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Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt család-

anya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tud-

janak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy a 

gyermekek nőttek, az idő úgy repült. Marina, bár dolgozott 

egy kis vegyesboltban, otthon is tökéletesen ellátta a ház-

tartást. Mosolygós, közvetlen nő volt, szeretett emberekkel 

beszélgetni, ismerkedni. Sokat olvasott. Szerette a könyve-

ket. Gyermekként Andersen és Grimm meséit olvasta. Eze-

ken nőtt fel. Nem csak elolvasta a mesét, hanem a végén 

elgondolkodott a mondanivalójukon. A filmeket is szerette. 

Főleg a romantikus, történelmi témájú filmeket, és a vígjá-

tékokat kedvelte. Bár az internet bevezetése csökkentette a 

filmnézés utáni igényét. Az internettel kitárult a nagyvilág. 

Kiszélesedett az ember látóköre. Marina eleinte csak zené-

ket, keresett, töltött le a netről, majd később filmeket is, 

bár arra nagyon ritkán volt ideje. Egyik nap kisfia hazajött az 

iskolából, mivel nem volt tanulnivalója, beült a gép elé. 

Marina próbálta gyermekeit kordában tartani a netezéssel 

kapcsolatban. Félt, hogy gyermekei is, mint a többi gyer-

mek, net- függők lesznek. Így egy- két órát engedélyezett 

nekik felváltva a gép előtt. Szóval… kisfia játszani akart. Mi-

vel bevallotta valós korát, senki nem játszott vele. – Anya- 

szólalt meg a gyermek, nem játszanak velem. -Sajnálom 

kisfiam, írd fel a korodat 30-ra. Akkor hátha lesz kihívód, 

vagy fogadják a hívásodat. Bár anyjának fogalma sem volt 

mit játszik a gyermek a neten. A gyerek egy ideig csendben 

volt, Marina tudta nyugodtan végezni az itthoni teendőit. 

Majd fél óra elteltével újra megszólalt:- Anya, gyere velem 

játszani! -Jajj Georghi, hagyjál már, tudod, hogy nem tudok 
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játszani. De megszólalt benne a belső hang: ne rázd le a 

gyereket, így is keveset vagy vele. Marina elszégyellte ma-

gát. Bekapcsolta a laptopot, és odaszólt fiának:- Na, mondd 

akkor hova lépjek, mit írjak be? És a fiúcska megtanította 

játszani. Küzdöttek, bár Marinának új volt ez a játék. Még 

soha nem játszott online játékot. A gyermek folyamatosan 

nyert, élvezte. Lassan az anya is kezdett rájönni a játék lé-

nyegére. -Jól van kisfiam, mára ennyi elég volt-majd folytat-

juk. Marina folytatta a mosogatással a házimunkát. A gyer-

mek felregisztrálta egy közösségi oldalra, így már Marina is 

tudott néha névvel játszani. Eleinte elverték, csak a vendég 

(név nélküli) játékosok hagyták nyerni. Viszont néha már ő 

is nyert a regisztrált játékosok ellen. A játék a részévé vált. 

Annyira megszerette, hogy minden szabadidejét ezzel töl-

tötte. 
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A virtuál világ 

A gyermekei megtanították szerkeszteni, képeket, zenéket 

letölteni, rádiót felrakni, a szövegszerkesztés rejtelmeibe is 

bevezették. Szép és igényes profiloldalt kreált magának. A 

zenéket mindig frissítette. Teljesen elvarázsolta ez a világ. 

Itt alkothatott, az általa létrehozott profillal, beírt versek-

kel, képekkel kifejezte belső világát, már annak, aki vevő 

volt rá. Akkor még nem tudta, hogy itt az emberek nagy 

része, irigy, unatkozik, és ok nélkül beleköt a másikba. Ha 

tehette belépett erre az oldalra, és játszott. Szinte kezdett ő 

is függővé válni. Hazajött a munkából, gyorsan elvégezte az 

itthoni teendőit, és alig várta, hogy beüljön a gép elé. Ez 

nem jó így- gondolta magában. Elveszem az időt az éjszaká-

imból és a gyerekeimtől. A gyerekeimtől? Nem is! Kimosok 

rájuk, ha kell tanulok velük, ételt készítek nekik, kiszolgálom 

őket. Viszont az éjszakáiból elvette az időt. Játszott. Este 

két-három órákat. Egyre jobban. Nem is a játékokra figyelt, 

hanem a játék közben előforduló ember típusokra. Itt aztán 

megmutatkozott, ki- milyen ember. Néha barangolt is, pro-

filokat nézegetett. Egyik ilyen alkalommal betévedt egy férfi 

oldalára. A profil semmi extrát nem tartalmazott. Egy blog, 

vicces erotikus képek, videók. A fellelhető zenék nem az ő 

zenei világát tükrözték. A vicces, erotikus képek láttán, el-


