefolyik a 



cipőmbe,  aztán  visszamegy,  annak  ritmusa  van,  mint  a 
zenének vagy a dobolásnak.

Aztán hozok száraz ruhát egy olyan családnak a házából, 
akik meghaltak, és hazamegyek apa házába, de az már nem 
apa  háza,  hanem az  enyém.  Csinálok  magamnak  egy  kis 
Gobi  Alú  Szagot  piros  ételfestékkel,  és  egy  kis  epres 
tejturmixot  inni,  aztán  megnézek  egy  videót  a 
Naprendszerről, és játszom a számítógépen, aztán lefekszem.

Aztán az álom véget ér, és én boldog vagyok.
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Reggel  sült  paradicsomot  reggeliztem,  és  egy  doboz 
zöldbabot, amit anya felmelegített egy serpenyőben.

A  reggeli  közepén  Mr.  Shears  azt  mondta:  –  Oké. 
Maradhat pár napot.

És anya azt mondta: – Addig marad, ameddig maradnia 
kell!

Mr. Shears azt mondta: – És mit fog itt csinálni? Errefelé 
nincs megfelelő iskola. Mindketten dolgozunk. Kész röhej!

És anya azt mondta: – Elég legyen, Roger!
Aztán  csinált  nekem  cukros  piros  herbateát,  amit  nem 

szerettem,  és  azt  mondta:  –  Addig  maradsz,  ameddig 
maradni akarsz.

Miután Mr. Shears elment dolgozni, anya betelefonált az 
irodába, és úgynevezett  rendkívüli szabadságot  vett ki, amit 
akkor adnak, ha egy családtag beteg, vagy meghal.

Aztán azt mondta, hogy el kell mennünk, és vásárolnunk 
kell  nekem néhány ruhát  meg pizsamát  meg egy fogkefét 
meg fürdőlepedőt. Tehát kimentünk a lakásból, és lementünk 
a  főútig,  ami  az  A4088  Hill  Lane,  és  nagyon  zsúfolt. 
Felszálltunk  egy  266-os  buszra,  ami  elvitt  a  Brent  Cross 
bevásárlóközpontba, de a John Lewisben olyan sokan voltak, 
hogy  megrémültem,  és  lefeküdtem  a  padlóra  a  karórák 
mellett, és visítottam, és anyának taxiban kellett hazavinnie.

Aztán  anyának  vissza  kellett  mennie  a 
bevásárlóközpontba, hogy vegyen nekem néhány ruhát meg 
pizsamát  meg  egy fogkefét  meg  fürdőlepedőt,  én  pedig  a 
vendégszobában maradtam, amíg anya távol volt, mert nem 
akartam  abban  a  szobában  lenni,  mint  Mr.  Shears,  mert 
féltem tőle.

Mikor  anya  hazajött,  hozott  nekem  egy  pohár  epres 
tejturmixot,  és  megmutatta  az  új  pizsamámat,  aminek  a 
mintája ilyen ötágú kék csillagokból állt bíbor alapon:



Akkor azt mondtam: – Vissza kell mennem Swindonba.
És anya azt mondta: – De Christopher, hiszen csak most 

érkeztél!
És én azt mondtam: – Vissza kell mennem, mert le kell 

tennem az alapszintű matematikai érettségi vizsgát.
Anya pedig azt mondta: – Te alapszintű érettségi vizsgát 

teszel matematikából?
Azt  mondtam:  –  Igen,  jövő  héten  teszem  le,  szerdán, 

csütörtökön és pénteken.
Anya pedig azt mondta: – Úristen!
És én azt mondtam: – Peters tiszteletes lesz a provizor.
Anya pedig azt mondta: – Úgy értettem, hogy ez remek!
És  én  azt  mondtam:  –  Ötöst  fogok  kapni.  Ezért  kell 

visszamennem Swindonba. De nem akarom látni apát. Ezért 
veled kell visszamennem Swindonba.

Akkor anya az arcára tette a két kezét, hangosan kifújta az 
orrán a levegőt, és azt mondta: – Nem tudom, meg lehet-e 
csinálni.

Azt mondtam: – De nekem mennem kell.
Anya pedig azt mondta: – Ez majd máskor beszéljük meg, 

oké?
És  én  azt  mondtam:  –  Oké.  De  nekem  mennem  kell 

Swindonba.
Ő pedig azt mondta: – Christopher, kérlek!
Azután ittam egy keveset a tejturmixomból.
Később,  este  10  óra  31  perckor  kimentem az  erkélyre, 

hogy megtudjam, láthatok-e csillagokat, de nem volt egy se a 
fellegek és az úgynevezett fényszennyezés miatt, ami az utcai 
lámpákból  meg  az  autóreflektorokból  meg  az  épületek 
világításából  áll.  Ez  apró  részecskékben  visszaverődik  az 
atmoszférából,  és  elállja  a  csillagfény  útját.  Tehát 



visszamentem.
De nem tudtam aludni. Hajnali 2 óra 07 perckor felkeltem 

az ágyból, és annyira féltem Mr. Shearstől, hogy lementem a 
főbejáraton át a Chapter Roadra. Senki se járt az utcán, és 
most csendesebb volt, mint nappal, noha a távolból lehetett 
hallani  a  közlekedést  meg  a  szirénákat,  így  nyugodtabb 
lettem. Lementem a Chapter Roadon, és megnéztem minden 
autót, meg a telefondrótok mintáját a narancsszín felhőkön, 
meg a dolgokat,  amik az előkertekben voltak,  például  egy 
törpét, egy tűzhelyet, egy apró tavat meg egy plüssmackót.

Aztán hallottam, hogy két  ember jön az úton,  úgyhogy 
leguggoltam  egy  dömper  hátulja  meg  egy  Ford  Transit 
kisbusz között, és az emberek olyan nyelven beszéltek, ami 
nem  volt  angol,  de  nem  láttak  meg.  A  lábamnál  a 
csatornában  két  kis  réz  fogaskerék  volt  a  piszkos  vízben, 
olyanok, amilyenek a felhúzós órákban vannak.

Szerettem ott  lenni  a dömper és a  Ford Transit  kisbusz 
között, úgyhogy sokáig ott maradtam. Onnan néztem ki az 
utcára. Ahol nem lehetett más színt látni, mint narancsszínt 
meg feketét  és  a  fekete  meg a narancsszín  keverékeit.  És 
nem lehetett  megmondani,  hogy  az  autók  milyen  színűek 
lesznek nappal.

Azon  töprengtem,  hogy  lehet-e  mozaikot  készíteni 
keresztekből, és arra a következtetésre jutottam, hogy fejben 
el lehet képzelni ezt a képet:

Akkor  meghallottam  anya  hangját.  Azt  ordította:  – 
Christopher…? Christopher…? –  és  futott  lefelé  az  utcán, 
úgyhogy kijöttem a dömper és a Ford Transit kisbusz közül, 
anya meg odafutott hozzám, és azt mondta: – Jézusmária! – 
Megállt előttem, az ujját az arcomra szögezte, és azt mondta: 
– Ha még egyszer ilyet csinálsz, Christopher, az élő Istenre 



esküszöm,  hogy… szeretlek,  de  nem is  tudom,  mit  fogok 
tenni!

Úgyhogy megígértette  velem,  hogy egyedül  soha  többé 
nem  hagyom  el  a  lakást,  mert  veszélyes,  és  a  londoni 
emberekben nem lehet bízni, mert idegenek. Másnap megint 
el kellett mennie a boltba, és megígértette velem, hogy nem 
nyitok ajtót,  akárhogy csengetnek. Mikor visszajött,  hozott 
drazsét  Tobynak,  meg  három  Star  Trek  videót,  azokat 
néztem  a  nappaliban,  amíg  Mr.  Shears  hazajött,  akkor 
visszamentem a vendégszobába. Jó lett volna, ha a Chapter 
Road 451/c London NW2 5NG-nek van egy kertje, de nem 
volt.

Másnap  telefonáltak  abból  az  irodából,  ahol  anya 
dolgozott,  és  megmondták  neki,  hogy  nem  jöhet  vissza 
dolgozni,  mert  találtak valaki  mást,  aki el  fogja végezni a 
munkáját.  Anya  egészen  dühös  lett,  azt  mondta,  ez 
törvényellenes,  és  panaszt  fog  tenni,  de  Mr.  Shears  azt 
mondta: – Az isten áldjon meg, ne hülyéskedj már, nem is 
voltál véglegesítve!

Mikor  pedig  anya  bejött  a  vendégszobába,  mielőtt 
elaludtam  volna,  azt  mondtam  neki:  –  Swindonba  kell 
mennem, hogy letegyem az alapszintű érettségi vizsgát.

Ő  pedig  azt  mondta:  –  Ne  most,  Christopher.  Apád 
egyfolytában  fenyeget  telefonon,  hogy  be  fog  perelni,  és 
akkor még Roger is macerál. Ez most nem a megfelelő idő.

És én azt mondtam: – De mennem kell, mert már meg van 
szervezve, és Peters tiszteletes lesz a provizor.

Ő  pedig  azt  mondta:  –  Figyelj,  ez  csak  egy  vizsga. 
Telefonálhatok  az  iskolába.  Áttetethetjük  későbbre.  Majd 
leteszed máskor.

És én azt mondtam: – Nem tehetem le máskor. Meg van 
szervezve.  És  rengeteget  ismételtem.  Mrs.  Gascoyne  azt 
mondta, hogy használhatjuk az egyik szobát az iskolában.

Anya pedig azt mondta: – Christopher, így is alig bírom 
idegekkel! Ilyen közel vagyok hozzá, hogy szétessek, értve? 
Úgyhogy légy olyan szíves, hagyjál…

Abbahagyta, és a szájára tette a kezét. Felállt és kiment a 
szobából. Nekem pedig úgy kezdett fájni a mellem, mint a 



földalattin, mert arra gondoltam, hogy nem mehetek vissza 
Swindonba, és nem tehetem le az alapszintű érettségit.

Kinéztem  az  ebédlő  ablakán,  hogy  megszámoljam  az 
utcán az autókat, hogy  Egész Jó Nap lesz-e, vagy  Jó Nap 
vagy  Szuper Jó Nap vagy  Fekete Nap,  de ez nem olyan 
volt, mint mikor busszal megyek az iskolába, mert itt addig 
lehetett  kinézni az ablakon, ameddig akartam, és láthattam 
annyiféle  autót,  ahányat  csak  akartam,  és  három  órán 
keresztül  néztem  ki  az  ablakon,  és  láttam  5  piros  autót 
vonalban,  és 4 sárga autót vonalban, ami azt jelenti,  hogy 
egyszerre volt Jó Nap és Fekete Nap, tehát a rendszer nem 
működött  többé.  De  ha  az  autók  számolására 
összpontosítottam, akkor nem kellett az alapszintű érettségi 
vizsgámra és a mellfájásomra gondolni.

Másnap anya elvitt taxiban Hampstead Heathbe. Ültünk 
egy  domb  tetején,  és  néztük  a  messzeségben  a 
repülőgépeket, ahogy leszállnak a Heathrow repülőtérre, és 
kaptam egy piros nyalókás fagyit  egy jégkréme furgonból. 
És  anya  azt  mondta,  hogy  telefonált  Mrs.  Gascoyne-nak, 
hogy  jövőre  fogom  letenni  az  alapszintű  matematikai 
érettségi  vizsgámat,  úgyhogy  eldobtam  a  piros  nyalókás 
fagyimat,  és  sokáig  visítottam,  és  a  mellem  annyira  fájt, 
hogy  nehezen  tudtam  lélegezni.  Odajött  egy  ember,  és 
megkérdezte, van talán valami bajom, mire anya azt mondta: 
– Miért, mit képzelt? – és az ember elment.

Aztán elfáradtam a visításban, és anya hazavitt egy másik 
taxiban a lakásba. Másnap szombat volt, és reggel anya azt 
mondta  Mr.  Shearsnek,  hogy  menjen,  hozzon  nekem  a 
könyvtárból  valamilyen  könyvet  a  tudományról  és  a 
matematikáról, és a könyveknek az volt a címe, hogy  100 
számtani fejtörő és A világegyetem születése és az atomok,  
de ezek gyerekkönyvek voltak, és nem voltak túl jók, ezért 
nem olvastam el őket, és Mr. Shears azt mondta: – Azért jó 
tudni, hogy méltányolják a segítségemet!

És  nem ettem semmit  azóta,  hogy Hampstead Heathen 
eldobtam a piros nyalókás fagyimat,  úgyhogy anya csinált 
nekem  egy  csillagos  grafikont,  mint  mikor  nagyon  kicsi 
voltam, és megtöltött egy mércés kancsót sűrített szójatejjel 



meg epres italporral, és bronzcsillagot kaptam, ha megittam 
200  ml-t,  ezüstcsillagot,  ha  megittam  400  ml-t,  és 
aranycsillagot, ha megittam 600 ml-t.

És mikor anya és Mr. Shears veszekedtek, elhoztam a kis 
rádiót a konyhából, beültem a vendégszobába, beállítottam a 
rádiót  két  állomás közé,  hogy csak a  fehérzajt  halljam, és 
egészen hangosra állítottam, és a fülemhez tartottam, és a zaj 
betöltötte a fejemet, és annyira fájt, hogy nem lehetett érezni 
mellette semmilyen más fájdalmat, például a mellemben levő 
fájást,  és  nem  hallottam,  hogy  anya  és  Mrs.  Shears 
veszekszik, és nem gondolhattam arra, hogy nem teszem le 
az alapszintű érettségimet, vagy hogy a Chapter Road 419/c 
London  NW2  5NG-ben  nincsen  kert,  vagy  hogy  nem 
láthatom a csillagokat.

Aztán  hétfő  lett.  És  nagyon  késő  éjszaka  bejött  a 
szobámba  Mr.  Shears,  és  felébresztett,  és  sört  ivott,  mert 
olyan szaga volt, mint apának, amikor sört iszik Rhodrival, 
és azt mondta: – Kurvára okosnak képzeled magadat, mi? Te 
soha,  egyetlenegy pillanatra  se  gondolsz  másokra,  mi?  Le 
merném  fogadni,  hogy  most  nagyon  elégedett  vagy 
magaddal, mi?

Aztán bejött anya, kihúzta a szobából Mr. Shearset, és azt 
mondta: – Sajnálom, Christopher, nagyon-nagyon sajnálom.

Reggel,  miután  Mr.  Shears  elment  dolgozni,  anya 
becsomagolta  egy  csomó  ruháját  két  bőröndbe,  és  azt 
mondta,  hozzam  Tobyt,  jöjjek  le,  és  üljek  be  az  autóba. 
Betette a bőröndöket a csomagtartóba, és elhajtottunk. De ez 
Mr.  Shears  autója  volt,  és  megkérdeztem:  –  Ellopod  az 
autót?

Ő pedig azt mondta: – Csak kölcsönveszem.
És én azt mondtam: – Hova megyünk?
Azt mondta: – Haza.
És én azt mondtam: – Úgy érted, Swindonba haza?
Azt mondta: – Igen.
És én azt mondtam: – Apa ott lesz?
Azt  mondta:  –  Kérlek,  Christopher,  most  ne  basztass 

többet, jó?
Azt mondtam: – Én nem akarok apával lenni.



Ő pedig azt mondta: – Csak… csak… nem lesz semmi 
baj, Christopher, oké? Nem lesz semmi baj.

És én azt mondtam: – Azért megyünk vissza Swindonba, 
hogy letehessem az alapszintű matematikai érettségimet?

Anya azt mondta: – Mi?
És én azt mondtam: – Holnap kell letennem az alapszintű 

matematikai érettségimet.
És anya akkor nagyon lassan így szólt: – Azért megyünk 

vissza  Swindonba,  mert  ha  Londonban maradunk… akkor 
vér fog folyni. És nem szükségszerűen a tied.

Azt mondtam: – Akkor kié?
Ő pedig azt mondta: – Most arra van szükségem, hogy 

egy darabig hallgass.
És  én  azt  mondtam:  –  Mit  akarsz,  mennyi  ideig 

hallgassak?
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Irgalmas  Jézus!  Fél  órát, 

Christopher.  Arra  van  szükségem,  hogy  fél  óráig  maradj 
csöndben.

Lementünk  végig  Swindonig,  ami  3  órát  és  12  percet 
igényelt. Meg kellett állnunk benzinért, és anya vett nekem 
egy  fehér  csokit,  de  nem  ettem  meg.  Belementünk  egy 
hosszú  közlekedési  dugóba,  amit  az  okozott,  hogy  az 
emberek lassítottak, hogy megnézzenek egy balesetet, ami a 
másik  útpályán  történt.  Megpróbáltam  kidolgozni  egy 
képletet, amivel meg lehetne határozni, hogy a közlekedési 
dugót csak a lassítás okozza-e, és hogyan befolyásolja ezt a) 
a forgalom sűrűsége,  b)  a forgalom sebessége,  és hogy  c) 
milyen gyorsan fékeznek a vezetők, ha meglátják, hogy az 
előttük  levő kocsin felgyullad  a  stoplámpa.  De túlságosan 
fáradt  voltam, mert  az  éjszaka nem aludtam, mert  folyton 
arra  gondoltam,  hogy  nem  tudom  letenni  az  alapszintű 
matematikai érettségimet. Úgyhogy elaludtam.

Aztán megérkeztünk Swindonba. Anyának kulcsa volt a 
házhoz, tehát bementünk, és anya azt mondta: – Halló? – de 
senki se volt ott, mert 13 óra múlt 23 perccel. Meg voltam 
rémülve, de anya azt mondta, nem lesz semmi bajom, így hát 
felmentem a szobámba, és becsuktam az ajtót.  Kivettem a 
zsebemből  Tobyt,  engedtem,  hogy  futkosson,  és 



Aknakeresőt  játszottam,  és  174 másodperc  alatt  csináltam 
meg a  Mesterszinten,  ami 75 másodperccel tartott tovább a 
legjobb eredményemnél.

Aztán  18  óra  múlt  35  perccel,  és  hallottam,  hogy apa 
hazajött a furgonnal, és az ajtóhoz toltam az ágyat, hogy ne 
jöhessen  be.  Apa  bejött  a  házba,  és  ordítottak  egymásra 
anyával.

Apa ordított: – Hogy a francba kerülsz te ide?
Anya ordított: – Az én házam is, ha elfelejtetted volna!
Apa ordított: – Itt van az a kibaszott lövőlegényed is?
Akkor  fogtam  a  bongó  dobokat,  amiket  Terry  bácsitól 

kaptam,  és  letérdeltem  a  szoba  sarkában,  és  a  fejemet 
odanyomtam, ahol a falak találkoznak, és vertem a dobokat, 
és nyögtem, és ezt csináltam egy óráig, aztán anya bejött a 
szobába,  és  azt  mondta,  hogy apa  elment.  Azt  is  mondta, 
hogy apa Rhodrinál marad egy darabig, mi pedig keresünk 
egy helyet, ahol lakhatunk pár hétig.

Kimentem a kertbe, és megtaláltam Toby ketrecét a fészer 
mögött. Bevittem, megtisztítottam, és beletettem Tobyt.

És  megkérdeztem  anyát,  hogy  letehetem-e  másnap  az 
alapszintű matematikai érettségit.

Ő pedig azt mondta: – Sajnálom, Christopher.
És  én  azt  mondtam:  –  Letehetem-e  az  alapszintű 

matematikai érettségit?
Ő  pedig  azt  mondta:  –  Nem  figyelsz  rám,  ugye, 

Christopher?
Azt mondtam: – Figyelek rád.
Anya azt mondta: – Már elmagyaráztam. Telefonáltam az 

igazgatónődnek.  Közöltem  vele,  hogy  Londonban  vagy. 
Közöltem vele, hogy jövőre érettségizel.

És azt mondtam: – De most itt vagyok, és letehetem.
Anya pedig azt mondta: – Sajnálom, Christopher. Én csak 

próbáltam  tisztességesen  intézni  a  dolgokat.  Én  csak 
igyekeztem, hogy ne szúrjak el mindent.

Akkor a mellem megint fájni kezdett, keresztbe fontam a 
karomat, előre-hátra dülöngéltem, és nyögtem.

Anya azt mondta: – Nem tudtam, hogy visszajövünk.
De én tovább nyögtem, és dülöngéltem előre-hátra.



És anya azt  mondta:  – Hagyd már abba!  Ez úgyse old 
meg semmit!

Aztán megkérdezte, akarom-e nézni az egyik Kék bolygó 
videómat az életről az Északi-sark jege alatt, vagy a bálnák 
vándorlásáról,  de  én  nem mondtam semmit,  mert  tudtam, 
hogy nem leszek  képes  letenni  az  alapszintű  matematikai 
érettségit, és ez olyan volt, mint rászorítani a hüvelykujjunk 
körmét  a  fűtőtestre,  amikor  az  egészen  forró,  és  úgy 
megfájdul,  hogy jajgatni  szeretnénk,  és  még azután  is  fáj, 
mikor elvettük a hüvelykujjunkat a fűtőtesttől.

Aztán  anya  készített  nekem  sárgarépát  és  brokkolit 
ketchuppal, de én nem ettem meg.

És azon az éjszakán sem aludtam.
Másnap anya elvitt az iskolába Mr. Shears autójában, mert 

a buszt lekéstük. Éppen ültünk be az autóba, amikor átjött az 
úton Mrs. Shears, és azt mondta anyának: – Hát van bőr a 
pofádon!

És anya azt mondta: – Szállj már be, Christopher!
De nem tudtam beszállni, mert az ajtó be volt zárva.
És  Mrs.  Shears  azt  mondta:  –  Szóval  téged is  kirúgott 

végül?
Akkor anya kinyitotta az ajtaját, és beszállt az autóba, és 

az én ajtómat is kinyitotta. Beszálltam, és elhajtottunk.
Mikor megérkeztünk az iskolába, Siobhan azt mondta: – 

Tehát ön Christopher anyja! – És azt is mondta, hogy örül, 
mert  ismét  lát,  és  kérdezte,  jól  vagyok-e,  mire  mondtam, 
hogy  fáradt  vagyok.  Anya  megmagyarázta,  hogy  ideges 
vagyok,  mert  nem  tehetem  le  az  alapszintű  matematikai 
érettségimet,  ezért  sem  enni,  sem  aludni  nem  tudok 
tisztességesen.

Aztán  anya  elment,  és  én  egy  perspektivikus  képet 
rajzoltam egy autóbuszról, hogy ne kelljen arra gondolnom, 
hogy fáj a mellem, és a rajz ilyen volt:



Ebéd  után  Siobhan  azt  mondta,  hogy  beszélt  Mrs. 
Gascoyne-nal, akinek az asztalában még mindig ott vannak 3 
lepecsételt borítékban az alapszintű érettségi tételeim.

Úgyhogy  megkérdeztem,  hogy  letehetem-e  még  az 
alapszintű érettségit.

Siobhan  azt  mondta:  –  Szerintem  igen.  Délután 
telefonálunk Peters tiszteletesnek, és megkérdezzük, be tud-e 
jönni, hogy a provizorod lehessen. És Mrs. Gascoyne levelet 
ír  a  vizsgabizottságnak,  hogy mégis  leteszed az  érettségit. 
Remélhetőleg  azt  válaszolják,  hogy  rendben  van,  bár  ezt 
egyelőre  nem  tudhatjuk  biztosan.-  Néhány  másodpercre 
abbahagyta a beszédet. – Úgy véltem, meg kell mondanom 
neked, hogy gondolkozhass rajta.

Azt mondtam: – Min gondolkozhassak?
És ő azt mondta: – Ezt akarod tenni, Christopher?
Gondolkoztam ezen a kérdésen, és nem voltam biztos a 

válaszban, mert le akartam tenni az alapszintű matematikai 
érettségit, de nagyon fáradt voltam, és mikor megpróbáltam 
a  matematikán  gondolkozni,  az  agyam  nem  működött 
rendesen, és mikor bizonyos tényekre próbáltam emlékezni, 
például  az  (x)-nél  nem  nagyobb  prímszámok  közelítő 
számainak  logaritmusos  képletére,  nem jutott  eszembe,  és 
meg voltam rémülve.

Siobhan  azt  mondta:  –  Nem  kell  megcsinálni, 
Christopher. Ha azt mondod, hogy nem akarod megcsinálni, 
senki  sem  fog  haragudni  rád.  Nem  lesz  sem  rossz,  sem 
törvényellenes,  sem  butaság.  Csak  az  lesz,  hogy  te  így 
akarod, és ez nagyon jó.

Én pedig azt mondtam: – Meg akarom csinálni, mert nem 



szeretek betenni dolgokat a menetrendembe, amiket aztán ki 
kell venni, mert ha ezt csinálom, émelyeg tőle a gyomrom.

Siobhan azt mondta: – Oké.
És telefonált Peters tiszteletesnek, aki 15 óra 27 perckor 

bejött az iskolába, és azt mondta: – Nos, fiatalember, vitorlát 
bonthatunk?

És  a  művészeti  tanteremben  megcsináltam  az  1. 
feladatlapot.  Peters  tiszteletes  volt  a  provizor,  aki  egy 
asztalnál ült, miközben vizsgáztam, és egy könyvet olvasott 
Dietrich  Bonhoeffertől,  aminek  az  volt  a  címe,  hogy  A 
tanítványság  díja,  és  szendvicset  evett.  A vizsga  közepén 
kiment, és elszívott egy cigarettát az ablak előtt, de figyelt az 
ablakból, hogy nem puskázok-e.

Mikor  felbontottam  a  feladatlapot,  és  átolvastam,  egy 
kérdésre  se  tudtam válaszolni,  ezért  nem tudtam rendesen 
lélegezni.  Meg  akartam  ütni  valakit,  vagy  meg  akartam 
szúrni a svájci katonai bicskámmal, de nem volt ott senki, 
akit megüthettem volna, vagy megszúrhattam volna a svájci 
katonai  bicskámmal,  kivéve  Peters  tiszteletest,  aki  nagyon 
magas,  és  ha megütöm, vagy megszúrom a svájci  katonai 
bicskámmal,  akkor  majd  nem  akar  a  provizorom  lenni  a 
vizsga hátralevő részére. Így hát mélyeket lélegeztem, mert 
Siobhan azt mondta, ezt kell tennem, mikor meg akarok ütni 
valakit  az  iskolában,  és  ötvenet  lélegeztem,  és  lélegzés 
közben köbre emeltem a sorszámokat, így:

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729,1000, 1331, 1768, 
2197, 2744, 3375, 4096, 4913 stb.

Ettől  egy kicsit  nyugodtabb  lettem.  De  a  vizsga  2  óra 
hosszú volt, és abból már eltelt húsz perc, úgyhogy egészen 
gyorsan  kellett  dolgoznom,  és  nem  volt  időm  rendesen 
ellenőrizni a válaszaimat.

Este, pont miután hazamentem, apa visszajött a házba, és 
én visítottam, de anya azt mondta, nem fogja megengedni, 
hogy bajom essék, és akkor kimentem a kertbe, lefeküdtem, 
felnéztem az égen a csillagokra, és elhanyagolhatóvá tettem 
magamat. És mikor apa kijött a házból, sokáig nézett, aztán 
ráütött  az öklével a kerítésre,  amelyen lyuk keletkezett,  és 
elment.



Ezen az  éjszakán aludtam egy kicsit,  mert  folyamatban 
volt az alapszintű matematikai érettségim, és vacsorára ettem 
egy kevés spenótlevest.

Másnap  megcsináltam  a  2.  feladatlapot,  és  Peters 
tiszteletes  A  tanítványság  díjá-t  olvasta  Dietrich 
Bonhoeffertől, de most nem cigarettázott,  és a vizsga előtt 
Siobhan kiküldött a vécére, aztán leültetett, hogy lélegezzek 
és számoljak.

Este  A tizenegyedik órá-t játszottam a számítógépemen, 
amikor megállt egy taxi a ház előtt. A taxiban Mr. Shears ült, 
aki kiszállt, és ledobott a fűbe egy nagy kartonpapír dobozt, 
amiben  anya  dolgai  voltak:  egy hajszárító,  néhány bugyi, 
L'Oreal  sampon,  egy doboz müzli,  és  két  könyv:  DIANA 
igaz  története  Andrew  Mortontól,  a  Vetélytársak  Jilly 
Coopertől, és az én fényképem ezüstkeretben. És a fénykép 
üvege eltört, amikor leesett a fűbe.

Aztán Mr. Shears kulcsokat vett elő a zsebéből, beült az 
autójába, és elhajtott. Anya kirohant a házból az utcára, és 
ordított: – Vissza se told ide a képedet! – És eldobta a doboz 
müzlit, ami eltalálta a távolodó autó csomagtartóját, és Mrs. 
Shears kinézett az ablakából, amikor anya ezt csinálta.

Másnap megcsináltam a 3. feladatlapot, miközben Peters 
tiszteletes  a  Daily  Mail-t  olvasta,  és  elszívott  három 
cigarettát.

Ez volt a kedvenc kérdésem:

Bizonyítsd az alábbi eredményt:
„Az a háromszög, amelyik leírható az n2 + 1, n2 -1 és 2n 

(ahol n>l) képlettel, derékszögű.
Bizonyítsd be ellenpéldával, hogy ennek az ellentéte nem 

igaz.

Le  akartam  írni,  hogyan  válaszoltam  a  kérdésre,  de 
Siobhan azt mondta, ez nem túl érdekes, de én azt mondtam, 
hogy az. Akkor Siobhan azt mondta, hogy az emberek nem 
arról akarnak olvasni egy könyvben, hogy mi a megoldása 
egy  matematikapéldának,  és  azt  mondta,  tegyem  bele  a 



választ egy Függelék-be, ami egy pótlólagos fejezet a könyv 
végén, amit elolvashat az, aki akar. Ezt is csináltam.

Aztán  a  mellem már  nem fájt  olyan  nagyon,  és  köny-
nyebb volt lélegezni. De még mindig émelyegtem, mert nem 
tudtam,  jól  tettem-e  le  a  vizsgát,  és  mert  nem  tudtam, 
elfogadja-e  a  dolgozatomat  a  vizsgabizottság  azok  után, 
hogy Mrs. Gascoyne azt mondta, nem is fogok érettségizni.

Az a legjobb, ha előre tudjuk, hogy történni fog valami jó, 
például  egy  napfogyatkozás,  vagy  hogy  mikroszkópot 
kapunk karácsonyra. És rossz, ha tudjuk, hogy valami rossz 
fog  történni,  például  betömik  a  fogunkat,  vagy 
Franciaországba  kell  menni.  De  azt  gondolom,  az  a 
legrosszabb, ha nem tudjuk, hogy jó dolog vagy rossz dolog 
fog történni.

Apa azon az estén  eljött  a  házba.  A díványon ültem,  a 
Felvételi  előkészítő-t  néztem,  és  éppen  a 
természettudományos kérdésekre válaszoltam. Apa megállt a 
nappali szoba ajtajában, és azt mondta: – Oké, Christopher, 
ne visíts, nem foglak bántani.

És anya ott állt mögötte, úgyhogy nem visítottam.
Aztán  egy  kicsit  közelebb  jött,  és  leguggolt,  ahogy  a 

kutyáknak mutatjuk,  hogy nem vagyunk Agresszor,  és  azt 
mondta: – Meg akartam kérdezni, hogy sikerült a vizsga.

De én nem mondtam semmit.
Anya azt mondta: – Meséld el, Christopher.
De én mindig nem mondtam semmit.
És anya azt mondta: – Kérlek, Christopher.
Úgyhogy  megmondtam:  –  Nem  tudom,  hogy  jól 

válaszoltam-e minden kérdésre, mert egészen fáradt voltam, 
és  semmit  sem  ettem,  úgyhogy  nem  tudtam  rendesen 
gondolkozni.

Apa bólintott, és rövid ideig nem szólt. Aztán azt mondta: 
– Köszönöm.

Azt mondtam: – Mit?
És ő azt  mondta:  –  Csak… köszönöm.  Nagyon büszke 

vagyok  rád,  Christopher.  Nagyon  büszke.  Biztos  vagyok 
benne, hogy jól megcsináltad.

Aztán elment, én pedig megnéztem a Felvételi előkészítő  



hátralevő részét.
Következő héten apa azt mondta anyának,  hogy ki kell 

költöznie a házból, de anya nem tudott, mert nem volt semmi 
pénze lakbérre. Megkérdeztem, hogy nem tartóztatják-e le és 
nem zárják-e börtönbe apát azért, mert megölte Wellingtont, 
mert  ha  börtönben  lenne,  akkor  lakhatnánk  a  házban.  De 
anya azt mondta, hogy a rendőrség csak akkor tartóztatná le 
apát,  ha Mrs.  Shears úgynevezett  feljelentést  tenne,  vagyis 
közölné a rendőrséggel, hogy fogjanak el valakit egy bűntett 
miatt,  mert  csekélyebb  bűnökért  a  rendőrség  senkit  sem 
tartóztat le, csak ha felkérik őket, és anya azt mondta, hogy 
egy kutyát megölni csak csekélyebb bűn.

De  aztán  minden  oké  lett,  mert  anya  pénztárosi  állást 
kapott egy kertészeti áruházban, és a doktor tablettákat adott 
neki,  amiket  reggel  kellett  bevennie,  hogy  ne  legyen 
szomorú, de szédült tőlük, és néha elesett, mikor túl gyorsan 
állt  fel.  Úgyhogy  beköltöztünk  egy  szobába  egy  nagy 
házban, amit piros téglából építettek. Az ágy ugyanabban a 
szobában volt,  mint  a  konyha,  és  nem szerettem,  mert  túl 
kicsi volt, a folyosó barnára volt festve, és olyan vécé meg 
fürdőszoba  volt,  amiket  mások  is  használtak,  és  anyának 
meg  kellett  tisztítania,  mielőtt  használtam,  különben  nem 
akartam használni, és néha bepisiltem, mert mások voltak a 
fürdőszobában. A szoba előtt a folyosónak olyan szaga volt, 
mint a szaftnak, és a hypónak, amivel az iskolában tisztítják 
a  vécéket.  A  szobának  pedig  olyan  szaga  volt,  mint  a 
zokninak és a fenyő légfrissítőnek.

Nem  szerettem,  hogy  várnom  kell  az  alapszintű 
matematikai  érettségim  eredményére.  Ha  a  jövőre 
gondoltam,  semmit  se  láttam  tisztán,  és  ettől  kezdtem 
pánikba  esni.  Úgyhogy Siobhan azt  mondta,  ne gondoljak 
többet a jövőre.  Azt mondta: – Csak a mai napra gondolj. 
Azokra a dolgokra gondolj, amik megtörténtek. Főleg a jó 
dolgokra, amik megtörténtek.

Az egyik jó dolog az volt, hogy anya vett nekem egy ilyen 
fa összerakóst:



A felső részt le kellett venni az alsó részről, és ez egészen 
nehéz volt.

A  másik  jó  dolog  az  volt,  hogy  segítettem  anyának 
kifesteni  a  szobát  Fehérre  Egy  Leheletnyi  Ekrüvel,  de 
festékes  lett  a  hajam.  Anya  le  akarta  mosni  úgy,  hogy 
besamponozza a hajamat, mikor a fürdőkádban ülök, de én 
nem engedtem, így 5 napig festékes volt a hajam, amíg le 
nem vágtam ollóval.

De több rossz dolog volt, mint jó dolog.
Az egyik az volt, hogy anya csak 17 óra 30 perckor ért 

haza  a  munkából,  úgyhogy  15  óra  49  perctől  17  óra  30 
percig át kellett mennem apa házába, mert nem volt szabad 
egyedül  lennem,  és  anya  azt  mondta,  nincs  választásom, 
tehát  az  ajtóhoz  toltam  az  ágyat  arra  az  esetre,  ha  apa 
megpróbál bejönni. Néha próbált beszélni velem az ajtón át, 
de  én  nem  válaszoltam.  És  néha  hallottam,  hogy  sokáig 
csendesen ül a padlón az ajtó előtt.

A másik rossz dolog az volt, hogy Toby meghalt, mert 2 
éves és  7 hónapos volt,  ami nagyon öreg egy patkánynál. 
Mondtam,  hogy el  akarom temetni,  de  anyának  nem volt 
kertje, így egy olyan nagy műanyag cserépbe temettem el, 
amikbe  a  növényeket  szokták  ültetni.  És  mondtam,  hogy 
akarok egy új patkányt, de anya azt mondta, nem lehet, mert 
a szoba túl kicsi.

Aztán  megcsináltam az  összerakóst,  mert  megfejtettem, 
hogy  két  csap  van  az  összerakósban,  két  fémpálca,  amik 
furatokban mozognak, így:



Úgy kellett  tartani  az  összerakóst,  hogy mindkét  pálca 
visszacsússzon a furat végébe, és ne keresztezzék egymást az 
összerakós  két  részének  metszéspontjában,  és  akkor  szét 
lehetett szedni.

Egy napon, amikor anya eljött értem apa házába, miután 
befejezte  a  munkát,  apa  azt  mondta:  –  Christopher, 
beszélhetnék veled?

Azt mondtam: – Nem.
És anya azt mondta: – Oké, itt leszek.
És én azt mondtam: – Nem akarok apával beszélni.
Apa  pedig  azt  mondta:  –  Egyezséget  ajánlok  neked.  – 

Fogta  a  konyhai  órát,  ami  egy középen  kettévágott,  nagy 
műanyag  paradicsom,  megcsavarta,  és  az  óra  ketyegni 
kezdett. Apa pedig azt mondta: – Öt perc, oké? Ennyi. Aztán 
elmehetsz.

Úgyhogy leültem a díványra, és apa leült a karosszékbe, 
és  anya  a  hallban  állt,  és  apa  azt  mondta:  –  Nézd, 
Christopher… ez így nem mehet tovább. A nevedben nem 
nyilatkozhatom, de… de nekem… nekem ez túlságosan fáj. 
Itt  vagy a  házban,  de  nem állsz  szóba  velem… Meg kell 
tanulnod  bíznod  bennem…  Nem  érdekel,  mennyi  időbe 
telik…  Az  sem  érdekel,  ha  ma  egy  perc,  holnap  kettő, 
holnapután három. Mert ez fontos. Mindennél fontosabb.

Letépett egy kis bőrfoszlányt a bal kezének a hüvelykujja 
mellől.

Aztán azt mondta: – Nevezzük… nevezzük tervezetnek. 
Olyan  tervnek,  amit  együtt  kell  megvalósítanunk.  Neked 
több időt kell töltened velem. És nekem… nekem meg kell 
mutatnom,  hogy  bízhatsz  bennem.  Először  nehezen  fog 
menni, mert… mert ez egy nehéz terv. De aztán jobb lesz. 



Megígérem.
Megdörzsölte a homloka odalát, és azt mondta: – Semmit 

sem kell felelned, most nem. Csak gondolkoznod kell rajta. 
És,  khm…  hoztam  neked  egy  ajándékot.  Hogy 
megmutassam,  mennyire  komolyan  gondolom,  amit 
mondok.  És  hogy  bocsánatot  kérjek.  És  mert…  majd 
meglátod, hogy mire gondolok.

Azzal felállt a karosszékből, és odament a konyhaajtóhoz, 
és kinyitotta. Ott volt a padlón egy nagy kartonpapír doboz, 
és pokróc volt benne, és apa lehajolt, belenyúlt a dobozba, és 
kivett belőle egy kis homokszínű kutyát.

Aztán visszajött,  és odaadta a kutyát.  És azt  mondta: – 
Két hónapos. Arany retriever.

A kutya az ölemben ült, és én megsimogattam.
És egy darabig senki se mondott semmit.
Aztán apa azt mondta:  – Christopher,  én soha,  de soha 

nem tennék olyat, ami neked fáj.
Aztán senki se mondott semmit.
Aztán anya bejött a szobába, és azt mondta: – Attól félek, 

nem  hozhatod  el  magaddal.  A garzon  túl  kicsi.  De  apád 
gondot visel rá itt. Te pedig idejöhetsz, és elviheted sétálni, 
amikor csak akarod.

Azt mondtam: – Van neve?
És apa azt mondta: – Nincs. Te döntöd el, minek akarod 

hívni.
És a kutya az ujjamat rágcsálta.
Aztán  letelt  az  öt  perc,  és  csörgött  a  paradicsom  óra. 

Úgyhogy anya és én visszamentünk autóval anya lakására.
A következő héten vihar volt, és a villám belecsapott egy 

nagy fába a parkban apa házának közelében, és a fa kidőlt. 
Emberek jöttek, levágták az ágakat láncfűrésszel, elvitték a 
rönköket  egy teherautón,  és  csak  egy elszenesedett,  nagy, 
fekete, hegyes csonk maradt.

Megkaptam  az  alapszintű  matematikai  érettségim 
eredményét,  és  ötöst  kaptam,  ami  a  legjobb eredmény,  és 
ettől így éreztem magamat:



És a kutyát úgy neveztem el, hogy Sandy. Apa vásárolt 
neki pórázt meg nyakörvet, és szabad volt elsétálnom vele a 
boltig meg vissza. És játszottunk egy gumicsonttal.

Anya  influenzát  kapott,  és  akkor  három  napig  apa 
házában  kellett  laknom.  De  oké  volt,  mert  Sandy  az 
ágyamon aludt,  és  ugatott  volna,  ha éjszaka bárki  bejön a 
szobámba.  Apa  zöldségágyást  csinált  a  kertben,  és  én 
segítettem. Répát, borsót, spenótot ültettünk, amit én fogok 
leszedni és megenni, ha kikel.

Elmentem anyával egy boltba, és vásároltam egy könyvet, 
aminek  az  volt  a  címe,  hogy  Emelt  szintű  matematikai  
kérdések,  és  apa  megmondta  Mrs.  Gascoyne-nak,  hogy 
jövőre leteszem az emelt szintű matematikai érettségit, mire 
Mrs. Gascoyne azt mondta: – Oké.

Tehát abból is le fogok érettségizni, és ötöst kapok. Aztán 
két év múlva leteszem az alapszintű fizikát, és ötöst fogok 
kapni.

Ha pedig ezt megcsináltam, egyetemre megyek egy másik 
városba.  Nem kell  Londonban  lennie,  mert  nem szeretem 
Londont.  Rengeteg  helyen  van  egyetem,  és  nem  minden 
ilyen hely nagyváros. Lakhatok egy lakásban, ahol van kert 
és  rendes  vécé.  És  magammal  vihetem  Sandyt  meg  a 
könyveimet meg a számítógépemet.

Aztán pedig kitüntetéses diplomát kapok, és tudós leszek.
Tudom, hogy meg tudom tenni, mert magamtól elmentem 

Londonba,  és  megoldottam  a  Wellington-gyilkosság 
rejtélyét, és megtaláltam anyámat, és bátor voltam, és írtam 
egy könyvet, ami azt jelenti, hogy mindenre képes vagyok.



Függelék

Kérdés

Bizonyítsd az alábbi eredményt:

„Az a háromszög, amelyik leírható az n2 + 1, n2 -1 és 2n 
(ahol n>l) képlettel, derékszögű.

Bizonyítsd be ellenpéldával, hogy ennek az ellentéte nem 
igaz.

Felelet

Először  meg  kell  határoznunk  a  leghosszabb  oldalát 
annak a háromszögnek, amely leírható az n2 +1, n2 – 1 és 2n 
(ahol n>l) képlettel.

n2 + 1 – 2n = (n – l)2

és ha n>l, akkor (n – l)2 >0
ennélfogva n2 + 1 – 2n >0
ennélfogva n2 + 1 > 2n.
Hasonlóképpen (n2 + 1) – (n2 – 1) = 2,
ennélfogva (n2 + 1) > n2 – 1.
Ez  azt  jelenti,  hogy  n2 +  1  a  leghosszabb  oldala  a 

háromszögnek, ami leírható az n2 + 1, n2 – 1 és 2n (ahol n>l) 
képlettel.

Ez  az  alábbi  grafikonnal  is  szemléltethető  (de  ez  nem 
bizonyít semmit):



Püthagorasz  teorémája  szerint  ha  a  két  befogó 
négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével, akkor a 
háromszög derékszögű. Ezt kell levezetnünk, ha bizonyítani 
akarjuk, hogy a háromszög derékszögű.

A két átfogó négyzetének összege (n2 – 1)2 + (2n)2 = n4 – 
2n2 + 1 + 4n2 = n  4   + 2n  2   + l  

Az átfogó négyzete (n2 + l)2

(n2 + l)2 = n  4   + 2n  2  +l  
Ennélfogva  a  befogók  négyzetének  összege  egyenlő  az 

átfogó négyzetével, és a háromszög derékszögű.
Az  n2 +  1,  n2 –  1 és  2n (ahol  n>l)  képlettel  leírható 

derékszögű  háromszög  ellenpéldája:  „A  derékszögű 
háromszögnek  olyan  befogói  vannak,  amelyeknek 
hosszúsága  a  n2 +  1,  n2 –  1 és  2n (ahol  n>l)  képlettel 
leírható.”

Az  ellenpélda  azt  jelenti,  hogy olyan  háromszöget  kell 
találni, amelyik derékszögű, de a befogói nem írhatók le a n2 

+ 1, n2 – 1 és 2n (ahol n>l) képlettel.
Legyen tehát az ABC derékszögű háromszög átfogója AB 

és legyen az AB = 65 és legyen a BC = 60.
Akkor  CA=  √(AB2 – BC2)  =  √(652 – 602)  =  √(4225 – 

3600) = √625 = 25.
Legyen AB = n2 + 1 = 65



akkor n = √(65 – 1) = √64 = 8.
Ennélfogva (n2 – 1) = 64 – 1 = 63 ≠ BC = 60 ≠ CA = 25, 

és 2n = 16 ≠ BC = 60 ≠ CA = 25.
Ennélfogva az ABC háromszög derékszögű, de nincsenek 

olyan befogói, amiket le lehet írni az  n2 + 1, n2 – 1 és  2n 
(ahol n>l) képlettel. QED.
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