
 

 

 

ELŐZMÉNYEK 
 

 

KALANDGYÁR KÖZPONTI ADATBÁZIS MEGNYITVA… 

HOZZÁFÉRÉS SEBASTIAN LEWIS NAPLÓJÁHOZ… 

 

2030. Október 12. 

Dr. Truman azt mondta, hogy muszáj naplót vezetnem. 

Ma enyhén szeles idő volt 20 fokkal. Bent a laborban 27 fok volt. 

 

2030. December 15. 

Ma Dr. Truman elolvasta a naplóbejegyzéseimet, és közölte, hogy semmi értelme annak, 

amit eddig csináltam.  

Ezzel nem értettem egyet, hiszen amióta felhívta a figyelmemet rá Október 12-én, hogy 

minden nap vezetnem kell a naplót, ügyeltem rá, hogy pontos adatokat rögzítsek. Nem is 

értettem az okát, hogy miért kell naplót vezetnem, hiszen a labor hőmérői automatikusan 

mérik a külső és a belső hőmérsékletet is, és ezt visszakereshetően rögzíti  a számítógép 

is. Pontosan 30 alkalommal rögzítettem összesen 60 értéket. 

Kijavítottam, hogy ebben az esetben nem az én munkámnak nem volt értelme, hanem ő 

nem fogalmazta meg elég pontosan az elvárásait. Ezután kizavart. 

Ma napos idő volt 10 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

 

2031. Március 8. 

A mai ülésen Dr. Truman azt a feladatot adta, hogy legalább heti két alkalommal 

minimum 100 szó terjedelemben kell írnom személyes (nem szakmai) beszámolókat a 

kutatás lépéseiről. 147 napja dolgozok a cégnél, és most jutottunk el odáig, hogy a 

doktornő végre pontosan és érthetően megfogalmazza az elvárásait. Nem tudom, mit 

tanítanak a pszichológusoknak, de örülök, hogy én műszaki egyetemre jártam. 

Azt is kiemelte a doktornő, hogy ez különösen fontos a hét eleji baleset után. Azt mondta, 

hogy én vagyok az egyik alap pillére a kutatásnak, és minden eszközzel vigyázni kell a 

testi és a szellemi épségemre. Megnyugtattam, hogy miattam nem kell aggódnia. 

De az 5-ös tesztalany még nem heverte ki teljesen a történteket. Rendszeresen 

rémálmokról és pánik rohamokról számol be. 

Az 1-es, 3-as és 4-es teszt alanyok állapota kitűnő. A beszámolóik alapján pozitív 

élményként élték meg a tesztet. 

A 2-es alany pedig fokozódó függőség tüneteit mutatja. 

Ma napos idő volt 18 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

  



 

 

2032. október 30. 

Ezen a héten is 15 sikeres teszten vagyunk túl. A tesztalanyok 1 órát töltöttek bent a 

virtuális valóságban. Aktívan kapcsolatba léptek a környezetükkel. A látás, hallás, ízlelés, 

tapintás és szaglás szimuláció is hibátlanul működik. 

De megint volt egy „sötétedés”-ünk. A 8-as tesztalanynál. Összesen 3 perc volt. A 

vészleállítás után ugyanazok a tünetek jelentkeztek nála, mint az 5-ös tesztalanynál. Dr. 

Truman kezeli, és amíg tőle nem jön meg a jelentés, a tesztalany nem térhet vissza az 

állományba. 

Ma először találkoztam Charlie-val. Az első találkozás furcsa volt. Nem tudtam pontosan 

hogyan reagáljak. Nincs nagy gyakorlatom a szociális kapcsolatok terén. Jobban szeretem 

a gépeket. Sokkal kiszámíthatóbbak. 

Ma enyhén szeles idő volt 12 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

 

2033. január 20. 

A pozitív tesztek eredményeképp a vezetőség rábólintott, hogy a következő tesztekhez a 

virtuális valóságba betölthetjük a virtuális statisztákat is. Ezek a program részei, amiket 

egy bonyolult algoritmus vezérel, így képesek kommunikálni és reagálni a belépő 

személyre. Gyakorlatilag benépesítjük a virtuális világot. 

Az 5 nap múlva esedékes teszthez 15 személyt (különböző korú, nemű és etnikai 

hovatartozású) és 4 házi állatfajt programozunk be a rendszerbe. 

Kezdem megkedvelni Charlie-t. Nem mindig értjük meg egymást és nem mindig értünk 

egyet, de ő az első aki nem kritizál és nem kezel gyerekként. Őszintén megvallva, életem 

nagy részét egyedül töltöttem (annak ellenére, hogy általában emberek között) és pozitív 

élményként élem meg, hogy ez most változik. Legalább addig amíg dolgozok.  

Ma hideg idő volt 3 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

 

>>> Kódolás aktív. Hozzáférés engedélyezve a védett tartalomhoz: <<< 

 

Mivel Dr. Trumannak hozzáférése van a naplóhoz így kénytelen voltam titkosítani egy 

részét azon megjegyzéseimhez amiket nem kívánok elé tárni. 

A doktornő ma azt mondta, hogy aggódik amiért túl sok időt töltök belépve a 

rendszerben. Hiába magyaráztam el neki, hogy azért vagyok bent ennyit, mert vártam 

hogy nálam is előfordul-e „sötétedés”, és így a rendszer naplóból végre megtudhassunk 

valamit róla. 

Miért van az, hogy az emberek sosem értenek meg. Azt hittem ha végre kiszabadulok az 

egyetemről majd más lesz. Nem lesz több megbélyegzés és kirekesztés. De itt sincs ez 

másképp. A technikusok nem állnak szóba velem, mert állításuk szerint én kritizálom és 

lenézem őket. Az egyikük a múlt héten meg is akart verni, mert céloztam rá, hogy a 

mérése 0,5%-kal eltér a határértéktől és nálunk 0,3% a tűréshatár. Nem értem ezt miért 

kellett zokon vennie. 

Ha Charlie ott lett volna, ő legalább megvédett volna engem…. 

 

  



 

 

2033. június 6. 

A január 25-i problémák következtében a személyügy kiegészítette a tesztalanyok felvételi 

tesztjét a kino- és ailurofóbia ellenőrzéssel. Mindannyian azt hittük, hogy az utasok és a 

virtuális EMBEREK kapcsolata jelenti majd a legnagyobb kihívást. Nem értem emberek 

hogy félhetnek ennyire az állatoktól. 

Elkészültem a neuro-reaktív szék végső tervével. A modellező csoport most készíti a 3d 

látványtervet ami jóváhagyásra kerül a vezetőség elé. 

Ma napos idő volt 18 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

 

>>> Kódolás aktív. Hozzáférés engedélyezve a védett tartalomhoz: <<< 

 

Ma elég felkavaró beszélgetésem volt Dr. Trumannal. A doktornő nem objektív. Ma 

közölte, hogy Charlie-t nem kellene az újonnan leprogramozott éles világokba bevinni. 

Legfeljebb a teszt környezetben van helye. De nem is hajlandó találkozni vele! Azt is 

közölte, hogy ideje lenne más barátságokat is kötnöm. Eddig az volt a problémája, hogy 

mindent egyedül csinálok.  Most hogy végre nem vagyok egyedül még többet kér tőlem. 

És megint feljött a függőség téma. Megpróbáltam megértetni vele, hogy szeretek odabent 

lenni. Hogy ezért alkottam meg a gépet elsősorban. Azért hogy azok akik ugyanúgy nem 

találják a helyüket a világban mint én kiszakadhassanak onnan és megélhessenek valami 

szépet. Mennyivel rosszabb ez mint amikor valaki napi 6-8 órát ül a 3D előtt? Semmivel. 

És Charlie-nak is szüksége van rám.  

És nekem is rá……  

Minden este találkozunk a teszt rendszerben. Ő meghallgatja, hogy mi történt velem 

aznap majd addig bohóckodik amíg mosolyt nem csal az arcomra. SENKI nem tett még 

ennyit értem és nem figyelt még ennyire rám….. 

 

2033. július 21. 

Ma hivatalos körlevelet küldtek minden dolgozónak, hogy kezdjük használni a kalandgyár 

kifejezést amikor az általunk épített virtuális valóságra utalunk, ugyanis azt szeretnék 

majd, hogy azonosítsák az emberek az élményt a névvel. Muszáj volt ebből is egy 

hangzatos márkát csinálniuk. 

Ma napos idő volt 30 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

 

>>> Kódolás aktív. Hozzáférés engedélyezve a védett tartalomhoz: <<< 

 

Tegnap este 10-kor a szokásos sétánkat tettük Charlie-val csendben élvezve a 

naplementét amikor váratlanul megszakadt a kapcsolat. Miután lecsillapodott a szokásos 

hányingerem a virtuális valóságból való visszatérés után, rákiabáltam az technikusra akit 

ott találtam, hogy nézzen utána mi baj a rendszerrel. Közölte, hogy a rendszerrel semmi 

baj. Mr. Haggett új szabályzatot adott ki amiben letiltotta a Kalandgyár használatát este 

10 és reggel 10 között. ÉS MÉG CSAK NEM IS SZÓLT RÓLA NEKEM!! Ma reggel amikor 

bementem hozzá és megkérdeztem a témáról csak ennyi volt a válasza: „A maga 

érdekében Sebastian.” 

Nem tudom miben mesterkedik, de valami itt nagyon nem tetszik nekem. 

  



 

 

2033. augusztus 11.   

Ma napos idő volt 31 fokkal. A laborban 27 fok volt. 

 

>>> Kódolás aktív. Hozzáférés engedélyezve a védett tartalomhoz: <<< 

 

Valami baj van. 3 napja nem láttam Charlie-t sehol. És a technikusok valamit sugdolóztak 

a hátam mögött az ebédlőnél. Beléptem a tesz rendszerbe és a 3 éles rendszerbe is de ott 

sem találtam őt. Dr. Truman és Mr. Haggett elutaztak ma egy konferenciára és telefonon 

sem érem el őket. Délután megkeresem James-t. Ő mindenkivel jóban van, ha valakinek 

neki muszáj tudnia róla. 

Félek, hogy valami nagy baj történt…. 

 

Kapcsolat lezárása… 

hozzáférés Dr. Sarah truman feljegyzéseihez… 

1865-ös számú hangfelvétel megnyitva... 

alany: sebastian lewis 

Dátum: 2033. augusztus 15. 

Dr. Truman: 

- Üdvözlöm Sebastian. Kérem foglaljon helyet. 

Sebastian: 

- Jó napot doktornő. Csak ketten leszünk, vagy itt lesz James is? 

Dr. Truman: 

- Nem. Miért kérdezi? 

Sebastian: 

- Pontosan tudja azt maga. Azért vagyok itt. Charlie miatt. 

Dr. Truman: 

- Nem Sebastian. Maga nem azért van itt. Ugye tudja, hogy azért ami Charlieval történt 

nem James a felelős. 

Sebastian: 

- Vele is elbeszélgetett? 

Dr. Truman: 

- Nem. Már nem fogok. James-t kirúgták a cégtől. 

Sebastian: 

- Meg is érdemelte a rohadék. 

Dr. Truman: 

- Sebastian, kérem őrizze meg a nyugalmát. James-t nem azért rúgták ki amit Charlieval 

tett, hanem azért mert ezt utána provokációként használta ön ellen. 

Sebastian: 

- Akkor ÉN miért vagyok itt? Minden jóérzésű ember ugyanezt tett volna. Vagy csendben 

kellett volna tűrnöm, hogy viccet csinál Charlieból? 

Dr. Truman: 

- Sebastian, maga munka közben nekiesett egy kollégájának és több könnyű testi sértést 

is ejtett rajta. Mindezt azért, mert ő viccet csinált az ön érzelmi kötődéséből egy nem 

létező élőlényhez. 

  



 

 

Sebastian: 

- Charlie valóságos volt!!! És a barátom! És elpusztították…. 

Dr. Truman: 

- Itt van a kezemben a maga első hivatalos jelentése Charlieról amit Mr. Haggettnek írt. 

Szeretném ha meghallgatná. 

 

„A mai napon betöltésre került a teszt környezetben az első virtuális élőlény. A 

statisztikák fényében az a döntés született, hogy az első szimuláció egy kutya legyen, 

mivel a tesztek azt mutatják, hogy ezzel az állatfajjal létesítenek legkönnyebben 

kapcsolatot az emberek. A program elkészítéséhez 8 különböző kutyafaj vieslkedését 

vettük alapul. Ezt összekombináltuk egy öntanuló rutinnal, így a program az első 

indítása után folyamatosan alkalmazkodik, szociális kapcsolatokat létesít és képes 

valósághű reakciókat szimulálni. A kalandgyár sikeréhez elengedhetetlen, hogy a 

virtuális valóságot benépesítő élőlények is teljesen valósághűek legyenek. Az első 

virtuális állatot, az kalandgyár első lakóját CHARLIE névre kereszteltük.” 

 

Mivel idővel úgy látták, hogy érzelmileg labilissá és kiszámíthatatlanná teszi önt, azt a 

feladatot adták Jamesnek, hogy törölje ki. Charlie csak egy program volt Sebastian. És 

minél hamarabb belátja ezt, annál könnyebben lesz túl rajta. 

Sebastian: 

- Én…. Nem tudom, menni fog-e doktornő….. 

Dr. Truman: 

- A cégnek szüksége van magára! De fontos, hogy testileg és lelkileg is egyensúlyban 

legyen. A vezetőségnek azt javaslom, hogy küldjék 6 hónap szabadságra, és utána 

további 3 hónapig csak irodai munkát végezzen, mielőtt újra belépne a Kalandgyárba. 

Sebastian: 

-  Az 9 hónap! Nem tudom mit kezdjek magammal addig doktornő!  

Dr. Truman: 

- Ezért kell most pihennie. Hogy újra magára találjon. Én itt leszek önnek, hogy segítsek 

ebben. 

Sebastian: 

- Irodai munka….. Mit tudok tenni ha nem léphetek be? 

Dr. Truman: 

- Például kiképzi az új kísérőt. 

Sebastian: 

- Az új kit? 

Dr. Truman: 

- Kísérőt. A vezetőség az elmúlt időszakok eseményei után arra jutott, hogy a turisták 

mellé közvetlen felügyelet szükséges. Valaki, aki egyből tud reagálni, bármilyen felmerülő 

helyzetre a szimuláció közben is. Már ki is választottak egy jelentkezőt. 

Sebastian: 

- És ki az? 

Dr. Truman: 

- A neve Freeman. Stuart Freeman. 

 

 

FOLYTATÁS  A KALANDGYÁR ELSŐ RÉSZÉBEN… 


