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Levél az olvasóhoz

A következő oldalakon részletezett trükköket nem véletlenül nevezzük 
„halálosnak” – és nem is csak azért, mert másokra veszélyt jelentenek. 
Ezeket a megoldásokat magas színvonalon képzett titkos ügynökök 
dolgozták ki, akik rendszeresen szembesülnek életveszélyes helyzetek-
kel, és ahhoz, hogy az itt leírt módszereket alkalmazzák, felül kell 
emelkedniük az emberi teljesítőképesség, precizitás és találékonyság 
határain – még az is előfordulhat, hogy egy-egy ilyen esetben a törvé-
nyesség túloldalán találja magát az ember.

A könyv, amit most kezében tart az Olvasó, a különlegesen kép-
zett ügynökök által alkalmazott megoldásokat ír le, amelyeket át lehet 
ültetni a mindennapi élet gyakorlatába is. Legtöbbjét – amelyeket itt 
elsősorban az önvédelem szellemében osztunk meg a civilekkel –, csak 
a legkomolyabb vészhelyzetekben szokták használni.

Amikor az ember váratlan veszélyekkel szembesül, sok esetben a me- 
nekülés a legbiztonságosabb megoldás. Aktív lövésszel szembekerülve 
például (l. 073. fejezet) a menekülés legyen a legelső ötletünk (persze, 
ha a körülmények engedik) – és csak az utolsó a küzdelem! Ha egy 
útonálló az értékeinket követeli, adjuk át őket. Ha viszont tényleg 
eljön a világvége… – nos, akkor mindent szabad.

A szerző és a kiadó semmilyen felelősséget nem vállal azokért  
a sérülésekért, amelyek a jelen könyvben olvasott információk helyes 
vagy helytelen felhasználása miatt következnek be. A nem profesz-
szionális harcosok csak szellemükben legyenek halálosak, ne a tetteik - 
ben! Mindenképp tartsuk tiszteletben mások jogait és államunk tör-
vényeit!

Könyvünknek nem az a célja, hogy hatására veszélyes civil réteg 
jöjjön létre a polgári lakosság köreiből, hanem olyan ismeretek szó-
rakoztató terjesztése, amelyek mindenképpen jól jöhetnek a legveszé-
lyesebb helyzetekben.
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„Sorsunkat az határozza meg, meddig vagyunk haj-
landók elmenni az életünkért – azok a döntések, ame-
lyeket az életben maradásunkért hozunk. Minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy megóv-
juk, és folytathassuk életünket.”

BEAR GRYLLS



BEvEzETéS

Manapság mindenütt potenciális veszélyek leselkednek ránk. A kataszt-
rófák háborús övezetekben és távoli helyeken szoktak lecsapni – de 
ijesztő rendszerességgel teszik, és mintha egyre közelebb lopakod-
nának az otthonunkhoz. Egyre több a terrorcselekmény, gyarapszik  
a lövöldözések és a láthatatlan (néha virtuális) bűncselekmények száma. 
A veszélyek már nem csak a sötét sikátorokra, a kiegyensúlyozatlan 
államokra és a távoli irányítószámokra korlátozódnak.

Az emberek hajlamosak nagyon színesen elképzelni a legrosszabb  
eshetőségeket, de a valódi apokalipszist a káosz és a bűncselekmé-
nyek jelentik. Míg földönkívülieket, megfagyott tundrákat és inter-
galaktikus háborúkat képzelünk magunk elé, a ránk váró katasztrófák 
sokkal jobban hasonlítanak a hétköznapi vandalizmusra, amiről a teg-
nap esti híradóból értesültünk, vagy a széles körű internetleállásra, 
amit a holnapi újságok hozhatnak, vagy arra az erőszakos bűnözőre, 
aki ott lapul az elhagyott parkoló sötétjében. A valódi katasztrófák 
esetében nem sokat segít, ha feltöltjük a pincénket zöldborsókonzerv-
vel és desztillált vízzel.

Olyan jövő előtt állunk, amelyben bármelyik idegen ember veszélyt 
jelenthet – ebben a világban már csak az jelenhet védelmet, ha ismerjük 
a ragadozó gondolkodását. Milyen trükköket használnak a legalatto-
mosabb, legveszélyesebb emberek? Hogyan lehet észrevenni és kivédeni 
a minket körülvevő veszélyeket? Elmehetünk egy kriminológia tanfo-
lyamra is, hogy megtudjuk. De még jobb, ha egyenesen a világ legkép-
zettebb specialistáihoz fordulunk megfogadható tanácsokért.

Az a száz halálos trükk, amelyekkel e könyvben találkozik az Olvasó, 
a különleges feladatokkal megbízott titkos ügynökök világából való: 
ezek a módszerek a bonyolult kapcsolatoknak abban a komplex háló - 
jában alakultak ki, amelyben a cselszövésekre és veszedelmekre fel-
készült szakemberek élnek. A különleges képzésben részesült elit har- 
cosoknak naponta kell az életüket kockáztatniuk a legnehezebb fel - 
a datok végrehajtásakor, a legkeményebb körülmények között.

A világ legveszélyesebb és legkiegyensúlyozatlanabb régióiba beépü - 
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lő titkos ügynökként a profiknak az a kényszerű kötelességük, hogy 
részben kémek legyenek, részben katonák, részben pedig törvényen  
kívüli szabálytiprók. Ők a modern idők akcióhősei, félig James Bond- 
ok, félig Rambók. Külön névvel is szokás illetni az ilyen elit ügynökö-
ket: Erőszakos Nomád. Találó elnevezés, ha az országhatárokkal szem-
ben tanúsított tiszteletlenségükre és gyors, brutális cselekvésre való 
hajlamukra gondolunk.

Az Erőszakos Nomád ismeretei közé tartozó technikák egy részét 
nem lehetne közzétenni anélkül, hogy ne járna komoly kockázattal 
a közbiztonságra, de még e korlátozott módon is rengeteget meg-
oszthatunk a potenciálisan életmentő információkból és módszerek-
ből. Minden eljárást önálló egységekre bontva vizsgáltunk meg, ezek 
a szükséges lépések (rövidítése a könyvben: SZL), majd összegeztük 
őket, ez a lényegi összefoglaló (rövidítése a könyvben: LÖ), ami az 
elit titkos ügynök szempontjából írja le az elérni kívánt eredményt.  
A civilek számára írt lényegi összefoglaló (rövidítése a könyvben: Civil 
LÖ) ezt gyakorlatilag megfordítja: összegyűjti az elővigyázatosság kri-
tériumait, amivel a civilek megvédhetik magukat az adott technikával 
végrehajtott ellenséges támadásoktól.

SEAL-ként éveket töltött az NSA (National Security Agency, Ame-
rikai Nemzetbiztonsági Hivatal) kötelékében. Miután leszereltem, 
megírtam ezt a könyvet, amihez a gyakorlati tapasztalatok igen szé-
les köréből meríthettem. Ezeket a különleges egységek és küldetések 
vezetésével eltöltött húsz évem során szereztem, mind egyedül, mind 
csapatban, és ugyanígy, egyaránt támaszkodhattam a közelharcokban 
és a megfigyelésekben tanultakra is. A könyvben leírt technikák lehet-
séges megoldást adnak a túlélésre bármely veszélyes szituációban, az 
üldözők lerázásától kezdve, a fogságból való kiszabaduláson át egészen 
az önvédelemig – még a végzetes katasztrófák esetére is segítenek cse-
lekvési tervet összeállítani.

A világ nem lesz biztonságosabb, de a veszélyekre fel lehet készülni. 
Bármivel kelljen is szembenéznünk, akár a földönkívüliek inváziójával, 
akár első pillantásra ártatlan eszközzel, például vizes palackkal1  vagy 
esernyővel felfegyverkezett támadóval, az nagyban hozzásegíthet a győ-
zelemhez, ha elsajátítjuk, hogyan gondolkodik az Erőszakos Nomád.

1 Akit érdekel, hogyan lehet szert tenni a vizespalackoktól való irracionális rettegésre, 
lapozzon a 027. fejezethez!

Bevezetés 13



017 Beolvadás a környezetbe

Amikor az Erőszakos Nomád az adott régióban be akar illeszkedni, 
fejben végigfut a környezeti ellenőrzőlistán. A lista első dimenziója 
a személyes beilleszkedés. Itt a kérdés az, hogy a külseje és viselkedé-
se mennyire illik az adott környezetbe. Azokban az utazókban, akik 
idegen környezetben olyannak látszanak, és úgy is viselkednek, mint 
a partra vetett hal, elsődleges célpontot lát minden bűnöző. A titkos 
ügynökök, ha feltűnést keltenek, nagyon hamar lebuknak.

A folyamat második lépése a kulturális beilleszkedés, ami azt jelen-
ti, hogy a Nomád folyamatosan összeveti a viselkedését és a szokásait 
az adott kulturális környezettel. Ha a népesség nagy része nem tesz 
ketchupöt a szendvicsére vagy jeget az italába – az ügynök se.

A harmadik a szituációs beilleszkedés, ami azt jelenti, hogy az elit 
ügynökök folyamatosan figyelik a környezetüket az esetleges veszé-
lyekre lesve, és fejben lejátsszák a legrosszabb eshetőségeket, hogy már 
azelőtt tudják, mit tesznek majd adott helyzetben, még mielőtt be-
csapna a villám. Amikor a Nomád belép egy étterembe, fél percen 
belül feltérképez minden kijáratot, és azonosítja az összes lehetséges 
alkalom szülte fegyvert a környezetében. Továbbá nagyon gyorsan tisz-
tába jön „láthatatlan küszöbeivel”, azokkal a képzeletbeli vonalakkal 
maga körül, amelyek átlépése gyors cselekvésre késztetheti. Ha auto-
mata fegyverrel posztoló fegyveres őrt vesz észre, gyorsan meghatároz-
za a szökési vagy önvédelmi „küszöbét” – például elhatározza, hogy 
ha az őr többször ránéz, akkor kisurran a hátsó ajtón.

A beilleszkedés utolsó dimenziója a harmadik fél jelenlétének tu-
data és a harmadik fél általi megfigyelés kivédése. A különleges ügy-
nökök mindig pontosan tudják, ki figyeli őket: akár külföldön van-
nak, akár csak az internetet használják, az a céljuk, hogy semmilyen 
harmadik fél – jelentse ez a bűnüldözési hatóságokat, az állampolgá-
rokat, a bűnözőket vagy akár a hackereket – ne szerezhessen tudomást 
a tevékenységükről.
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“Do I stand out?”
“Do I blend in?”

“Do I make eye contact?” 
“Coffee or hot tea?” 

“Should I tip?”

“Am I being watched?” 
“Where are the exits?” 

“Am I in danger?”

“Increased PA + increased CA + 
increased SA = decreased 3PA”

No. 017:

LÖ:

Beolvadás  
a környezetbe

Mindig a környezeti feltételek 
diktálják az öltözködést, a vi
selkedést és a cselekedeteket.

MK: Tudatos és önkritikus önmegfigyelés a környezetbe olvadás 
céljából.

Személyes tudatosság Kulturális tudatosság

Szituációs tudatosság Harmadik félre irányuló 
tudatosság



018 A szállodai szoba
biztonságának felmérése

A szállodai szobák hírhedten alacsony biztonságú helyek. Főleg a fej-
lődő országokban még a megbízható, nemzetközi hírnévnek örven-
dő nagy szállodákban is előfordulhat megvesztegetés és megfigyelés –  
részben akár hivatalos áldással is. A globális bizonytalanság korában 
az agresszívabb kormányok sok mindenre képesek azért, hogy infor-
mációkat gyűjtsenek be a nyugatiakról, legyenek akár magas rangú  
diplomaták, akár teljesen átlagos üzletemberek, akikből tizenkettő egy 
tucat. Sokan vakon utaznak keresztül-kasul a láthatatlan veszélyek há-
lóján, azt feltételezve, hogy a szobájuk vagy bérelt autójuk zárt ajta-
ja mögött biztonságban vannak. Azonban a helyzet az, hogy nincs 
olyan, ismeretlen tulajdonos által birtokolt ingatlan, amiben ne lesel-
kedhetne ránk a veszélyek sokasága.

Profi körökben köztudott tény, hogy bizonyos szállodákban eleve  
bepoloskázott szobákban szállásolják el a nyugatiakat. Az egyik meg-
oldás e szíves vendéglátók céljainak meghiúsítására az lehet, hogy gyak-
ran váltogatjuk a szobákat és a szállodákat. Mivel ezek a szálláshelyek 
a váratlan vészhelyzeteknek is ki vannak téve, a legbiztonságosabb 
szobák az első vagy második emeleten vannak. A legtöbb állam tűzol-
tó-berendezései nem érnek el ennél magasabb pontokat. A földszintet 
azonban kerüli a Nomád, mivel ellenséges támadás esetén jobb minél 
távolabb lenni a bejárattól (a terroristák nagy valószínűséggel a föld-
szintről indulnak felfelé).

A profi ügynökök mindig olyan szobát választanak, ami egyforma 
távolságra van a lépcsőtől és a liftektől. Ha a vészkijárathoz túl közel 
eső szobát bérelünk, akkor fennáll a veszélye, hogy az embert beránt-
ják a lépcsőházba, ha viszont túl messze van tőle a szobánk, akkor 
hátrányba kerülünk, ha menekülni kell.

civil lö: A hotelok mind az alkalmi, mind a hivatásos bűnözők ked-
velt célpontjai, és a szállodai előcsarnokok kiemelten praktikus helyek 
arra, hogy a bűnözők a kérdőre vonás veszélye nélkül vadászhassanak 
áldozatokra – nem túl magas az esélye, hogy a személyzet feltartóz-
tatja őket. Szerencsére a szállodák nagy részének több bejárata és ki-
járata van. Váltogassuk ezeket rendszertelenül, hogy ne alakuljanak ki  
a megfigyelésre és kihasználásra alkalmas rutinszerű szokásaink!
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No. 018:

LÖ:

A szállodai szoba biz
tonságának felmérése

Rendszeresen váltsunk szállodát 
és szobát az ellenségeink 
megtévesztése végett!

MK: A szállodai szobák biztonságának felmérése külföldön.

SZL 1: Egész sor vagy egész 
emeletnyi szobát be lehet  
poloskázni video és audio
megf gyelés céljából. 
A nyugatiakat több helyütt 
rendszeresen elôre bedrótozott 
szobákban helyezik el.

SZL 2: Kérjünk második 
vagy harmadik emeleti szobát: 
a legtöbb ország tûzoltósága 
nincs technikailag felkészül
ve az ennél magasabb szintek 
oltására.

SZL 3: Igényeljünk olyan szobát, ami a lift és a lépcsôház 
között helyezkedik el, egyenlô távolságra mindkettôtôl! 
Kerüljük a lépcsôház melletti szobákat, ahol könnyebb dolguk 
van az emberrablóknak.

SZL 4: Használjuk az összes ki és bejáratot! Egyforma  
arányban használjuk a lépcsôt és a liftet! Véletlenszerûen  
érkezzünk és a távozzunk a különbözô kijáratokon! A Nomád  
közlekedése legyen éppen olyan kiszámíthatatlan a szállodában 
is, mint a városban!




