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Előszó

Oh, a jó öreg Facebook. Mind kritizáljuk, s közben 

mégis mind egész nap rajta lógunk. Ha a Facebook felhasználói 

egy országot alkotnának, annak népessége 600 millió volna, ezzel 

egyharmadát téve ki a Világ teljes lakosságának. Kár, hogy közülük 

egy sem igazán tudna helyesen írni. Manapság a Facebook láto-

gatottsága a Google-ét is magasan meghaladja, minden bizonnyal 

azért, mert a Google nem áll olyan készségesen rendelkezésünkre, 

hogy mások után kutakodhassunk. Ám a Facebook mindössze 

2004 óta állandó szereplője az emberiség történelmének. Ez alatt 

láthattunk háborúkat kirobbanni és elcsitulni, forradalmakat győze-

delmeskedni és elbukni, Lady Gagát egy baconből készült ruhá-

ban, és ennek a könyvnek a szerzőjét őrülten beleszeretni Taliba, 

aki aztán csúnyán dobta őt. Ám a lelkesedésemet nem törte meg, 

szóval EZT neked, Tali. Az Univerzum viszont 13 billió éve létrejött, 

vagy, ha a fantasy regények nagy rajongója vagy, 12 ezer éve mini-

mum. Mi történt volna, ha a Facebook az idők kezdete óta létezik, 

és cuki kis idővonalán bejegyzésre is kerül minden nagy esemény?! 

Az emberiség hajnala, az idő és az élet kezdete, a civilizáció ébre-

dezése, karöltve minden egyes ötletünkkel, találmányunkkal, meg-

vívott háborúnkkal és csatánkkal, veszteségünkkel? Mi lett volna, 

ha Galilei be tudja taggelni barátait? Vajon Hitler belájkolta volna 

a saját postjait? Ha Patton becsekkol Észak-Afrikából, hogy min-

denki orra alá dörgölje, milyen jól is telik a nyaralása? A történészek 
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minden bizonnyal nagyot sóhajtanának, töltenének maguknak egy 

felest, és morognának a bajszuk alatt arról, hogy „ez olcsó ponyva”, 

a „szakterület megcsúfolása”, vagy „mellesleg, nem látta valaki 

a kulcsaimat?”.

Így hát hagyjuk is őket felhajtani azt a felest, és békében kulcsaik 

vagy új karrierjük után nézni, míg mi átfutjuk a történelem krónikáit 

a Facebook-on, az első pillanatoktól kezdve napjainkig. Talán tanul-

hatsz is belőle, talán pusztán jól szórakozol majd, vagy talán csak 

arra lesz jó, hogy a WC-n ülve elüsd vele az időt.

Akárhogy is, jó olvasást kívánok hozzá!

És ne felejts el alaposan kezet mosni, ha kijöttél a mosdóból!
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