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to san elbarikádozták a pincét, kizárták a külvilágot. Gleb
unalmában sétára indult a közeli helyiségekbe, és nem
tudott ellenállni a kísértésnek, felkapta az éjjellátó ké-
szüléket. A harcosok parancsnokáé volt, de Gleb semmi
pénzért meg nem kérte volna Kondort, hogy mutassa
meg neki a csodás szerkentyût, a férfi ugyanis makacsul
Vadkölyöknek hívta.

Gleb magára erôsítette az éjjellátót, és elindult felfe-
dezni a labirintust. A bakancsa alatt szilánkok recsegtek.
A pince nagy részét üvegcserepek borították. A falak
mentén félig szétrothadt, több száz kis rekeszbôl álló pol-
cok rogyadoztak. Volt itt egy halom repedt fahordó és
szá raz, barna szalmakötegek. Dárda este mesélt valami
„boros” pincékrôl, de nem magyarázta el Glebnek a
„bor” szó jelentését. Csak elrévedt a tekintete, és hunyor -
gott, mint aki valami szörnyen kellemes dologról ábrán-
dozik. 

Gleb eljutott az utolsó föld alatti kamráig. A sarokban
éppúgy, ahogy elôszörre látta, magányosan állt egy ká-
belcséve. Vele szemben a falra primitív rajzot véstek: egy
koponyát fekete, elmaszatolt szemüregekkel. Kondor azt
mondta, nyilván jártak itt azok a  vademberek, akiknek
egyikével a Makarovkán találkoztak. De az éjjellátó fé-
nyében most valami olyat is megpillantott, amit koráb-
ban nem vettek észre a lámpák keskeny fénysugarában.
Egy rést a betonpadlón, a cséve alatt. A felfedezéstôl iz-
gatottan megragadta a nehéz kötéldobot, nekifeszült, és
odébb gurította… 

Most már jól kivehetôvé vált a kerek nyílás körvonala és
egy fémfogantyú. Gleb megragadta a fogantyút, és teljes
erejébôl maga felé húzta. A nehéz fedél egy pillanat alatt
megadta magát, Glebnek sikerült félre is tolnia. Lihegett
az erôlködéstôl. Lent merôleges vájat tátongott. A lámpa
fénye rozsda lepte létrára esett. A fiú lefeküdt, és a nyílás
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– Nem lehet. – Sámán feltett egy húskonzervet a hor-
dozható Bunsen-égôre. – Azt hiszed, csak te vagy ilyen
okos? Próbálkoztak már, de hiába. Csupa agyag meg
rozs da… A szárazdokkokban akartak kutakodni. Elju-
tottak az Északi-kikötôig is, de már leshették a dokkokat:
az egész föld kifordult. Mintha egy orrszarvúcsorda szá-
guldott volna végig rajta. Nem tudom, mi csapódott be
oda, de semmi sem maradt épségben. 

– Az Admiralitás felé kellett volna indulni – szólt közbe
jelentôségteljesen Paszport.

– Még csak az kéne, tökfej! – rándult össze Sámán. – Az
Admiralitás dokkjai tiltott, elátkozott helyek. Hány re -
mek fiú pusztult el ott! Ráadásul a mai napig nem le het
tudni, mitôl. 

– Azt beszélik, hogy az emberek fokozatosan megôrül -
nek, ha csak keresztülmennek az átjárón... – Kondor
arca titokzatosan derengett a Bunsen-égô lángjának fé-
nyében.

– Dárda, nem hallottál véletlenül errôl? 
Gleb a tanítójára nézett. Az csukott szemmel a falnak

támaszkodva ült. Rövid hallgatás után válaszolt: 
– Az elméncek fészke van ott... 
Csönd támadt. A sztalkerek értetlenül néztek a veze-

tôre. Natából tört ki leghamarabb:
– Micsoda? „Elméncek”? Életemben elôször hallok

róluk. 
– Adja ég, hogy utoljára is... – Dárda elfordult, és ne-

kikészült az alvásnak.

Aznap éjjel Gleb életében elôször ôrködött. Kondor úgy
döntött, legyen valami hasznuk „a kiskorú ballasztból”,
és utasította a fiút, hogy váltsa le Sügért. Gleb elkesere-
detten ásítozva kucorgott a rozsdás radiátoron. Nem sok
értelme volt az ôrségnek, mivel a sztalkerek elôvigyáza-
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„Pedig ki akartam valamivel támasztani!” – suhant át
Gleb agyán a megkésett gondolat. Azzal nyugtatta magát,
hogy a többiek elôbb vagy utóbb észreveszik, hogy eltûnt,
és megkeresik. A pince kijárata el van barikádozva, úgy-
hogy bent fogják keresni. De ettôl nem lett sokkal köny-
nyebb. Elfojtotta a rémület rohamát, és leereszkedett az
akna fenekére. Kibiztosította a Pernacsot, beállította az
éjjellátót, és figyelmesen körülnézett...

Hosszú, szögletes vájat tárult elé mindkét irányban.
Csend… Se nesz, se alagúthuzat… Semmi… Abszolút sö-
tétség és az ismeretlenbe vezetô betonfolyosó. 

Gleb nem akart leülni és türelmesen várni a segítsé-
get. Talán sikerül találnia egy másik kijáratot… Két kéz-
zel maga elé tartotta a pisztolyt, és elindult. Tíz méter...
húsz... zsákutca. Egy masszív vasajtó. Az üvegezett kém-
lelônyílást rozsdás rács takarja. A kisablak mögött sem-
mit sem lehet kivenni. A kerékkel elfordítható retesz
nem adja meg magát. Régóta nem nyithatták ki ezt az
ajtót.

A fiú ugyanolyan hangtalanul visszafordult, és tovább-
ment az aknában. Tíz méter után a folyosó enyhe ívben
elkanyarodott, ettôl láthatóvá vált néhány elágazás is.
Gleb az óvatosság minden szabályát betartva, módszere-
sen bejárta a nem túl nagy komplexumot, amely néhány,
mindenféle kacatokkal teli terembôl és egy sor kisebb
helyiségbôl állt. A földön szétszóródott sittôl eltekintve
a kis helyiségek üresek voltak. Az egyik falnál egy hatal-
mas építkezési gép árválkodott... Fúrógép? Fejtôkala-
pács? A géptôl vastag kábel húzódott a szobán át, ki a fo-
lyosóra.

A mennyezetrôl az egész komplexumon át hanyagul
kifeszített, ritkás lámpafüzérek lógtak. Az ideiglenes vi-
lágításból és az erôsáramú kábelek hiányából ítélve az ob-
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fölé hajolt, de akárhogy erôlködött, az akna fe nekét nem
tudta kivenni. Enyhe rothadásszag áradt a mélybôl. A fiút
hirtelen fogvacogtató rettenet fogta el. Olyan megma-
gyarázhatatlan rémület nyilallt a tarkójába, amilyet még
sohasem érzett. 

Vissza kell menni a többiekhez, felébreszteni a  sztalke -
reket, figyelmeztetni ôket... Még ha most le tudja is zárni
ezt az utat, biztosan vannak más járatok... Nem biztonsá-
gos ez a hely!

Gleb már indult volna vissza, amikor kiesett az öngyúj -
tója a zsebébôl. Megpróbálta elkapni, de kicsúszott az
ujjai közül. Az öngyújtó csörrent egyet a nyílás szélén, és
eltûnt az akna sötétjében. Gleb kétségbeesetten meredt
a lyukba. Egy pillanat múlva távoli koppanás hallatszott.
Az öngyújtó földet ért. Gleb majdnem felüvöltött kétség -
beesésében.

Jó egy percen át lázasan gondolkodott, majd újból a
homlokába húzta az éjjellátót, felvette a maszkot, és óva-
tosan bemászott az aknába. Kalapált a szíve, csillapítha-
tatlanul remegett a keze, de kitartóan mászott lefelé. Már
majdnem célhoz ért, amikor egy elrozsdásodott létrafok
összetört a súlya alatt. Megijedni sem volt ideje, úgy zu-
hant a vájat fenekére.

Elakadt a lélegzete, és a megkésett kiáltás helyett csak
szánalmas hörgés jött ki a torkán. Feltápászkodott, és lá-
zasan keresni kezdte az öngyújtót a betonon. Megvan!
Eldugta a kincset, megtapogatta beütött könyökét, és in-
dult is felfelé. Egyszer csak a következô fogódzó helyett
a keze a semmibe nyúlt. Felbecsülte a távolságot a kö-
vetkezô fokig, és rájött, hogy a visszaút el van vágva. Nincs
más megoldás, segítségért kell kiáltania. Hátravetette 
a fe jét, és kiabálni készült, amikor fent döngve csattant az
aknafedél. A nyílás bezárult.
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A készülék hirtelen kimúlt. 
A fiú meggyújtotta a homloklámpát… A fénysugár egy

felpuffadt, kék színben játszó arcot szakított ki a sötét-
bôl. A torz alak hunyorgott, aztán nagy nehezen kinyi-
tot ta a szemét, és az arcán egy pillanatra értelem tükrö-
zôdött.

– Ö-ö-ö… e-e-e! – bôdült fel a kövér alak. Kigúvadt sze-
mében mélységes gyötrelem. – Ö-ö-ö… me-e-e!!!

„Ölj meg – találta ki Gleb. – Meg akar halni… Uram-
isten!” 

Gleb a terem mélyébe irányította a fényt, és végre meg-
látta AZT... A terem mennyezetén lévô széles hasadékból
sötétbarna, mozgó belek kapcsolódtak össze a szeren-
csétlen emberek testével. Idônként görcs szaladt végig a
csápokon, és látható volt, ahogy löketekben áramlik a vér
a kárhozottak testébôl. A rejtélyes teremtmény kifino-
mult módszerrel használta az embereket. Rájuk tapadt,
idegvégzôdéseit a szerencsétlenek agyába fúrta, ezzel sa-
játos pórázon tartotta ôket, az agy éhségközpontját sti-
mulálta. És az „emberek” zabáltak… Zabáltak, fulladoz-
tak a rothadt ételtôl, vakon kutattak a földön valami
ehetô után, a fizikai élet és halál határán egyensúlyoztak,
de hogy értelmes lények voltak-e még… 

A körülmények felfoghatatlan, bizarr egybeesése… Ke-
gyetlen, undorító, de láthatóan hatékony... Hogy is hív-
ják? Szimbiózis… 

ÁLLATFARM… A fiú csak most vette észre a döglött
pat kányokat. Kövér patkánytetemek borították a padlót,
tátongó sebbel az oldalukon… Az ördögi teremtmény
„szakított” a patkányokkal, amikor nagyobb zsákmányt
talált. Rögtön világos lett a pincében lévô rajz értelme.
Az életben maradt vadember hagyta ott figyelmezteté-
sül…
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jektum még nem épült meg teljesen. Akkor honnan vet-
ték az áramot? Gleb elindult a kábel mellett, amely vé-
gighúzódott az egész folyosón, és végül elkanyarodott.
Egy kis falmélyedésben dízelgenerátor állt egy válaszfal
mögött... Mögötte gázolajos hordó, a mögül pedig kes-
keny, ferde folyosó indult…

Egy egyenetlen lépcsô valahova lefelé vezetett. Mind-
össze néhány lépcsôfok. 

Valahonnan lentrôl érthetetlen hangok szûrôdtek ki. 
A fiú leguggolt, lassan benézett a feltáruló terembe...

és összerázkódott. Leírhatatlan látvány tárult a szeme elé.
Egy képtelen, szörnyû lázálom öltött testet... A fiú kôvé
meredt, nem volt ereje elfordulni, csak nézte…

Nézte azokat a… valamiket, amik a Makarovka vad-
emberének társaiból lettek. A sok láda és bála között
zom biszerû lények mászkáltak elképesztôen felfúvódott
hassal, csámcsogó hangokat hallatva. Arcukat eltorzította
az ôrület maszkja. Véresre nyúzott ujjaikkal esetlenül ko-
torászva, szenvedélyesen zabálták a konzervhúst. Meg va-
lami enyhén rothadó darát és valószínûleg lisztbôl ké-
szült, nyálkás pépet tömtek a szájukba…. Gleb az undor -
tól görnyedten figyelte, ahogy az egyik szerencsétlen
te letömi a száját rothadó rizzsel, miközben a következô
konzerv után kutat a kupacban, és megpróbálja széttörni
egy fémdoboz sarkán. 

Egy raktár lehetett itt, benne nyilván még háború elôt -
ti élelmiszerek. De miféle ôrület kerítette hatalmába eze-
ket az embereket? A fiú igyekezett megôrizni hidegvérét,
ahogy nézte a sötétben az emberhez hasonlatos lénye-
ket, de egyre erôsebben hatalmába kerítette valami irra-
cionális félelem. Az éjjellátó készüléken át csak homá-
lyosan lehetett látni. 

Mintha közeledne felé az egyik… Gleb állítani akart 
a fény erôsségén. 
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Glebet hányinger fogta el a förtelmes látványtól. Minél
gyorsabban el akart tûnni errôl a szörnyû helyrôl... 

Az állkapcsát ért ütés villámgyors volt. A fiú a lépcsôre
zuhant, a Pernacs kirepült a kezébôl és eltûnt a sötét-
ben. A sisaklámpa csörömpölve összetört egy lépcsôfok
élén. 

„Hála istennek, az álarcot érte... – futott át az agyán.
– A fogaim épségben vannak...” 

A következô pillanatban valami rángatni kezdte a masz-
 kot. 

„A zseblámpa a felsô zsebemben van... Gyorsan!” 
A fénysugár egy nedves csápot ragadott ki a sötétbôl. 

A csáp szorosan rátapadt az átlátszó mûanyagra, és Gleb
a rémülettôl elakadó lélegzettel lerántotta fejérôl az álar-
cot. A gégecsô megfeszült. Szét kellett vágni késsel. A fiú
kitapogatta a leesett pisztolyt, és a lépcsôkön botladozva
hátrált. Nem jött újabb támadás. Gleb a félelemtôl vo-
nyítva rohant fel… Iszonyú volt elképzelni, hogy ott ma -
rad a vaksötétben a rejtélyes teremtménnyel. 

De az agya épp a félelem hatására vad sebességgel gon-
dolkodott. 

„Csak sikerüljön... Sikerülnie kell... Gyerünk, te roncs,
indulj be!”

A Moszkovszkaján a „generátorszobában” lehúzott
hosszú ôrségek nem múltak el nyomtalanul. A fiú csukott
szemmel is be tudta volna indítani a dízelmotort. Hihe-
tetlen, de az ósdi generátor mûködni kezdett. Rozsdás
belseje néhány másodpercig csak nyögdécselt, de aztán
rándult egyet és zihálni kezdett. A homályos fény foko-
zatosan erôsödve elkergette a folyosóról a sötétséget.
Gleb megdermedt. Az egyik kövér alak állt mellette eny-
hén dülöngélve, sóváran kitátotta bûzös pofáját, és feléje
nyúlt. A fiúnak eszébe jutott, mire tanította a sztalker.
Hátralépett, és reflexszerûen meghúzta a ravaszt. A lövés
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