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1.Fejezet
Minden egy átlagos nyári hónappal kezdődött, a budapesti Gál Magdaléna születésnapjával, akit

égen-földön mindenki ismert. Nem tudom már pontosan, hogy a gyönyörű kinézetéért, vagy talán a
kedvességéért ismerte őt mindenki, nagyon segítőkész volt, soha nem panaszkodhattak rá. Amikor
közelgett a születésnapja, tisztán emlékszem, még az iskola be sem fejeződött, de már mindenki a
lány meglepetésbuliján agyalt. És a sok gondokodásak, meg is lett a gyümölcse, amikor is több mint
150 fő köszöntötte fel, az átlagosnál szebb lányt. Magdinak ez volt az 16. születésnapja. Kapott sok
ajándékot: könyvet, ruhát, sminket, de egy idős néni ajándéka, megváltoztatta az életét. Mégpedig
egy régi táska volt, melyen 7 lakat díszelgett. A hölgy csak egy cetlit ragasztott rá, melyen ez állt:
"Mikor betöltöd a 16. életéved, megtudod mi lesz a végzeted. Egy-egy állomásain megjelenik 1 kulcs
mely nyitja a táskát, vigyázz mert az őrzi erődet." A lány először nem értette, de még csak nem is
érdekelte, s mivel nem akart csalódást okozni, elfogadta, s a hölgy így szólt:

-Most mennem kell. Az életed árán is vigyázz a táskára.-mondta. Léna nem figyelt a táskára,
inkább élvezte a bulit. Nem is telt bele egy óra, a lányt fejfájás gyötörte. Mindenki segített neki, csak
egy furcsa ember nem, aki mégpedig kihasználta az alkalmat, és ellopta a táskát. A buli sajnos véget
ért, mert a lány kómába esett. Amikor magához tért a kórházban, semmire sem emlékezett, folyton
azt kérdezgette: Mici néni hogy van? Ha még ismert volna Mici nevű hölgyet, de nem. Volt egy
kedves ápoló, akivel azonnal megtalálta a közös témát.

-Jobban van, Magdaléna?-kérdezte a nővér, kedvessen.

-Köszönöm, de nem hiszem hogy jó lenne azt mondani hogy jól, amikor arra sem emlékszem hogy,
hogyan kerültem ide.-mondta a kissé zavarodott lány.

-Próbállja meg felidézni, mire emlékszik.-kérlelte a lányt.

-Nem emlékszem sokra.

-S mi az utolsó emléke?

-Talán, az hogy a születésnapi bulimon voltam, és kaptam egy titokzatos ajándékot.-jelentette ki
Magda.

-Ha rosszul érezné magát csak szóljon, a nővérhívón, s semmi esetre se kelljen fel az ágyából.-
mondta a nővér. Álmosság jött Magdalénára. Furcsát álmodott, arról a nőről, aki a táskát adta neki,
azt álmodta hogy a nővér adta neki a táskát, és arra kéri hogy keljen fel. Amikor magához tért a lány,
huszonhárom óra volt. Lehet a nővér ébresztette fel, de ő sehol nem volt. Magda kipihenten oda
sétált a hűtőszekrényhez, kivette a vizét,  és még bele sem kortyolt,  de már csörgött a telefon,
melyhez hozzáérve bevillant neki hogy mi is történt, látta hogy ki vitte el a táskát, és megértette
hogy mit is mondott neki az a hölgy. De még mindíg nem tudta, hogy kicsoda az a férfi. Amikor is
eltelt öt nap a kórházi eset óta.

-Léna  drágám,  behoznád  az  újságot?-szólt  a  lány  édesapja  Viktor  aki  eléggé  határozott
személyiség volt.

-De ne most, légyszíves.

-De most, mert úgyhallom itt a postás.



-Máris apa.-válaszolt Magda, aki nem szívessen ment ki az újságért, de amit akkor látott, eléggé
felzaklatta. Ugyanis megpillantotta a postást, aki az ő ajándék táskáját viselte. A lány nem szólt
semmit, tudta hogy ezt nem hagyhatja tétlenül, kieszelt egy furfangos tervet. Reggelente ő járt ki az
újságért, de azóta nem látta a táskáját viselő személyt, mintaddig a napig, amikor is, egy kislány
vitte az újságot, aki véletlen elesett, és ezt Léna nem tudta tétlenül nézni, odafutott és segített neki.

-Szia, hogy hívnak?-kérdezte Magda.

-Ki kérdezi?-mondta a postáslány.

-Az a lány, aki segíteni akar neked!

-Pálinkás Natália Arankának hívnak.-jelentette ki.

-Akkor segítesz?-kérdezte a kislány. Néhány perc elteltével, Magdának az eddigi legjobb terv
jutott eszébe, a táska visszaszerzésében.

-Hazakísérhetlek?-kérdezte Magdaléna miközben megpillantotta a hátsó kosárban a táskát.

-Köszönöm, de csak akkor ha nem jelent nagy gondot.- mondta Natália, miközben egyre jobban
távolodtak Magda házától. Elérkeztek az a ház elé, melyre a lány azt mondta, hogy ott lakik. Egy
nem mindennapi  látvány  tárult  a  lány  szeme  elé.  A  ház,  minden  elemében  hasonlított  Magdi
családjának a házára.

-Itt laksz Aranka? Hiszen ez pontos mása a mi házunknak, ez hogy lehet? Még a függönyök is.-
mondta Magda, és érezte hogy őneki jelen kelett lenni a balesetnél.

-Mivel köszöhetem meg, hogy segítettél?-kérdezte Nati.

-Ezzel a táskával, ami itt hátul van, gondolom neked nem kell ilyen százéves dolog, ellentétbe
velem, én gyűjtöm a régiségeket.-mondta Magda túlbuzgóan.

-Nem. Azt nem adom, mert az édesapám tulajdona.-mondta keservesen a kislány.

-Ne, légyszíves. Pont ez hiányzik a régiség kollekciómból.-siránkozott Magdus, aki addig-addig
győzködte  Natit,  míg  át  nem adta  neki  a  táskát.  S  hirtelen  a  földön megjelent  egy  kulcs,  és
hozzáérve, megjelent az a hölgy, aki adta neki a táskát, és így szólt hozzá:

-Remek, az első lakatot kinyithatod, de csak otthon. Mondtam hogy 7 próba van. Abból egy már
kész. A táskára továbra is nagyon vigyázz.

Amikor a lány hazaért, nagy kíváncsisággal kinyitotta a táska első lakatát, melyben egy irat volt.
"Gál Gábor örökbeadás" nevű mappa hevert a táska azon részében, és egy kép. Gábor egy fekete
hajú, 12 éves visszahúzódó személyiségű fiú volt. Magda fejében vegyes érzések keringtek, nem
akart hinni a papíroknak, nem hitte hogy tényleg lenne egy öccse, aki mellesleg Szegeden lakik. A
lány nagyon izgatott lett, utána nézett a fiúnak az interneten, de semmi, s úgy gondolta alszik eggyet
rá, és majd másnap reggel megkérdezi szüleit.

-Anya apa, van rokonunk Szegeden?-kérdezte a lány, aki nagyon kíváncsi volt a szülők válaszára.

-Nem nincs, kicsikém.-mondta Valentina, Magda édesanyja.


