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1. Löncs, ami nincs
B evallom, néha nem értem Maxit és

Trixit. Tudjátok, ők az én kedvenc unoka
öcsém és unkahúgom, a pumiikrek. Sokszor
olyan szavakat találnak ki, amiket csak ők
ketten értenek. Nemegyszer megtréfáltak
már így, de ezúttal semmi okom nem volt
gyanakodni. Vagyis azt hittem. Egyértel
műnek tűnt, hogy „hideg

löncsre”

hívnak. Alig

vártam az ebédidőt, mert imádom a hideg
tálakat! Tonhalszendvics, lazacpástétom,
kaviár… Ínycsiklandó sonkatálak lebegtek
a lelki szemeim előtt: prosciutto, serrano,
pastrami… Nyami! Még a tízórait is kihagy
tam. Dél körül már egy egész farkasfalka
morgott a gyomromban.
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Ám hiába. Amikor Maxi ajtót nyitott,
tá nyér helyett headsettel fogadott.
– Siess, mindjárt kezdődik! — mondta, és

Egy pillanatra összenéztek, aztán úgy el
kezdtek kacagni, majd’ kiestek a szájukon…
– Hihihiideg löncs, hahaha…

szaladt a nappaliba. Úgy ugrott át a kanapé

Annyira rázta őket a nevetés, hogy a köny

háttámlája fölött, hogy fejére kapta a fülest.

nyük csorgott. Kezdtem kutyául érezni ma

Aztán úgy huppant Trixi mellé, hogy már a

gam, hogy rászedtek, de Trixi egy szórólapot

kontrollert a kezébe fogta.

adott a kezembe:

– Hé, azt hittem, kapok valami finom ebé

„HE-DOG LAUNCH”

det! – jegyeztem meg csalódottan, de ők
se hall, se lát meredtek a monitorra. Addig,
amíg eléjük nem álltam, csípőre tett kézzel:
– Khm, khm… bocsánat, ha zavarok. Hol
találom a büféasztalt?

– Hát, ez meg mi a kutyafüle? – hü ledez
tem, Maxi pedig
az ujjával intett,

Na, innentől engem bámultak. A szemöl

hogy fordítsam

dökük egyenesen kérdőjelet formált.

meg a lapot .

– Miféle büfé??? – értetlenkedtek.

Hát a hátától

– Amire meghívtatok, a „hideg

löncs”.

sem let tem
okosabb:
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2. Kukkot sem értek

– Azt jelenti, hogy so
kan vagyunk egyszer 
re ugyanabban a játék

Maxi és Trixi megkönyörült rajtam. El

térben. Ott csapatot le

magyarázták, hogy He–Dog egy világhírű

het alkotni. Egy kisebb

szuperhős, akinek meg kell mentenie az uni

csapat egy kennel, több

verzumot Csontarcú seregétől.

kennel alkot egy falkát.

– Hát, én még sohasem hallottam róla…

Akik ugyanabba a fal

– Akkor tartották a mozifilm világpremi

kába tartoznak, hall

er jét, amikor a Hosszúfülűek Szigetére utaz

ják és látják egymást,

tunk. Az egész országot teleplakátolták vele

össze tudnak dolgozni.
– Aha, szóval olyasmi, mint egy számhá

– magyarázta Trixi.
– Mi meg jól le is maradtunk róla… – legyin

ború! – próbáltam hozzáértőnek látszani.

tett Maxi. – Még szerencse, hogy magam mal
vittem a képregényt. Azt olvastam a repülőn
egészen Sydneyig – tette hozzá.

– Áh, az bébi… Ez sokkal in
kább olyan, mint egy laser 
tag, és űrhajókkal lehet röp

– Na, jó, oké. De mi a zizi az az MMORPG?
Meg hogy falka, meg új évad?
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ködni. És a HeDog szerintem
messze jobb, mint a Fortnite!
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A z MMOR PG angol
bet ű szó (Ma ssively
Mu lt i player On l i ne
Role-Play ing Game).
Jelentése: „nagyon sok
szereplős online szerepjáték”.

A SKILL a konzoljátékos szereplő képessé geit jelenti. Minél több
skillje van, annál ügyesebb lesz a játéktérben.

– Oké, ez vili – bólogattam –,

Nem tudtam ellenállni az invitálásnak.

de mitől annyira nagy cucc

Lehuppantam, és két marokkal csökkentet

egy évad nyitó?

tem az éhségérzetemet… Addig Trixi kita

– Hát mert minden kölyök

lált nekem egy nicknameet (PongiBUG),

ezzel játszik az egész Földön. Ilyenkor nagy

Maxi pedig beállított egy avatárt. Beléptet

akciók van nak, meg minden. Egy jó húzás

tek a falkájukba és megmutatták az elő 

sal rengeteg Élőpontot lehet gyűjteni, ami

ző évad pályáit. De csak ku tyafuttában,

ket be lehet váltani tuti skillekre. Csak jó

mert közben már ment a visszaszámlálás.

ered ményeket kell elérni, amihez gyors hely

100tól kezdték, három má sodperces idő

zetfelismerés szükséges. Rafkó meg jó tak ti

közökkel.

ka. Mint egy nyomozónak. Gondoltuk, hogy

Maxi megtette a fontos elő készületeket.

tudnál segíteni, mert az új pályák olya nok,

Leengedte a rolót, hogy ne

mintha egy teljesen új világba érkeznél.

zavarjanak a kinti fények.

– Mint mikor átmész a szomszéd kerületbe?

Vagány, neonzöld csíkos kesz

– Hát, ja. Aha! – bólogattak, és lapogat

tyűt hú zott. A csíkjain LED

ták a kanapét. – Gyere, Pongi, középre! Van

ek villogtak.

csipsz meg pattogatott kukorica.
– Ez mi? – kérdeztem meg
gondolat lanul.
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A „NICKNAME” an gol szó, magyarul becenév, amit a játékos vá laszt magának.
Az AVATÁR a játékost
jelképező kicsi képet jelenti. A kifejezés a távolkeleti hindu vallásból
származik, jelentése:
testet öltés.

Tudhattam volna, hogy fe les leges érdek
lőd ni, a válaszból úg ysem értek majd
egy kukkot sem. Pedig Maxi nagyon ked
vesen és rész letesen elmagya rázta, hogy ez

3. Dupla nulla
Ugrásra készen vártuk, hogy megtehes

egy haptikus kesztyű . Még hozzá nem egysze

sük az első lépést az új világban. Együtt mond

rűen kapacitív és rezisztív, mert összekap

tuk,ahogyan változtak a számok: öt… négy…

csolja a taktilis és a kinesztetikus érzékelést.

három… kettő… egy… és a következő pil la

– Tökéletes a gépérzet, 5G-vel üzemel! –

natban se kép, se hang! Csak a nulla körü li

büszkélkedett.
– Aha, vágom! – bólogattam, pedig lövésem
sem volt, miket hadovál már megint.

karika pörgött a a monitoron...
– Dupla nulla! Megakadt a streaming –
pattant fel mérgesen Maxi. (Igazából cifrábbat
mondott, de azt nem illik leírni. Meg mondani sem.)

– Bezzeg a suliban sohasem áll le a tankocka!
Sem a Teams – bosszankodott Trixi.
– Na persze: világos, hogy elsötétült!
Az összes falka minden kenneltagja egyszer
re akar logolni a harmadik univerzumba, és
a szerver pedig nem bír egyszerre ennyi ava
tárt modulálni – csapott a levegőbe Maxi.
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