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az egykoron hatalmas város romjaira. Óvatosan lépkedve 

-
ral és az épületek romjai közt uralkodó szél rohamaival. 

-
te a kalast, fürge tekintettel kémlelve az egykori megapo-
lisz romjait – természetes fedezékek után kutatott, ame-

-
lyel. 

Háta mögött a távolból tompa moraj hallatszott: mé-
lyen a föld alatt dübörögve és csörömpölve zárultak be  

gá ra maradt a kísértetvárossal és annak mostani lakóival, 

telen meglátta magát madártávlatból a kiszáradt fákkal, 
-
-

zékben, arca helyén fekete gázálarccal.

-
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-
ságról nem feledkezett meg. Hallása és látása kiélesedett, 
vére csordultig telt adrenalinnal, edzett teste pedig kész 

-
rebbenés nélkül a halál arcába nézni.

-
jön a felszíni világgal: kevlár golyóálló mellény, fölötte mi-

-
AKM-je, nagy hátizsák tarta-

-

háromszor is meggondolná, hogy rátámadjon-e az alvi-
lágból érkezett jövevényre. 

-

életkörülményekhez, és nem ismernek el semmiféle tekin-
télyt sem földön, sem pedig a föld alatt.

fordult a feje tetejére. Érdemrendjeik csörgése már senkit 
sem tévesztett meg. A hajdani derék szpecnazosok tesze-

-
-
-

 

-
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-
tosabb jutott: vadászat a Könyvre, amelyet már számta-

a Nagy Könyvtárban, de mindhiába. 

-
dorok, mégis elérhetetlennek bizonyult. Igaz, nemrég va-
lakinek egy pillanatra mégis sikerült megkaparintania.  

volt visszajutni a metróba, ahol aztán pár perc alatt ki-
szenvedett bajtársai karjaiban, miután nagy nehezen el-

-

-
-

mekül felkészített harcosokat küldtek el a Könyvért. Ezek 
a legények egy eszméért vállalták a halálos kockázatot, 
egyfajta talizmánként tekintettek a Könyvre, amely képes 

tól.

-
tak volna.

-
dig élvezetekre váltható. A sztalker majdnem elröhögte 
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A kö vetkezmények talán visszafordíthatatlanok lehetnek? 
Az emberi értelem nem képes kiállni egy effajta próbaté-
telt?

Bármilyen következménnyel el lehet számolni és mini-
málisra lehet korlátozni, a józan észen esett csorbát pedig 

-
-

lakóinak csak egy hónap vagy egy hét maradt hátra nyo-

tudatában indulhat majd a másvilágra, hogy nem fecsé-
relte el élete utolsó perceit.

-
 

A tudásvágy szobra.

volt hajlamos a szentimentalizmusra, ellentétben a Polisz 

-
-

A küldetésre összpontosított.
Jó lett volna keresni valamilyen nyílást, nem pedig 

-

arra invitálná, hogy ugorjon be vendégségbe a könyv tá-
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Krisztus templomának beszakadt kupolájára, majd tekin-

-

güket.
-

kö-
ze sem volt a valósághoz. Derült lett az ég, az utcákat el-
árasztotta a napfény. A kiszáradt, fekete fákat susogó, üde 
lombok borították be. A romok feltámadtak, és ép házak-

Miután minden visszaállt eredeti helyére, a sztalker 
megrázta a fejét. Ez meg mi volt? Hallucináció? Látomás? 
Hát igen, nemhiába kering annyi szóbeszéd a Kreml tor-
nyainak csillagairól. Korábban nem hitt bennük, de most 
már kénytelen lesz.

-
ványait, és sietve belépett a könyvtárba. Inkább kerüljön 
szembe a legfélelmetesebb mutánsokkal, mint ezekkel az 

Az épületben félhomály és síri csend uralkodott. A sztal-
 ker lassan elhaladt a ruhatári fogasok rozsdás erdeje mel-

-
lámpáját. A fénysugár végigfutott a magas, nedves foltok 
borította mennyezeten. Átsuhant a plafonról és a falakról 

-
ria kovácsoltvas rácsába. Még néhány lépés. Bármennyire 
igyekezett nesztelenül haladni, lépteinek visszhangja mesz-

-
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kernek olyan érzése támadt, mintha egy gigantikus krip-
tába került volna, amelynek holt gazdái mindjárt feléled-

 
-

lapjában. Zaj hallatszott a háta mögött, hasonló ahhoz, 

-
-

volt, hogy a sztalker akaratlanul is hunyorogni kezdett.  
A könyvtár ragyogóan ki volt világítva. Egy tisztes meg-

-
pával. Nem messze két lány sétált és beszélgetett a könyv-

-

Mikor a sztalker visszatért a valóságba, a könyvespolcok 

lencséi bepárásodtak volna. Talán a homlokáról lecsorgó 

ben van velük, mégis mintha ködön keresztül látna. Va-

pontosan olyan, amilyennek a brahman leírta. A Könyv 
-
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a negyedik könyves szekrény. A Könyvet nem szükséges a 
polcokon, más fóliánsok százai között keresgélnie – a föl-
dön kell hevernie.

A sztalker körülnézett, és az átjáró közepén megpillan-
tott egy porlepte papírlapot, rajta valamilyen nehezen ki-

-
dal volt.

-

Brjullov: 

Hirtelen mintha egy hullám csapott volna át a sztalke-
-

pörögve hullott a vakolatdarabkák borította padlóra, akár 

Nem, valami nyilvánvalóan nincs rendben a fejével. 
Mu száj összekapnia magát, már egészen közel a cél. Aka-
ratát megfeszítve rákényszerítette magát, hogy a Könyvre 

-
állt. A raktárban csend honolt, ösztöne mégis arra kész-

-
me pedig kíváncsian méregette a hívatlan látogatót. Mi-

a könyvespolcok közötti folyosón. 

a polcok közötti legközelebbi ösvényre. Nem szándéko-
zott lármát csapni egyetlen mutáns miatt. A sztalker vál-


