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Azoknak a fiataloknak ajánlom, akik elég bátrak,  
hogy megkérdőjelezzék a dolgok kialakult rendjét –  

tiétek a jövő!
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ELSŐ ELSŐ FE JEZETFE JEZET

A kikötői negyedben a hivatalnokok és a közéjük vegyülő turis- 
  ták siettek a dolguk után a szép nyári napsütésben. A sydney-i 

Operaház teteje fehéren csillogott a kikötő kék háttere előtt. Az uta-
sok százával szálltak ki a kompokból, és a hangosbeszélő fojtott han-
gú közleményeit hallgatták az érkezési és indulási időkről. Az uta-
soknak chipes műanyag kártyát kellett beolvastatniuk, mielőtt fel- 
vagy leengedték őket a kompokról. Minden sarokból és minden 
szögből biztonsági kamerák figyelték az emberáradatot, igyekezve 
elrettenteni a zsebtolvajokat. 

Egy ilyen zsúfolt nagyvárosban nehéz észrevétlennek maradni. 
Bár még korán volt, az utcai szórakoztatók már a helyükön voltak. 

Az egyik állandó szereplő, egy ezüstre festett élő szobor teljesen moz-
dulatlanul állt az emelvényén. A turisták megálltak, és megbámul-
ták, szuggerálva, hogy megmozduljon. De csak amikor pénzt dob-
tak a lábánál elhelyezett kosárba, akkor integetett, vagy hajolt meg, 
hogy megköszönje.
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Ahogy hol nőtt, hol gyérült a tömeg, senki nem figyelt a tinédzser 
lányra, aki figyelmesen nézte az előadást, és fürkészte a járókelőket. 
Kymara, a tizenhárom éves őslakos lány, az Arcnélküliek egyike, ka-
pucnit viselt, ami eltakarta az arcát. Észrevette, hogy az élő szobor 
táskája a földön hever, egy pad mellett. A mobiltelefonja jól látha-
tó volt benne. 

A lány odaballagott a padhoz, és leült, majd úgy tett, mintha meg-
kötné a cipőfűzőjét. Zakatoló szívvel megragadta a komédiás tele-
fonját, aztán felállt, és elsétált a közeli üveglift irányába, ami a gyalo-
gosokat felvitte a kikötő szintjéről a sztrádához. 

Amíg Kymara türelmetlenül várt a liftre, nem vesztegette az időt. 
Behívta a jelszót felülíró képernyőt a telefonon, és beírt néhány 
számjegyet. Pár pillanattal később kikerülte a telefon jelszavas záro-
lását, és elérte a saját weboldalát. Ennivalót kellett volna összeszed-
nie a reggelihez, nem pedig telefonokat kölcsönvenni és meghekkel-
ni, ám mielőtt még lebeszélhette volna magát a tervéről, kinyílt a lift 
ajtaja, ő pedig belépett. Eddig minden rendben.

Az élete nagyon megváltozott az elmúlt héten. Amit most csinált, 
arra egy átlagos ausztrál tinédzser soha nem is gondolna.

Az egész egy országos fogorvosi ellenőrzéssel kezdődött, amiről 
Kymara ellógott, mivel gyűlöli a fogorvosokat. Nem nagy ügy, igaz? 
Nem igaz. Kiderült, hogy a fogorvosi ellenőrzés alatt egy eszközt ül-
tettek a gyerekekbe. Amikor rájöttek, hogy Kymara ezt nem kap-
ta meg, a következő napon a biztonságiak, akiket egy Határtalanság 
Csoport nevű szervezet alkalmazott, elfogták, mint egy közönséges 
bűnözőt. Útközben ki tudja, hová, a furgon, amiben ő meg három 
másik gyerek utazott, karambolozott. Anélkül, hogy az utasok egy 
szóval is megbeszélték volna, együtt elrohantak onnan.
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És azóta a városban rejtőzködnek, a St. James vasútállomás alatti 
alagútrendszerben. 

Mielőtt ez az egész elkezdődött volna, Kymara teljes élete online 
zajlott. Gamer volt, akinek a YouTube-videóit több ezer gyerek néz-
te világszerte. Ez volt az ő valódi énje, és ezt szerette a világon leg-
jobban. Igaz, csinált unalmas dolgokat is, például iskolába járt, és ki-
takarította a szobáját, de csak a technikáért élt, a játékért és a rajon-
góiért. 

Most pedig el lett tiltva a cseteléstől, a posztolástól és a játéktól, 
és minden mástól, amihez internetkapcsolat kell. Mert úgy tűnt, a 
Határtalanság Csoportnak mindenütt volt szeme és füle, és valami-
lyen okból, amire még nem jöttek rá, azt akarták, hogy Ausztráliá-
ban minden gyereknek be legyen ültetve az az eszköz.

A négy szökevény egy szakadozó walkie-talkie frekvencián keresz-
tül összebarátkozott az egypetéjű ikerpárral, Dru és Kal Sharmával, 
akik segítettek nekik többet megtudni arról, hogy mi folyik. Az ik-
rek egyike, Dru éppen úgy gyűlölte a fogorvosokat, mint Kymara, 
és ellógta a fogorvosi ellenőrzést. Vagyis rávette a testvérét, tegyen 
úgy, mintha ő volna. Fogalmuk sem volt, ez mennyire megváltoztat-
ja majd mindkettőjük életét. 

Most ugyanis Kalban két eszköz is volt, a Határtalanság Csoport 
pedig még nem jött rá, hogy Druba nem ültettek be egyet sem. Ami 
azt jelentette, hogy ha óvatosak, és Dru közel marad Kalhoz, akkor 
biztonságban van.

Ez az egész annyira a valóságtól elrugaszkodott és őrült dolog volt, 
hogy ha Kymara túl sokat gondolkodott volna rajta, még felrobbant 
volna az agya. Végül is ez itt Ausztrália. Egy szép, napsütéses, de-
mokratikus hely, ahol bőven van ennivaló és munka mindenkinek. 
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És mégis, valami gonosz és rémítő dolog történt a gyerekekkel, min-
denki orra előtt, és a felnőtteknek fogalmuk sem volt róla.

Kymara nem tudott egyszerűen csak egy koszos alagútban élni, 
használt ruhákban járni, amiket a ruhagyűjtő konténerekből emel-
tek el, és reménykedni, hogy minden jobbra fordul majd. Ő képte-
len volt feladni. Ezért volt ő a felszínen, és csinált olyasmit, amiért 
Rose, Jacob és Gemma nem rajongott volna. Ám ő az egész éjszakát 
tervezéssel töltötte, és tudta, hogy jó tervet talált ki.

Amint becsukódott a lift ajtaja, elhalkult a kikötői negyed zaja, és 
olyan csend lett, amilyenre szüksége volt. Vett egy mély lélegzetet, le-
húzta a kapucniját, maga elé tartotta a telefont, megnyomta a felvé-
tel gombot, és azonnal az online gamer személyiségét vette fel. 

– Üdv, gamerek, kódolók és kódfejtők. Ma retróra váltunk. A ti 
Kymarátok élőben jelentkezik ebből a gyönyörű, pisi illatú liftből. 
Bocs a kihagyásért – az iskola kész tragédia mostanában. Ezzel bizto-
san nem vagyok egyedül, igaz? 

Kymara az ajkához emelte az ujját, aminek az oldalán az SSP fel-
irat volt olvasható.

– Várom az írásaitokat a szerkesztőhöz. Árasszatok el kommentek-
kel, és tudassátok velem, hogy nem én vagyok az egyetlen Steve Zom-
ville-ben. Béke és szeretet! 

Békejelet formált, megint felfedve az ujjára firkált betűket, majd 
befejezte a felvételt, amint a lift visszaért a kikötő szintjére. 

Kymara ismét felhúzta a kapucniját, és visszasietett a kikötőhöz. 
Elhaladt a komédiás mögött, és észrevétlenül a táskája tetejére ejtet-
te a telefonját. Az élő szobor nem mozdult – ami nem is volt megle-
pő –, amint Kymara egy betonoszlophoz rohant, és elbújt mögötte.

Ahogy visszapillantott az előadó irányába, látta, hogy a Határ-
talanság Csoport két fekete ruhás biztonsági embere odalép az élő 



szoborhoz. Most már nem maradhatott mozdulatlan, ahogy a két őr 
szó szerint elhurcolta őt meg a táskáját, miközben szegény fickó kia-
bált és kapálózott. 

Úgy tűnt, a közelben álló turisták azt gondolják, hogy mindez 
csak egy érdekes csavar az előadó műsorában, de Kymara tudta, mit 
lát. Rettenetesen érezte magát amiatt, ami történt. Az ő hibája volt, 
de úgy gondolta, nem fogják túl sokáig bent tartani a férfit. Végül is 
nem csinált mást, csak mozdulatlanul állt.

Kymara várt, amíg az előadó meg az őrök eltűntek előle, aztán le-
hajtott fejjel visszatért az alagútba. 
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MÁSODIK MÁSODIK FE JEZETFE JEZET

A Westbrook Középiskolában nagy volt a zsivaj, ahogy a gyere- 
  kek kitárgyalták a házi feladatot meg az előző esti focieredmé-

nyeket. Kal és Dru Sharma némán figyelték a barátjukat, Timet. 
A fiú egyedül ült, és nem kapcsolódott be a körülötte zajló esemé-
nyekbe.

– Beszélhetnél vele – mondta Dru az ikertestvérének. – Kérdezd 
meg, hallott-e a szüleiről.

Kal mintha duzzogott volna. Sosem szerette, ha a testvére meg-
mondta neki, mit csináljon. 

– Megpróbáltam. Nem áll szóba velem. 
Dru és Kal még mindig próbálta megérteni, ami az elmúlt néhány 

napban történt, de sok mindennek nem volt értelme. Amióta rájöt-
tek, hogy a nagynénjük most a Globális Előkészítő Programnak dol-
gozik, tudták, hogy még óvatosabbnak kell lenniük, mint korábban.

A  terem hirtelen elcsendesedett. Dru megmerevedett, ahogy 
a szeme sarkából a testvérére meg az osztálytársaira pillantott. Kal 
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tekintete elhomályosodott, az ujjai rángatóztak, akárcsak az összes 
többi diáknak a teremben. Újra megtörtént!

Dru azonnal utánozni kezdte a testvérét, miközben óvatosan kö-
rülnézett, hogy a többieket ellenőrizze. Mindnyájan meg voltak der-
medve, kivéve…

Egy új fiú lépett be az osztályterembe, és a tanulókra meredt. Kö-
rülbelül annyi idős volt, mint Dru és Kal. Magas volt, ázsiai, és ele-
gáns fekete blézert viselt. Dru korábban még sosem látta. 

Pár pillanat múlva Miss Biggs lépett be. Az iskolai védőnő az osz-
tályra pillantott. Elégedettnek tűnt. A táblagépére nézett, és röviden 
beírt valamit. Épp akkor fejezte be, mikor a tanulók fura viselkedése 
megszűnt. Miss Biggs az új fiú mellé állt az osztály elé, és kezében a 
táblagéppel, várakozóan nézett körül.

Akkor az összes tanuló, Dru kivételével, egyszerre elkezdett man-
darin kínaiul beszélni. Dru igyekezett elrejteni a megdöbbenését. Ezt 
a nyelvet az év eleje óta tanulta az osztály, de a legtöbb gyerek még 
az alapvető kiejtéssel is küzdött. Most viszont mindannyian együtt 
kántálták: „Yuyán gengxin wánchéng”. 

Dru gyorsan bekapcsolódott.
– Ööö… wánchéng.
Ismét észrevette, hogy az új fiú gyanakodva figyeli. Miss Biggs vi-

szont mosolygott. Láthatóan elégedett volt az osztály hirtelen jött 
nyelvtudásával. 

– Szervusztok, gyerekek… – Miss Biggs elhallgatott, amint észre-
vette, hogy Regan Holcroft még mindig mereven maga elé bámul, 
mint egy szobor, és az ujjai rángatóznak. 

A védőnő homlokráncolva figyelte, ahogy Regan kezd összecsuk-
lani a székében, és oldalra lecsúszni. De mielőtt még a padlóra esett 
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volna, az új fiú odapattant és elkapta. Regan visszanyerte az öntuda-
tát, és úgy tűnt, borzasztóan zavarban van, hogy ott ugrál körülötte 
valaki, akit még soha nem látott. 

Miss Biggs az új fiúra pillantott.
– Köszönjük a segítséget, Csiao! – Aztán figyelmesen végigmérte 

Regant. – Regan, légy szíves, gyere be a betegszobába óra után.
Reganen látszott, hogy megszégyenült, amiért a gyengeség jelét 

mutatta. Megrázta a fejét.
– Jól vagyok, Miss Biggs, tényleg, csak egy kicsit elfáradtam.
Miss Biggs rámeredt, aztán határozottan kijelentette:
– Biztos vagyok benne, hogy jól vagy, Regan, de azért ellenőrizzük.
Regan elfintorodott – nyilvánvaló volt, hogy Miss Biggs nem tűr 

ellentmondást –, de nem vitatkozott tovább.
Miss Biggs ismét az osztályra fordította a figyelmét.
– Azt mondtam volna éppen, köszöntsétek velem Csiao Jangot. 

Kínából érkezett, a Globális Előkészítő Program Vezetői Csereprog-
ramjának résztvevőjeként. Csiao évfolyamfelelős Kínában, mint ná-
lunk Regan. Úgyhogy az lesz ausztráliai tartózkodása idején is.

Dru és Kal gyors pillantást váltott. Mindketten ugyanazt gondol-
ták. Kína is részt vesz a Globális Előkészítő Programban? 

Regan összevont szemöldökkel nézett a cserediákra, amitől Dru 
elmosolyodott. Tudta, hogy Regan utál mindenféle versenyt, ez a 
Csiao gyerek meg csak pár perce volt az osztályban, és máris sikerült 
Regant rossz színben feltüntetnie Miss Biggs előtt. 

A védőnő homlokráncolva nézett az órájára, aztán folytatta.
– Úgy tűnik, késik az osztályfőnökötök. Csiao, adj fel egy gyors 

matekfeladványt mandarin nyelven!
Csiao mosolyogva bólintott.
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Dru figyelte, ahogy Regan arcán elömlik a felháborodás. Látha-
tóan nem volt hajlandó önként megadni magát. Magabiztosan fel-
állt.

– Vagy esetleg csinálhatnám én, Miss Biggs. Tekintve, hogy igazá-
ból én vagyok az évfolyamfelelős.

Önelégült pillantást vetett Csiaóra. Ám Miss Biggs így felelt:
– Arra nem lesz szükség, Regan.
Regan leült, és dühösen nézett Kalra, aki felvihogott.
Miss Biggs bólintott.
– Te jössz, Csiao.
Kal vidoran nézett a testvérére. 
– Ez nem fog sokáig tartani. Pocsékul tudunk mandarinul.
Dru, aki próbálta elnyomni magában a kellemetlen érzést, amit a 

reggel látottak okoztak, felvonta a fél szemöldökét.
– Ha, beszélj csak a magad nevében.
Dru mindig kiváló volt a nyelvekből, és ő volt az egyik legjobb az 

osztályban mandarinból. 
Csiao kezdett kérdéseket feltenni mandarin nyelven. 
– A hatvanegy prímszám vagy összetett szám? 
Dru már éppen válaszolni akart, amikor megszólalt Tim Hale, és 

megmondta a jó választ mandarin nyelven.
Dru lassan Tim felé fordult, aki üres tekintettel meredt maga elé. 

Tim sosem volt jó tanuló. Őt mindig inkább a sportok érdekelték. 
A múlt héten még nem tudott megoldani egy nagyon könnyű man-
darin röpdolgozatot. Akkor ez most mi volt?

Csiao elégedettnek tűnt. Aztán feltett egy újabb kérdést az osz-
tálynak. 

– Mi a tizennyolc és hat legnagyobb közös osztója?
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Dru ismét meglepődött, amikor Chloe tökéletes mandarin nyel-
ven válaszolt. 

Csiao Kalhoz fordult, és azt kérdezte tőle:
– Mennyi a nulla négyzetgyöke?
Dru ámulva figyelte, ahogy a testvére tétovázás nélkül válaszolt. 

Még mintha magát Kalt is meglepte volna a saját tökéletes válasza.
Csiao látta Dru hitetlenkedő arcát, és feltett neki egy kérdést.
– Mennyi hatvannégy osztva tizenhattal?
Dru pánikba esett. Nem volt biztos a válaszban. Kinyögte az első 

kifejezést, ami eszébe jutott.
– Fei cháng gan xiè ni!
Az osztály gurult a nevetéstől, amibe Csiao is bekapcsolódott, míg 

Miss Biggs némán figyelte a társaságot. Csiao Dru padjához lépett, 
és angolul mondta: 

– Azt kértem, hogy oszd el a hatvannégyet tizenhattal, te pedig azt 
mondtad: „Nagyon szépen köszönöm.”

Dru legszívesebben a padló alá süllyedt volna. Ez volt a legkel-
lemetlenebb dolog, ami valaha is történt vele egy órán. Mindig is 
ő volt az okos tanuló, aki tudta a helyes választ az osztályban. Ilyen 
csak a rémálmaiban szokott előfordulni. 

A testvére zavarát látva Kal mandarinul mondta Csiaónak:
– Ő nagyon udvarias gyerek, uram.
Csiao az ikerpárra nézett, aztán úgy döntött, hogy elfogadja Kal 

magyarázatát, és folytatta a matematikai kérdések feladását manda-
rinul.

Kal a testvéréhez hajolt, és odasúgta:
– Tökre megvédtelek, haver. Jössz nekem eggyel.
Dru értetlenkedett.



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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– Nem értem. Én vagyok az egyetlen az osztályban, aki jól tud 
mandarinul.

Ám amint Xavier tökéletesen válaszolt mandarinul Csiao újabb 
matematikafeladványára, kénytelen volt helyesbíteni.

– …vagy legalábbis én voltam – mondta a testvérének.
Mikor Mr. Park belépett az osztályba, azt látta, hogy az óra már 

elkezdődött, és Miss Biggs jegyzetel. Miss Biggs rideg mosollyal fo-
gadta.

– Kedves, hogy csatlakozik hozzánk, Mr. Park. A magáé az osztály.
Azzal kivonult a teremből, Csiao pedig az osztályterem végébe 

ment, és elfoglalta az üres helyet Tim Hale mellett.
Dru megkönnyebbült, hogy megszabadultak Miss Biggstől. 

A testvéréhez fordult.
– Kal, megint be kell jutnunk a hálózatba, hogy kiderítsük, mit 

terveznek. Nem tudok egyfolytában színlelni, és legközelebb tény-
leg lebukom. 




