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1. 1951. október 30-án születtem. Az érettségi után nem tanultam tovább egyetlen iskolában 
sem, mivel az iskola kötöttsége az őrületbe kergetett. Már gyerekkoromban rájöttem, hogy tudok bán-
ni az emberekkel. Ott álltam egy apró, alig hatéves kis testben, és néhány szóval, néhány gesztussal és 
néhány könnycseppel akkor ugrasztottam össze a szüleimet, amikor csak akartam. Vagy a szomszédo-
kat. Vagy az osztálytársaimat. Nagyon élveztem ezt a hatalmat! Igazi, született manipulátor voltam, ki-
emelkedő színészi képességekkel, ösztönös emberismerettel, 190 feletti IQ-val, a gátlások és az elvek 
teljes hiányával.

2. Az érettségi után, némi téblábolás és unatkozást követően jelentkeztem a CIA-ba. A felvételi 
tiszt azzal utasított el, hogy nincs felsőfokú iskolai végzettségem. Ekkor kitéptem egy papírlapot az 
asztalon heverő jegyzetfüzetből, leírtam rá egy mondatot, majd összehajtogattam és eltettem. Ezután 
kicsit elbeszélgettem a fickóval, és míg én nyugodt maradtam, ő annyira elveszítette a fejét, hogy dü-
hében teljes erejéből belevágott ököllel a falba, amitől eltört a keze. Én elővettem az összehajtoga-
tott papírlapot és megmutattam neki. Ez volt ráírva: „El fogod törni a kezed.” Közöltem vele, hogy ez 
az, amihez értek: manipulátor vagyok, az emberek azt teszik, amit akarok. Még aznap este felhívtak. 
Néhány órával később ismét bent voltam a CIA központjában és öt ügynökkel beszélgettem arról a 
szakmáról, amelyet kémkedésnek neveznek. 1971-et írtak ekkor. Felvételt nyertem a CIA állományába, 
és azonmód a Műveleti Igazgatóság egyik alosztályára kerültem mint olyan ember, akivel kapcsolatban 
Richard Helms, a CIA akkori igazgatója meghagyta, hogy kiemelt figyelmet kell rá fordítani. Húszéves 
koromra öt nyelvet beszéltem anyanyelvi szinten, melyeket jóformán csak hobbiból tanulgattam. Képes 
voltam arra, hogy akcentus nélkül beszéljek más nyelveken, vagy különféle akcentusokkal. Például ír ak-
centussal beszélni oroszul, vagy kínai akcentussal németül. Ennek köszönhetően a tisztképző iskola vé-
geztével Európába küldtek, és egészen 1974-ig ingáztam a két Berlin és Moszkva között. Az volt a fel-
adatom, hogy kiismerjem az embereket és jelentést írjak a gyengéikről: arról, hogy mivel lehet őket 
megfogni. 1974 nyarán megbíztak egy olyan feladattal, melyet veterán, nagy tapasztalattal bíró, rend-
kívül óvatos és dörzsölt ügynökök szoktak kapni. Valójában ez a legnehezebb és legkényesebb tevé-
kenység, melyet a kémek végeznek. Úgy hívják: beszervezés. Elég a legkisebb hiba, és mindennek vége. 
Ez fokozottan igaz azokra az esetekre, amikor egy ellenséges ország egyik ügynökét akarjuk beszer-
vezni kettősügynöknek. Azon a nyáron az volt a dolgom, hogy beszervezzek egy igazi KGB-s öreg rókát, 
akin hét éven át nem tudott fogást találni senki. Tényleg nagyon kemény fickó volt: még nekem is két 
napomba telt, mire rávettem, hogy dolgozzon nekünk. Ez volt a CIA történelmének egyik legnagyobb si-
kere. Két éven át szerveztem be embereket, főleg Kelet-Berlinben. Beszervezői pályám azzal ért vé-
get, hogy az egyik kedves kollégám feladott. Az utcán sétáltam éppen, amikor elkapott és őrizetbe vett 
a Stasi, a kelet-német titkosszolgálat. A kihallgatáson azzal álltam elő, hogy a KGB tisztje vagyok. Nem 
hittek nekem. Alaposan megvertek egy telefonkönyvvel, amikor is eljátszottam, hogy megtörtem, és 
előadtam, hogy az a feladatom, hogy Stasi-ügynököket szervezzek be a KGB számára kettősügynöknek. 
Valamilyen különös ok miatt az úgynevezett „baráti titkosszolgálatok” fenemód rühellik egymást, így a 
mesémet bevették. Iszonyú mérgesek lettek. Megint kaptam néhányat a szemem alá, mire kiköptem ne-
kik egy nevet. Az egyik jelenlévő ügynök apjáról volt szó. Senkit sem szeretnék a részletekkel untatni; 
a lényeg, hogy azokban a percekben egyedül én tudtam tiszta fejjel gondolkodni abban a szobában. A 
heves szóváltásból dulakodás lett, majd pisztolyok kerültek elő, két lövés dördült, amibe ketten bele-
haltak, én pedig az így támadt óriási felfordulásban szép csendben leléptem. Az eset után hazarendel-
tek a CIA főhadiszállására, Virginiába, ahol új posztot kaptam. Ez a poszt korábban nem létezett a CI-
A-ban, és talán azóta sem létezik. Tudtommal más kémszervezeteknél sem fordul elő, ugyanis nincs 
képzés rá. Operatív manipulátor lettem. A munkaköröm abból állt, hogy éles helyzetekben kellett em-
bereket őrületbe, gyilkosságba vagy öngyilkosságba hajszolnom, barátokból ellenséget csinálnom. Rop-
pant sikeres voltam.

3. 1979. októberében (néhány nappal huszonnyolcadik születésnapom előtt) minden eddiginél tit-
kosabb és különlegesebb beosztásba kerültem. Ãšj pozíciómnak még neve sem volt. Én „tanulmányi kör-
útnak” neveztem. Jártam a világot, részt vettem különféle titkosszolgálatok tanóráin, elolvastam tan-
könyveiket, és olyan szervezetek titkos gyűléseire jártam, mint a Vatikán, vagy az amerikai jegybank. 
Tapasztalataimról jelentéseket kellett írnom egy magas rangú CIA-tisztekből álló csoportosulás, az 
Alfa Bizottság számára. Minden jelentésem arról szólt, hogy az adott módszernek vagy tervezetnek 
mik a gyengéi és mik az erősségei. Életem nagy fordulópontja 1981. május 19-én következett be. Ekkor 
Hawaiira szólított a kötelesség, ahol részt vettem egy Honoluluban megrendezett titkos tárgyaláson, 
melyen a világ legnagyobb gyógyszergyártó cégeinek vezetői jelentek meg. A megbeszélést követően 
telefonhívást kaptam, hogy éjfélre legyek kint a parton, az egyik jachtkikötőben. Ott voltam. Helikop-
ter jött értem, ami mintegy kétszázötven kilométert repült a Csendes-óceán felett Dél-Amerika felé, 
majd letett egy teherhajóra. Ezen a hajón töltöttem három napot. Senki nem szólt hozzám, és ha kér-
dezősködtem, hogy miért vagyok itt, csak annyit feleltek, hogy várunk valakit, akivel beszélnem kell. A 
harmadik nap éjjelén megérkezett, akire vártam. A kapitány kabinjában ültünk le beszélgetni; csak mi 
ketten. Körülbelül három órán át folyt a megbeszélés. Egy számomra teljesen ismeretlen férfi ült ve-
lem szemben, aki John Daemon néven mutatkozott be, és akiről addig a pillanatig soha életemben nem 
hallottam. Ő persze már ismert: tizennégy éves koromban figyelt fel rám. Azóta egyengette a pályá-
mat, és vitt át mindazokon a tapasztalatokon, melyek ahhoz kellettek, hogy végül neki dolgozhassak. 
Amikor a beszélgetésünk véget ért, Daemon két választás elé állított: vagy folytatom az életemet, 
ahogyan eddig, vagy életem végéig neki fogok dolgozni. Rövid gondolkodás után a másodikat választot-
tam. Gratulált nekem, és távozott. Ezután meghaltam: megrendezték a halálomat, eltörölték az addigi 
személyazonosságomat, és újat kaptam helyette, így lettem „Julius Andan”. Megváltoztatták az arcka-
rakteremet, az ujjlenyomatomat, még a hangomat is átalakították, nehogy felismerjen valaki a múltam-
ból. Mindezek után elkezdődött a beavatás. A beavatás arról, hogy hogyan is működik a világ valójában, 
és miért éppen úgy. Ezt követően huszonöt éven át dolgoztam John Daemonnak, és szolgáltam egy hát-
térben meghúzódó, a hétköznapi emberek számára teljesen láthatatlan hatalmat, amely befolyást gya-
korol az egész világra.

4. Negyed évszázadon át követtem el nap mint nap olyan bűnöket, amelyek mindegyikéért külön-
külön is életfogytiglani börtönbüntetésre kellene ítélni engem, vagy kivégezni. Mindegyikért, minden 
egyes napért. Kevés ember él ezen a bolygón, akinek több bűn terhelné a lelkét, mint az enyémet. Ezen 
a szinten a személyes biztonságnak már nincs jelentősége. Csak az tart életben, hogy legyen időm jóvá 
tenni, amit lehet. Amíg még lehet. Nem érdekel a bűnbocsánat, nem érdekel a megtisztulás. Nem vá-
gyom rá, hogy csökkenjen a lelkemet görcsbe rántó fájdalom, melyet megbánt bűneim váltottak ki belő-
lem. Egyáltalán nem érdekel, hogy mi lesz velem, amíg még élek, vagy miután meghaltam. Az hajt előre, 
hogy egyszer az életben tehessek valamit, ami legalább egy kicsit jó. Hogy tudjam, képes vagyok rá, 
hogy ne ártsak. Hogy nem öröktől fogva vagyok gonosz, hanem csak valahogy azzá lettem. Soha nem 
tettem semmi jót az életemben. De valamikor ezt is el kell kezdeni. Elkezdem hát most, ebben a szent 
pillanatban, ezen a szent helyen.


