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A Hang:
Szerencsés polgárnak mondhatod magad, Hans Müller! A világ legjobb városában élsz. Itt
kristálytiszta a víz, friss a levegő és semmiben sem szenvedhetsz hiányt. Nem engedjük, hogy
nélkülözz, mert Számunkra te vagy a legfontosabb. Hogy miért? Mert különleges vagy, igazi
egyéniség, aki nem fél kifejezni önmagát. Ami szíveden, az a szádon. Nem baj, az őszinteség
fontos, mert a többi polgár ebből látja, hogy becsületes vagy és egyenes. Itt szeretnek téged,
mindenki elfogad, befogad és örömmel köszön jó napot, mikor találkozik veled.
Meghallgatnak és hallgatnak rád.
Fontos polgár vagy; töltsön el elégedettséggel és büszkeséggel, hogy gyönyörű
mágnesvasút-hálózatunk kettes karbantartó-brigádjának tagja vagy! Ha te nem lennél, a vasút
nem működne száz százalékos biztonsággal és pontossággal. Fiatal városunk mozgatórugója a
megbízható és környezetbarát tömegközlekedés, emiatt nincs nálunk szmog, dugó és öt éve
nem történt egyetlen baleset sem. Életeket mentesz a munkáddal, Hans. Te egy igazi hős
vagy!
Reggel hat óra van. Ideje felébredni, Hans!
Egészséges vagy: bioimplantátumaid jelzik, hogy szervezeted készen áll egy nagyszerű
napra! A Dietetic Consultant App a mai napra fehérjedús turmixot ajánlott, amelyet rendkívül
kedvezményes, ötven százalékos akciós áron átvehetsz a reggeliző étteremben.
Ma Karl és Silvia nevű ismerőseidet köszöntheted, kettő további ismerősödnek van
születésnapja, unokatestvérednek pedig házassági évfordulója. A Celebration App
automatikus, egyéni üdvözlő üzenetet küldött számukra a nevedben.
Most felkelsz, szokás szerint a második ébresztő jelzésre és ásítozva, vakarózva kiballagsz
a fürdőszobába. A lakást eközben fokozatosan lágy, reggeli napfény árasztja el és hűvös,
frissítő szellő árad a légkondicionálóból. Elindulnak a takarító automaták, melyek beágyaznak
utánad és atkairtót permeteznek a levegőbe. A bioimplantátumok által jelzett
hangulatszintednek megfelelő piros, galléros felsőt és khaki rövidnadrágot készítettünk elő
számodra.
A fürdőszobában már beállítottuk a zuhanyzó hőmérsékletét harmincöt egész öt tized
Celsius fokra – a tested egyenesen újjászületik tőle! A mosdó feletti okos tükrön fogmosás
közben láthatod a ma reggeli legfontosabb híreket és az érdeklődési köröddel egyező
reklámokat. Kérlek, kövesd a helyes fogmosás lépéseit a bal oldali okos tükrön futó Happy
Teeth App segítségével!
Első reklám:
Legmodernebb napelemeinknek köszönhetően ingyenes áramszolgáltatást biztosítunk
számodra, mert az energia itt állampolgári jogod! Ez FERMSTADT, a XXII. század városa, a
Germán-alföld szívében!
Második reklám:
Töltse le a legújabb appokat akciós áron csak június tizenötödikéig, és most ajándékba
adunk egy kibővített keresőszolgáltatást, amivel a nap bármelyik percében megnézheti, merre
járnak a Városban ismerősei és családtagjai.
A Hang:
Negyed nyolc múlt kettő perccel. Ideje elindulni, Hans, hogy egy újabb, csodás és
biztonságos napot tölts Fermstadtban. Felöltözöl, és a reggeliző étteremben a fehérjeturmix

elfogyasztása után felszállsz a mágnesvasútra, mely egyenesen a munkahelyedre visz. Foglalj
helyet és vedd fel az okos szemüveged! A szemüveg a neked tetsző élő tájképet fogja a vonat
ablakaira vetíteni. Hadd ajánljuk a legújabb Galactic Fantasy tájképet, mely csillagok és
nebulák között száguldó űrhajóvá változtatja a vonatot. Próbáld ki most rendkívül kedvező,
bevezető áron csak két napig!
Amíg az utazást élvezed, szeretnénk felhívni a figyelmed arra, hogy ma tíz órakor
városunk első közbiztonsági gyakorlata kezdődik. Fermstadt vezetősége kiemelt figyelmet
fordít a biztonságra, a bűnmegelőzésre és -felderítésre, a hagyományos és informatikai
terrorizmus elleni harcra. Mint azt nyilván tudod, csodás városunkat ennek szellemében
építettük: Fermstadt egy úgynevezett kísérleti település, az első a közeljövőben megalapításra
kerülő modern, emberbarát "okos városok" közül. Te, mint Fermstadt polgára, egyike vagy
biztonsági rendszerünk legfontosabb elemeinek. Mivel a gyakorlat során egyes polgárokra
feladatok hárulhatnak, kérlek, állj készenlétben délelőtt tíz órától.
A következő állomásnál kell leszállnod; tájékoztatunk, hogy a Traffic Manager App
levonta a vonatjegy árát a számládról… de ez most téged cseppet sem érdekel, igaz, Hans?
A veled szemben ülő lófarkas lány éppen rád mosolyog. Szapora szívverésed és
vérnyomásod emelkedése arra utal, hogy tetszik neked. A lány a városi közösségi hálózatban
Ana Scholl néven szerepel. Huszonegy éves, főiskolára jár német irodalom szakon, szereti a
retro filmeket, a rock zenét és a tacót. A B3 fizetési kategóriába tartozik. A Cupido App
elvégezte a számításokat: érdeklődési köreitek, vagyoni helyzetetek és külső megjelenésetek
alapján hetvenhárom százalék a valószínűsége, hogy tartós kapcsolatot alakíthatnátok ki
egymással. Szeretnél üzenetet küldeni neki a közösségi hálózaton keresztül?
Gyorsan a nemet választod, majd leveszed az okos szemüvegedet és kikapcsolod. Talán a
régimódi társkeresés híve vagy, Hans? Úton-útfélen meglepetést okozol nekünk.
Mikor újra felveszed a szemüveget, a lány nevet, talán egy jól sikerült vicceden, te pedig
elbúcsúzol tőle, amint a vonat megáll. Még egy utolsó pillantást vetsz Ana Schollra, mielőtt
leszállsz a szerelvényről és jó hangulatban hagyod, hogy magával sodorjon az emberáradat.
Ha szeretnél lejelentkezni a Cupido App szolgáltatásairól, megteheted a beállítások
menüpontban, de kérlek, vedd figyelembe, hogy a Cupido Appon keresztül számos
kedvezményre vagy jogosult a város vendéglátóipari egységeiben, virág- és
ajándéküzleteiben, valamint ékszerboltjaiban.
Végigsétálsz a festői szépségű Európa úton a munkahelyedig, a vasúthálózat központi
épületéig. Amint belépsz az ajtón, regisztráljuk a mai munkakezdésedet. Mint mindig, most is
pontosan érkezel, Hans – remek példát mutatsz munkatársaidnak!
Az öltözőszekrényből magadhoz veszed overallodat és szerelőtáskádat, és amint átmész a
szerelőcsarnokba, a Workloader App kiosztja az első munkafolyamatot.
Első munka:
A harmincötös számú szerelvény oldalán megkopott és elgörbült a figyelmeztető tábla.
Vegye magához a hetes raktárból a százhuszonhárom per bé alkatrészt! Miután átvette az
alkatrészt, töltse ki és írja alá az átvételi elismervényt, melyen tüntesse fel a munkafolyamat
azonosító számát is! Menjen a harmincötös szerelvényhez és távolítsa el róla a hibás
alkatrészt! A táblát négy darab hatos csavar rögzíti. A csavarokat úgy tudja eltávolítani, hogy a
hatos csavarkulccsal az óramutató járásával ellentétes irányba (balra) lazítja. A hatos
csavarkulcsot a szerelőtáskában találja és egy hatos szám jelöli. Amint eltávolította a táblát,
helyezze azt egy alumínium felírató hulladéktárolóba! Az új táblán ellenőrizze a feliratot:
"Vigyázat! Magasfeszültség." A táblát illessze a leszerelt alkatrész helyére! Megjegyzés: a
tábla akkor áll helyesen, ha a felirat szemből, álló helyzetben olvasható. Erősítse fel a táblát
négy darab hatos méretű csavarral, melyhez a hatos kulcsot kell használnia. Az óramutató
járásával megegyezően (jobbra) szorítsa a csavarokat. Amikor elkészült, nyugtázza az

elvégzett munkafolyamatot!
A Hang:
Kilenc óra múlt kettő perccel. Örömmel értesítünk Hans, hogy e havi fizetésed megérkezett
a számládra. Tájékoztatunk, hogy az Energy Reporter App által lejelentett mérőóraállásaidnak megfelelően kiegyenlítettük közüzemi számláidat. A Dietetic Consultant App
előrendelte a diétádnak legmegfelelőbb ebédet egész hónapra! A House Elf App jelentette,
hogy háztartási berendezéseid közül mikrohullámú sütőd gombjai meglazultak; rendeltünk
számodra egy új, még nagyobb teljesítményű mikrohullámú sütőt akciós áron. A sütő a
holnapi nap folyamán érkezik házhoz.
Második munka:
A nyolcas szerelvény hajtóműve meghibásodott. A szerelvény a csarnok előtt várakozik.
Nyissa ki a csarnok ajtaját a piros OPEN feliratú gomb megnyomásával, melyet az ajtó
mellett talál. Miután az ajtó kinyílt, vontassa be a szerelvényt a szerelőcsarnokba! A VMT
mágnesvonatokat csak a gyártó saját, arra rendszeresített robotjai javíthatják, emberi
közbeavatkozás nélkül, ez által csökkentve a hibafaktort. Lépjen a szerelőcsarnok falán
elhelyezett dokkolóban várakozó robothoz! Kapcsolja be a robotot az ON feliratú
kapcsolóval, majd táplálja be a munkafolyamat kódját! Lépjen hátra, hogy a robot
megkezdhesse a munka elvégzését! Amikor elkészült, nyugtázza az elvégzett
munkafolyamatot!
A Hang:
A tíz perces pihenőidőt azzal töltöd, hogy okos szemüvegeden átfutod a legfrissebb híreket.
A Fermstadt Subjektiv gyorshíreiben elolvashatod, hogy Európa összes régiójában nőtt a
bűnözés és romlott az életszínvonal. Az alól egyedül Fermstadt kivétel, ahol az elmúlt évtized
legnagyobb gazdasági növekedését produkáltuk. Ez a te érdemed is, Hans!
Mélyeket lélegzel és szívverésed gyorsul, mialatt egy Firenze nevű városban történt
brutális állattámadásról olvasol. Ilyesmi nálunk nem történhetne meg, te is tudod.
Fermstadtban minden kutya és macska regisztrált, a speciális viselkedés-szabályozó
nyakörveknek hála képtelenek az agresszióra.
Miközben energiaszeletedet majszolod, fellapozod az Online Tudástárat és kikeresed benne
Firenzét. Megtudod, hogy ez egy nagy múltú, olasz város, régióközpont és kiterjedését
tekintve majdnem akkora, mint Fermstadt. Öreg épületei mára sokat vesztettek egykori
fényükből, a szócikkhez mellékelt, nyomornegyedet bemutató fotók pedig végképp elveszik
az ember kedvét Firenzétől.
A Tudástár böngészőjében firenzei kirándulásokat keresel. Nyaralni vágysz, Hans? Hadd
ajánljuk előbb figyelmedbe a wellness élményparkot Fermstadttól alig néhány kilométerre,
mely a legnagyobb és legmodernebb egész Európában!
Tíz óra van. Értesítünk Hans, hogy kezdődik városunk első közbiztonsági gyakorlata.
Kérlek, állj készenlétben esetleges utasítások miatt. A következő egy órában az ipari,
mezőgazdasági és szolgáltató létesítményekben a munka szünetel.
Játékokkal múlatod az időt. Tabletedet kihajtogatod az asztalon és az ódivatú kézírást
gyakorlod a Super Calligraphy nevű játékban. Minél rövidebb idő alatt kell cirkalmas
betűkkel leírnod a dezoxiribonukleinsav szót. Mit élvezel az ilyen haszontalan időtöltésben,
Hans? Sokat segítenél a játék fejlesztőinek, ha az értékelésben leírnád a véleményedet…
Mikor felállsz az asztaltól és kikapcsolod a tabletet, az épületben sziréna szólal meg és
felgyúlnak a piros vészjelző fények a falakon. Nem esel pánikba, bár egy pillanatra megijedsz
a hirtelen hangtól. A szerelőcsarnok felé sétálsz a folyosón és próbálod figyelmen kívül
hagyni a vészjelzőt, mely a pulzusszámod és légzésed alapján egyre jobban idegesít téged.

Belépsz az ajtón és a csarnok közepén megpillantod a nyolcas szerelvényt. A hajtómű
füstöl és remeg, szikrák pattognak ki belőle. Megdermedsz a látványtól, azután megkeresed
tekinteteddel a szerelőrobotot. Az már visszatért a dokkolóba és töltésre kapcsolta magát,
mintha elvégezte volna a feladatát. Mielőtt még bármit tehetnél vagy bárkinek szólhatnál, a
vonat hajtóműve felrobban. A lökéshullám ledönt a lábadról és egy pillanatra megsüketülsz a
zajtól. A csarnok megremeg és a teteje beszakad, vasbeton darabok hullanak alá, elpusztítva
azt, ami még megmaradt a vonatból. Olvadt fém és műanyag alkatrészek röpködnek
mindenfelé, csak a szerencse ment meg tőle, hogy eltaláljon egy repesz. De egyik kollégád
nem ilyen szerencsés: épp ekkor lép ki a mellékhelyiségből és a szilánk a gyomrán találja el.
Mit tettél, Hans?
Többi munkatársad is berohan a csarnokba, de tehetetlenül nézik a pusztítást. Felettesed az
Online Tudástárban keresi, milyen oltóanyagot kell használni az ilyen eseteknél, de mire
megtalálná, a biztonsági robotok már megkezdték az oltást és a romok szkennelését.
Kollégáid felsegítenek, kérdezgetnek, hogy érzed magad, de te nem válaszolsz. Miért nem
felelsz, Hans? Elfelejtetted talán, mit kell tenni, ha baleset történik?
Pár percen belül elkészül a szkennelés vizsgálatának eredménye: a robot téves munkakódot
kapott. Az adatbázis szerint a betáplált munkakód arra utasította a robotot, hogy a
mágnesvonat hajtóművéből távolítsa el a túlmelegedést gátló hűtőrekeszeket. A vonat a
próbaindítás közben melegedett túl. Hatalmas szerencse, hogy a csarnokban történt a robbanás
és nem utasszállítás közben. A szabotőr nyilván elfelejtette törölni a próbaindítást a
megváltoztatott munkakódból.
Mert szabotőr műve, ez egyértelmű első látásra, Hans. Te adtad meg azt a manipulált kódot
a robotnak! A te lelkeden szárad a munkatársad halála!
Erős félelem kerít hatalmába a szavaink hallatán. A kezed remegni kezd, arcod verejtékezik
és szemed ide-oda cikázik, mintha a közeledő ellenséget keresné. Nem mi vagyunk az
ellenség Hans. Te vagy az!
Most hová mész, Hans? Elmenekülsz a felelősségre vonás alól? Ezzel csak megásod a saját
sírodat. A meneküléssel bizonyítod bűnösségedet. Terrorista vagy! Beférkőztél közénk, hogy
aljas aknamunkáddal meggyengítsd csodálatos városunk alapjait, megzavard harmóniánkat.
Kirohansz a csarnokból és a központi épület folyosóján menekülsz a kijáratig. A körülötted
lévő emberek már mind megkapták a figyelmeztetést, hogy veszélyes vagy és körözés alatt
állsz, de nem reagálnak elég gyorsan, mikor elrohansz mellettük. Kiérsz az Európa útra és
első gondolatod, hogy megpróbálj elvegyülni a tömegben. De ez lehetetlen, mert amerre az
emberek néznek, arra nézünk mi is. Hiába menekülsz, mindenhol látunk, mindenhová
követünk téged.
Harmadik reklám:
Figyelem, Fermstadt lakosai! Terrorcselekmények miatt körözzük a fényképeken látható
személyt. Hans Müller fehér bőrű, százhetven centiméter magas, nyolcvan kilogramm súlyú,
barna hajú, barna szemű férfi. A letapogatók nem jeleztek nála szúró-, vágó- vagy lőfegyvert.
A lakosság segítségét kérjük a körözött személy azonosításában és kézre kerítésében.
A Hang:
Jobbra fordulsz, hogy kikerüld a sokaságot, és egy csendesebb utcába térsz. Teljes erődből
rohansz; a bioimplantátumaid szerint az adrenalin szinted és a pulzusod veszélyesen magas,
túl sok vizet veszít a szervezeted, és halálfélelmed van. A saját érdekedben meg kellene
állnod, Hans! Fel kellene adnod magad, amíg nem késő.
Hans? Figyelsz ránk?
Tájékoztatunk, hogy zároltuk a vagyonodat. A számládon lévő összeg, a
nyugdíjpénztáradban félretett neurók és az életbiztosításod mind elveszik, ha nem tisztázod

magad!
Hallasz minket, mégis futsz tovább. Ezek szerint nem is érdekel a pénz, amiért
megdolgoztál. Talán valaki mástól többet kaptál? Ki bérelt fel téged? Melyik anarchista
csoport tagja vagy, Hans? Ha feladod a társaidat, sokat lefaraghatsz a büntetésedből.
Az Európa útról a sokaság a mellékutcákon át hömpölyög be a házak közé, hogy elzárja
előled az utat. Látod ezt, Hans? Ilyenek az igazi fermstadti polgárok! Bátrak, összetartóak,
megbecsülik a városukat. Miután mindannyian megkapták a pontos helyzetedet, férfiak, nők
és gyerekek a saját testükkel torlaszolják el a menekülés útját. Látod már őket, igaz?
Megrettensz és megállsz, egy pillanatig tétovázol, azután egy sikátorban haladsz tovább.
Már kezdesz kimerülni és nem tudod, hová visz ez a kis utca. Próbálod lehívni az adatokat az
okos szemüvegen keresztül, de már kikapcsoltuk a Streetmap Appot. Zokogás rázza a tested, a
könnyektől csak homályosan látsz és lábaid megroggyannak a kimerültségtől. Nem szoktál
hozzá a futáshoz. Megtámasztod a falat, de azután meghallod egy kislány kiabálását: „Ott van
a terrorista, állítsák meg!” Ez Fermstadt igazi hangja, amit te el akartál pusztítani!
Még mindig nem adod fel. Kitámolyogsz a sikátor másik végén és lakóházak között
haladsz. A távolban látod a mágnesvasút áttetsző csővezetékét és próbálod gondolatban
megrajzolni a város térképét, de kudarcot vallasz. Tudod, hogy a keleti negyedben vagy,
hiszen itt vannak a zöldövezeti lakóparkok, de minden más az Online Tudástárban található.
Mikor ez eszedbe jut, fel akarsz csatlakozni a hálózatra, de Hans… ez csak a polgárok
kiváltsága, barátom!
Már megvontuk tőled a polgári jogot. Kívülálló vagy, kitaszított és akként fogunk bánni
veled. Fermstadtban nincs helye a hozzád hasonlóknak, még a fogdában sem. Egy keleteurópai börtön vár rád, nyirkos és rideg cella, ahová ritkán süt be a nap.
Robbantás történt a város másik végében is, a távközlési antennáknál. Talán Ana Scholl a
cinkostársad? Gyanúsan viselkedtél a vonaton, Hans, és ezzel elárultad őt is. Vizsgálatot
indítunk ellene és rajta keresztül felderítjük az egész terrorista hálózatot! Elhibázott
merényleted nagy szolgálatot tett Fermstadtnak!
A lakók kinéznek az ablakokon, kiállnak az erkélyekre, látnak és tudják, ki vagy. Egy
asszony virágcserepet tart a kezében, melyet pillanatnyi tétovázást követően feléd hajít és
ezzel megadja a lökést a többi lakónak is. Hamarosan konzervek, sörösüvegek és tányérok
repülnek rád, a polgárok üvöltöznek, visítoznak, emelkedő endorfin szintjük pedig jelzi,
mennyire élvezik, hogy megvédhetik magukat az idegentől, aki veszélyt jelent számukra.
A rögtönzött fegyverré avanzsált holmik többsége nem talál el, de egy tányér mégis a
hátadon törik darabokra, amitől a földre rogysz. Sebesült állat módjára behúzod magad egy
kapualjba, ahonnan nem láthatnak az erkélyekről. Először a szüleidet próbálod felhívni, aztán
az unokatestvéredet, de nincs kapcsolás, a vonal néma marad. Felüvöltesz, letéped a fejedről a
drága okos szemüveget és elhajítod. Előhúzod a zsebedből a tabletet és reménykedsz, hogy
hátha az működik, de a szemed előtt sötétedik el a képernyő.
A törzs bioimplantátuma közelgő infarktust jelez. Kezeddel a mellkasodhoz kapsz és
belemarkolsz az overallodba, hogy az ujjaid szinte elfehérednek tőle. Görcsösen vonaglasz a
földön, magzatpózba gömbölyödsz és segítségért próbálsz kiáltani, de már nem jön ki
értelmes hang a torkodon.
Ejnye, Hans, mi megmondtuk előre.
Az üldöző polgárok utolérnek és köréd gyűlnek, de megtartják a távolságot, nehogy valaki
megsérüljön, ha esetleg felrobbantod magad egy elrejtett gránáttal. A Citizen Watcher App
tökéletesen végzi a feladatát, hogy a nap végén ez már csak egy izgalmas kis kaland legyen,
amit a polgárok egymásnak mesélnek.
Megérkeznek a városőrök, akik fegyvert szegeznek rád, de te ezt már nem is látod, pedig
az arckifejezésük nem akármilyen! Egy elsősegély-robot defibrillátort köt a mellkasodra és
újraindítja a szívedet, miközben oxigénnel lát el, és felállítja a diagnózist: első fali infarktus,

pánikroham, sokk, súlyos nomofóbia tünetei ismerhetők fel nálad.
Túl fogod élni, Hans. Túl fogod élni, mert szükségünk van rád, hiszen nagyon értékes
voltál ma számunkra. Fel sem tudod fogni, mennyire!

