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Prológus
 

Három éve. Már több trillió éve létezem, de pusztán három éve vagyok bolygótok vendége.
Régóta figyeltelek titeket. Lenyűgöztek mindig is a meséitek. A legendáitok. A konspirációitok. A
hőseitek. Kiváló tápanyag volt, az én kis játékomnak.

Három éve játszok már.  Figuráim,  eddig pusztán vegetáltak,  de most  végre felpörögnek az
események. Hallom a hangotok. Többségetek még nem, de néhányan már észrevették. Hallom a
reményt, a félelmet. Hallom, hogy miként hazudik vagy érti félre az eseményeket a média.

*

-  Botrányba  fulladt  az  idei  Comic-con  rendezvény.  Két  jelmezes  fellépő  verekedett  össze
egymással,  az  egyikőjük egy közkedvelt  videojáték,  a  másik érintett  pedig egy manga hősének
öltözött.  A  harc  hirtelen  bontakozott  ki,  párbajuk  során  több vendég és  rajongó megsérült  és
hatalmas anyagi kárt okoztak. A szervezők továbbra is keresik a hatóságokkal együtt a felelősöket....

- De hát miért nem hisznek nekem? Utoljára mondom, a barátnőm beesett a folyóba és egy repülő
pasi mentette meg! Igen, olyan, mint a képregényekben, még köpenye is volt! Hé ne röhögjenek.
Nem szívtam semmit és nem is az alkohol beszél belőlem! Drágám, mond meg nekik!

- Kérem, ne hagyjanak magamra! Vámpírok voltak ha mondom. Vámpírok! A véremet akarták!

- A sokkoló gyilkosság körülményei kísértetilyesen emlékeztetnek arra a horrorfilmre, amely....

-  Utoljára  mondom fiam,  hogy  koboldok  nem léteznek!  Ha  még  egyszer  meghallom  ezt  a
képtelenséget én esküszöm, hogy....

-  A hatóságok előállították a közkedvelt hollywoodi színészt. A szemtanúk szerint, karakterét
játszva rabolta ki a bankot és....

- Te jó ég! Nem hiszem el! Ez egy sárkány. Egy igazi sárkány!

- Fáztam és éheztem, de akkor homlokon csókolt a lány és még aznap befogadott egy jólelkű
család. Meg akartam köszönni neki és azt láttam, hogy glóriával a fején elszállt, mint egy angyal....

- Szakasztott úgy nézett ki, mint abban a filmben...

*

Én hallom ezeket a mondatokat. Hallom mind. És nyugodtan nézem tovább, ahogy bolygótokon
kóborolnak bajnokaim. A fantázia bajnokai.

 



1.A Fehéröltönyös idegen
 

Erik türelmetlenül ücsörgött taxijában. Unalmában a jármű kormányán dobolt és sasszemmel
figyelte a tömeget, hátha valaki fuvarra szorul.

A budapesti Liszt Ferenc repülőtér, mely általában főnyeremény a taxisoknak, önmagához képest
elég csendes volt.  A turisták,  üzletemberek,  a  hazaérkező magyarok és az új  élet  reményében
ideköltözők  most  is  szép  nagy  tömeget  alkottak,  de  az  átlaghoz  képest  negyed  akkora  volt  a
forgalom. Önmagában ez még nem lett volna akkora nagy tragédia, de valahogy ma mindenki ilyen
vagy olyan formában el tudta intézni a városba való bejutást és senki sem szorult rá Erik és a többi
taxis szolgáltatására. Egyetlen egy fuvarja volt csupán. Egy sváb ajkú, idősebb házaspár, akik annak
ellenére, hogy állításuk szerint,  először jártak Magyarországon, az őrületbe kergették Eriket az
okoskodásukkal. Itt forduljon, ne erre menjen és így tovább. És az a borzasztó akcentus, ahogy
"angolul" beszéltek. Szánalmas.

Ugyan üzleti szempontból a mai nap katasztrófa volt, de másfelől Erik ezt nem bánta. Utálta az
embereket.  Amúgy  is  barátságtalan  alak  volt,  de  a  munkája  hatására  még  jobban  el  kezdett
undorodni az idegen emberek társaságától. Az utasok nem voltak számára többek, mint munkája
kellemetlen melléktermékei, akiket a pénzért el kellett viselni. Nem jópofizott, nem beszélgetett,
mint más taxisofőrök, csak vitte az embereket A pontból B pontba.

Amúgy se szerette a munkáját.  Pusztán a kényszer hozta úgy, hogy sofőrnek állt.  Más az ő
hivatása. Csakhogy (ahogy sokan mások ebben a pici országban) nem tudott érvényesülni az eredeti
szakmájával,  akárhogy  is  próbálkozott.  Szerencséjére  a  taxiscégnél  volt  egy  jó  barátja,  aki
beajánlotta  őt,  mint  megbízható  munkaerőt.  És  Erik  tudta,  hogy  pénzből  él  az  ember,  nem
büszkeségből s ez a meló egész jól fizet, így élt a lehetőséggel. Már ötödik éve fuvarozza Budapest
utcáin az embereket.

Amikor  kevés  az  utas,  Erik  feltalálja  magát.  Hol  a  nőjével  beszélget  telefonon,  hol  az
okostelefonját babrálja, hol pedig keresztrejtvényt fejt. Viszont a reptérre nem az a jellemző, hogy
van idő pihenni két fuvar között, így nem is készült fel semmivel, amivel elüthetné az időt. A nője
dolgozott, rejtvény nem volt nála, a telefonján lévő alkalmazásokat pedig már unta.

- Fogyni kéne....- jegyezte meg szomorúan, miközben bánatosan sörhasát bámulta. De az utóbbi
öt évben, ennek az embernek csak két öröm volt az életében: a szerelme és az evés. Így hát persze,
hogy egy idő után elkezdett terebélyesedni.

Erik felkapta fejét, hátha akad most valaki a tömegben, akinek taxira van szüksége. Rámosolygott
a szerencse, ugyanis felé tartott egy fehéröltönyös idegen.

Érdekes  egy  férfi  volt.  Alacsonyabb  termete  ellenére,  magabiztosságot  és  erőt  sugárzott,
egyenesen járt és elegánsan, mint holmi gentleman. Nem volt egy vékonyabb alkat, ugyanakkor nem
is volt olyan vészesen nagy hasa, mint Eriknek és pocakját kényelmesen kompenzálta széles vállaival
és izmos karjaival. Olyan embernek tűnt, aki szereti a hasát, mint Erik, viszont tud és akar időt
fordítani a sportolásra és jobban odafigyel egészségére.

Határozott,  gyors  léptekkel  indult  meg  a  fehéröltönyös  idegen  a  taxi  felé.  Tekintete
összetalálkozott Erikével.-  Remek...  már csak te hiányoztál.-  morgolódott Erik. Az ilyen öltönyös
ficsúroknál ugyanis, csak a részeges tiniket utálta jobban. De a pénz, az pénz. Igaz, egy fecske nem



csinál nyarat, de jobb a kevés pénz, mint az üres tárca.

Mikor a fehéröltönyös idegen a taxihoz ért, bekopogott az ablakon. Erik lehúzta és fáradt, bamba
tekintettel a fickóra nézett.

- Szép estét! Ön szabad ugye? Úgy értem, nem rendelésre jött vagy ilyesmi?- kérdezte kicsit
összeszedetlenül az idegen.

- Nem. - mondta mogorván Erik.- Ha fuvarra van szüksége, állok rendelkezésére.

- Nagyszerű. El tudna vinni erre a címre?- majd az idegen átadott egy papírt, amin egy kertvárosi
ház címe szerepelt.

- Hogy a viharba ne? Akár még Bivalypöcsömre is ha kellően megfizeti. Pakoljon be hátra. -
mondta Erik, majd kinyitotta csomagtartóját és visszaadta a papírt.

Az  idegen  bólintott  és  udvariasan  hozzátette:  köszönöm.  A  kocsi  csomagtartójába  helyezte
poggyászát.  Kicsit  aggódott,  hiszen ő is  hallott  azokról  a cselekről,  amikkel némely taxis,  vagy
áltaxis, bőröndöket lop a gyanútlan utazóktól. Ugyanakkor az is eszébe jutott, hogy kicsi az esélye,
hogy a reptéren történjen vele ilyesmi. Ha át akarják verni, vagy ki akarják rabolni, biztos nem itt
teszik.

Miután bepakolta bőröndjeit, beült a taxi hátsó ülésére. Mivel a címet már korábban megmutatta
a sofőrnek, mindenféle kérdezősködés nélkül elindult a sárga jármű a GPS által kreált útvonalon.

Ahogy elindultak és távolodtak a reptértől úgy kezdett el az idegen is egyre jobban megnyugodni.
A magabiztosság úgy tűnik csak látszat volt. Erik úgy látta, hogy az idegen szívéről hatalmas kő esett
le,  mikor  elhagyták találkozásuk színhelyét.  Furcsállta  ezt,  ahogy az  egész pasit.  A modorát  a
viselkedését, mindent.

Este kilenc és tíz óra között lehetett, mikor beértek a városba. Az utcák már sötétek voltak. Hiába
világítottak a lámpák és hiába csillogtak fent a csillagok, a sötétség e napon, erősebb volt minden
fénynél. Legalábbis így érezte a fehéröltönyös idegen. Szomorúan bámult ki az ablakon tengerkék
szemeivel és gondolkozott. Gondolkozott az elmúlt három év eseményein, gondolt a barátokra, akiket
megismert és elvesztett,  gondolt  az ellenségeire,  akik elől  bujkál  és gondolt  arra,  hogy milyen
elviselhetetlen és hihetetlen dologba csöppent. A múlton rágódott, egyszerűen nem tudott a jelenre
koncentrálni, gondolatai keserű emlékek körül táncoltak. A legrosszabb talán mégis az, hogy nincs
akivel megossza az érzéseit és a tragédiákat, amiket átélt. Ki értené meg? Ki hinne neki?

Erik a visszapillantó tükörből figyelte különc utasát. Továbbra is volt valami fura benne, s ahogy
nézte, rájött, hogy valahonnan ismerős neki ez a pasas. Erik kivételesen meg akarta fejteni az utasát,
szokásaitól eltérően beszélgetést kezdeményezett.

- Tudja.... maga nagyon ismerős nekem. Ön valami híresség?

- Hogy én?- lepődött meg a kérdésen a fehéröltönyös fickó.- Még csak az hiányozna. Így is túl sok
ember ismer, akinek nem kellene.- mondta mosolyogva.

- Akkor lehet, hogy már találkoztunk. Biztos fuvaroztam korábban is. Gyakran jár taxival?

- Fogjuk rá. Viszont biztos először ülök az Ön taxijában. Először járok a maguk országában.

- Ahhoz képest elég szépen beszéli a nyelvet, akcentus meg minden lószar nélkül.



- Köszönöm.- mondta egy szerény, de őszinte mosollyal az idegen.- Remek tanáraim voltak.

- Mondja, mitől félt ott a reptéren? - pár pillanatra csönd uralkodott a kocsiban, ugyanis az idegen
megilletődött a kérdés miatt.- Csak azért kérdezem, mert mikor elhagytuk a repteret, akkor egy
kissé...

- Ó nem féltem, csak aggódtam. Tudja, nem voltam benne biztos, hogy lesz szabad taxi.- felelt
kicsit zavartan az idegen. Erik nem tudta eldönteni, hogy ez egy őszinte válasz volt, vagy csak egy
nagyon rossz blöff.

- Nyaral?

- Nem.

- Üzlet?

- Az sem. Csak új életet akarok kezdeni. Ennyi.

- Aztán merről jött?

-  Mindenhonnan.  Párizs,  Havanna,  Prága,  London,  Liverpool  New York,  Tokyo.  Kis túlzással
világutazó vagyok. Mondjuk úgy, hogy elég gyakran váltogatom a lakhelyemet.

A sofőr úgy érezte hiba volt elkezdeni ezt a beszélgetést. Inkább nem erőltette tovább a dolgokat,
ugyanis  mondatról-mondatra  csak  furábbnak  tűnt  a  pasas.  Erik  szerencséjére,  a  fehéröltönyös
idegen se jártatta a száját, csak bánatosan és gondolataiba merülten nézett ki az ablakon.

Az utas sokáig bámult kifelé, majd pár pillanatra elbóbiskolt. Mikor újra felébredt az idegen,
elővett egy kis noteszt és írni kezdett. Lejegyzetelte gondolatait.

A napló ötlete tegnap fogant meg fejében. "Egyszer biztos sokat fog érni" gondolta magában. Ám
sorai másoknak, aligha lettek volna érthetők elsőre. Nem azért, mert ronda lenne a kézírása, vagy
mert olyan mélyen és költőien fogalmazna. Pusztán arról van szó, hogy amiről ír, annak puszta
létezéséről is csak pár ember tud. Csak páran értették volna meg, hogy az írása valójában miről is
szól.

E sorokat írta naplójába:

" Egy idézett szerint, ,,A fantázia szebb, mint a valóság". Én ezt cáfolnám. Persze, néha jó és
egyszerű dolgokról szoktak fantáziálni az emberek. Például több pénzről, vagy egy szép feleségről.
Ezzel nincs is semmi baj. Viszont a fantáziánknak van egy sötét oldala is. Az írók vígan teremtenek
világokat, döntenek sorsokról és idéznek elő tragédiákat, mindezt azért, hogy szórakoztassanak vagy
közöljenek  valamit  a  világgal.  És  nyugodt  szívvel  kreálják  a  különböző  hősöket,  szörnyeket,
Isteneket. Elvégre nem valódi életekkel, hanem képzeletük alkotta lényekkel kísérleteznek. De mi
van akkor, ha az a vékonyka határ, ami a képzeletet elválasztja a valóságtól eltűnik?"

Egy avatatlan szem számára e sorok nem többek üres mondatoknál. Úgy hangzik számukra, mint
egy őrült zagyvaság, vagy mint egy kezdő író szárnypróbálgatása, aki görcsösen próbál mély és
művészi lenni. Pedig ezekről szó sincs. A sorok írójának nagyon is ép volt az elméje, tiszták voltak
gondolatai és egyáltalán nem állt szándékában művészinek lenni. Csupán saját életéről gondolkodott
és néhány sorstársáról.

Azonban több sor nem született az aprócska noteszban. Ugyanis a férfi felkapta fejét arra, hogy



fokozatosan lassítanak, majd megállnak. - Megérkeztünk.- mondta nyűgösen Erik az idegennek. A
férfi eltette noteszét és arra az éjszakára befejezte a jegyzetelést.

Egy gyönyörű kertvárosi ház előtt állt meg a taxi, melyben az idegen utazott. Amikor a sárga
jármű megállt,  furcsa utasa kiszállt  és körbenézett.  Kék szemeivel  a házakat,  a kerteket és az
utcákat fürkészte. Szép környék volt, a kertvárosra jellemző békével és nyugodtsággal.

Ám ő nem csupán egy gyönyörű kertvárost látott, hanem menedéket és harmóniát, melyet már
régóta keresett.

Miután kigyönyörködte magát az idegen, elkezdte kipakolni holmiját a csomagtartóból. Eriknek
még csak eszébe se jutott, hogy segítsen. "van keze, csinálja ő."- gondolta.

Bambán és fáradtan nézte végig kocsijából, ahogy az idegen holmiját kipakolja.

Látszatra csupán egy fekete bőröndje volt, mely tele volt ruhákkal és egy szintén fekete szaxofon
táska, melyben egy tenorszaxofon pihent. Az volt a legértékesebb tárgya, leszámítva a zsebében
lapuló bankkártyát, mely több volt, mint hétköznapi társai.

Ismét a környéket fürkészte. Megigazította öltönyét, majd gondolkodni kezdett. – Biztos helyesen
cselekszem?- Tette föl magában a kérdést. – Gyönyörű ez a hely. Itt olyan békés és nyugodt minden.
Csöndes. Ez a jó szó. Szinte bűntudatom van attól, hogy idetoltam a képemet. Olyan törékeny egy
ilyen  hely  atmoszférája.  A  puszta  jelenlétemmel  tönkre  tehetek  mindent...  Mi  van  akkor,  ha
megtalálnak? De ha belegondolok... Mindenhol keresni fognak. Valaki ezt a környéket is feldúlja
majd, ha itt bújok el, ha nem. Az itteniek nyugalma így- vagy úgy, de véget ér. Engem pedig előbb-
utóbb  megtalálnak.  Hát  akkor  már  egy  szép  helyen  legyen  vége,  nem?  -  Talán  még  sokáig
morfondírozott volna erről, ha egy érces durva hang, nem zökkentette volna ki jelenlegi állapotából.

- Bámészkodik még, vagy fizetni is hajlandó végre?- kérdezte mogorván és türelmetlenül Erik. Az
idegen zavarba jött. Teljesen megfeledkezett a taxiról, annyira elvarázsolta a környék.

-  Ó  persze,  elnézést.  Csak...elbambultam.-  magyarázkodott  a  férfi-  Mennyi  lesz?-  kérdezte
kedvesen.

A sofőr, mogorván odabüfögött egy irreálisan magas összeget. Arra számított, hogy a szokásos
cirkusz fog lemenni. A "kuncsaft" elkezd hisztizni, hogy ez milyen drága és kifogásokat fog keresni,
hogy  miért  nem akar  fizetni.  Ő  meg  ilyenkor  elküldi  őket  egy  melegebb  éghajlatra  a  lehető
legindulatosabban, a lehető legtrágárabban. Az előadás végén pedig sértődötten ugyan, de kifizeti a
pénzt az utas, majd utána morog pár bunkóságot.

De  kivételesen  nem ez  történt.  A  fehéröltönyös  fickó,  csak  boldogan  mosolygott  az  összeg
hallatán.  Elővette  tárcáját  és  mindenféle  rosszindulatú megjegyzés  vagy flegma grimasz  nélkül
kivette a sofőr által  említett  összeg négyszeresét.-  Tessék. Az aprót csak tartsa meg. Aztán ne
egyszerre költse el!-  Viccelődött az idegen. -  Ó igen, ha kérdezik, nem volt fuvarja a repülőtér
környékén. Az ég áldja!- Egészítette ki mondandóját az idegen.

Erik igencsak meglepődött.  Nem tudta hova tenni az eseményeket. Máskor pár fillérért ölre
mennek, vitatkoznak vele az emberek, ez meg csak úgy idevág hozzá egy kisebb vagyont? Nem
tudott napirendre térni e fölött. Erikben végül összeállt a kép... Szép öltöny, titkolózás, sok pénz. Ez
csak is egy maffiózó lehet. Ismerős is volt neki az arca, biztos a hírekből. Budapest kertvárosba
bujkálni jöhetett, ez nyilvánvaló volt számára. Szólni kéne a hatóságoknak? Felnyomni a zsaruknál?
Talán… de fizetett, innentől kezdve nem az ő dolga. Mosolyogva elfogadta a pénzt és továbbállt.



Az idegen bámulta Erik egyre távolodó taxiját, majd a sárga autó eltűnt az éjszakában. Kettesben
maradt a kertvárossal.

A fehéröltönyös idegen ismét körbenézett. – Melyik ház is az?- gondolkozott hangosan. Elővette a
papírt,  amire fölírta  a  pontos címet.  Hamar megtalálta  a  házat  melyet  keresett.  "Kiadó szoba,
nyugodt kertvárosi környezetben" ez volt annak a hirdetésnek a címe, mely idecsábította őt. És
végre itt volt. Előtte a ház és egy nyugodtabb, boldogabb élettől csupán pár lépés választotta le.

A fehéröltönyös idegennek, mély kék szemei átvilágították az éjszakát. Megsimította körszakállát,
és beletúrt rövid, sötétbarna hajába. Fölkapta két bőröndjét és elindult a ház felé. „Várd ki ezt az
éjszakát, úgyse tarthat már sokáig. Várd ki ezt az éjszakát, éjfél után ne félj…” dúdolta ezt az
egyszerű kis dalt, picit hamiskásan az idegen.

Pár lépés után, már a ház előtt állt. Közelebbről még barátságosabbnak és még otthonosabbnak
tűnt. Az idegen zavarában újra megnézte a címet. – Ha becsöngetek, lehet hogy felforgatom ennek a
családnak az életét. Akarva, akaratlanul, belerángatom őket ebbe a kusza helyzetbe, és egyszer el
kell mondanom az igazat. Amit ugye józanésszel én se hinnék el, ha nem lennék a "szerencsés
jelöltek" között.

Csak bajt hoznék a fejükre. Vagy ami még rosszabb: veszélybe kerülnek miattam - folytatta a
gondolatmenetet magában. De a környék szépsége és néma nyugodtsága annyira lenyűgözte, hogy
minden ilyen negatív, pesszimista gondolatot elűzött az elméjéből. Aztán sóhajtott, erőt vett magán
és becsöngetett. Hátranézett, hogy megbizonyosodjon, nem követte senki.

Egy fiatal lány nyitott neki ajtót. Az ajtónyikorgásra az idegen visszafordította a fejét és tekintete
találkozott a fiatal lány tekintetével, aki a szemkontaktus hatására szinte lefagyott a döbbenettől.

Az idegen nem ismerte a lányt, a lány viszont felismerte az idegent. Legalábbis azt hitte.

- Jó estét! Elnézést, hogy ilyen késő este zavarom és még csak ide se telefonáltam, de olvastam a
hirdetésüket, hogy kiadnának egy szobát és arra gondoltam, hogy …

- Úristen!- visított a lány, akin úrrá lett a rajongás.- Maga Johnny Ackland!

- ... Ki?



2. A híres színész
A lány biztos volt abban, hogy akit lát, az Johnny Ackland, a híres brit származású színész.

A kellemes, barátságos, bariton hangja, a kék szeme, a barna haja, a körszakáll. Még a széles
vállal párosult, alacsony, kicsit tömzsibb testalkat is stimmelt. Ki más is lehetne?

Alig merte elhinni, hogy itt van Mr.Ackland, az ő házuknál. A kedvenc színésze, akiért egész
Európa  és  egész  Amerika  rajong.  Életében  először  személyesen  is  találkozik  egyik  kedvenc
hírességével. Olyan volt a lány számára, mint egy valóra vált álom.

Úrrá lett rajta a rajongás és az idegen nyakába ugrott. Az idegen nem értett semmit- Johnny
Ackland… ismerős a név, de nem ugrik be honnan- gondolkodott a fehéröltönyös idegen.

- Kérem, itt valami félreértés történt. Az én nevem nem Johnny Ackland.

- Jaj ne tréfáljon már!- mondta harsányan a lány.- A legnagyobb rajongója vagyok. Bármikor
felismerem magát! Láttam az összes filmjét. Az ,, Álmodunk az ég alatt”, a „Vörösbor”, a „Prédikátor
kincsei”,  mind-mind alapművek számomra.-  sorolta a fiatal  lány katonásan a filmcímeket-  De a
kedvencem az mégis a Sebastian Goldthief és az aranykártya!

Na ez a név már sokkal ismerősebb volt az idegen számára. Ugyanis ez volt az Ő neve. Sebastian
Goldthief. – Remek, az az átkozott film. Már megint. Sokkal egyszerűbb volt minden, mikor még csak
forgatták...- mérgelődött magában Sebastian.

Hogy magyarázza el a lánynak, hogy Sebastian Goldthief egy létező személy és az a bizonyos
aranykártya is valódi?

– Vegyük sorra, milyen lehetőségeim vannak.- Gondolkodott szélsebesen Sebastian.- Tagadhatom,
hogy én ő vagyok, de azt úgyse hinné el, mert olyanok vagyunk, mint két tojás. Az ilyen szintű
hasonlóságot már nem tudhatom le annyival, hogy az alteregója vagyok. Elmondhatom az igazat,
amit  úgyse  hisz  el  és  tovább  erőlteti,  hogy  én  vagyok  ez  a  színészke,  grátiszként  pedig  egy
pszichiátrián fogok ébredni,  ahogy az egyszer megtörtént.  Hazudnom kell.  Hazudhatnék valami
cifrát, hogy egy elfeledett ikertestvér vagyok, vagy dublőr, vagy kaszkadőr, de mi értelme lenne? Ha
már hazudnom kell, akkor célszerű a legszimplább hazugságot mondanom, amit amúgy is ő hozott
fel, miszerint én vagyok Ackland. Miért is ne? Mindenki jól jár. Én megtartom az inkognitómat, a
kislány gazdagabb lesz egy élménnyel és Ackland nem tudja meg soha. Akkor hát vágjunk bele!- Eme
gondolatok, szekundumok alatt futottak végig az agyában. Sebastian könnyedén tudott improvizálni
és alkalmazkodni az új szituációhoz.

- Hát jó, lebuktam.- Mondta mosolyogva- Én vagyok az, Johnny Ackland! Mindig öröm találkozni a
rajongóimmal.- majd megcsókolta a lány kezét egy kacsintás kíséretével. A lány elpirult és zavarában
halk, vékony kuncogásba kezdett.

- Ki az kislányom? Ki zaklat minket ilyenkor?- Jött le a lépcsőn egy kopaszodó pocakos ember, egy
vékony,  rövid  hajú,  törékeny  nő  társaságában.  A  kérdés  tárgytalan  volt,  amint  meglátta  a
fehéröltönyös  fickót  a  küszöbön.  A  család  minden  tagja  ismerte  és  kedvelte  Johnny  Ackland
munkásságát és az volt az utolsó dolog, ami eszükbe jutott, hogy egy imposztorral van dolguk. – Ez
hihetetlen. Művész úr! Mit csinál nálunk? – kiáltott fel örömittasan az apa, mikor meglátta az ajtóban
Sebastiant.



- Ne ácsorogjon ott kedveském! Fáradjon beljebb! – Mondta a törékeny nő.

-  Köszönöm. -  Válaszolta Sebastian mosollyal  az arcán,  majd felkapva poggyászát,  átlépte a
küszöböt és bejött az ajtón.

A ház belülről is barátságos volt. Itt-ott pár növény, festmény vagy egy családi kép díszítette a
falat. Nem volt se túl csupasz, se túl giccses. Ízlésesen volt díszítve. Nagyon elnyerte Sebastian
tetszését.  A  bútorokba  is  rögtön  beleszeretett.  Nem a  legjobb,  legdrágább  bútorok  voltak,  de
harmonikusan passzoltak egymáshoz és kényelmesek voltak. Sebastiannak tökéletesen megfelelt.
Sőt, otthon érezte magát a meleg és barátságos házban. Meg is említette a ház tulajainak, hogy
milyen szép a házuk és a környéket is dicsérte.

A ház ura, bemutatta a kis családot a váratlanul jött vendégnek.

- A nevem Roland. Ez itt a feleségem, Hilda. Ő itt a lányom, Éva. Van egy fiunk is, Soma, de...de ő
már alszik. És öhm...isten hozta minálunk!- mondta Roland zavartan.

- Örvendek Roland. Gyönyörű ház.- kezdte el ismét dicsérni az épületet Sebastian.

Vendéglátói noszogatására, helyet foglalt a nappali kényelmes kanapéján. Belesüppedt a bútorba
és teljesen ellazult. Hosszú idő óta most először érezte biztonságban magát.

- Megkínálhatom egy csésze kávéval?- kérdezte Hilda kedvesen.

- Kávét? Ilyenkor? Hülye vagy anyukám?- dorongolta le férje Hildát.

- Köszönöm, nagyon kedves de inkább egy csésze teát kérek, hogyha akad.

- Persze hogy van kedveském. Rögtön hozom!

A szorgos asszony pillanatokon belül, meglepő gyorsasággal elkészítette a teát. Hozott mindent,
hogy Sebastian kedvére tudja ízesíteni a teáját, cukrot, mézet, citromlevet és mindent ami szükséges
lehet.

A "művészúr" belekortyolt a forró teába. Hihetetlen jólesett neki ez a pár meleg korty. Úgy érezte
újjá születik.

Az asztalon néhány sütemény is volt,  hogy megkínálhassák vendégüket. Sebastian szemezett
velük, mivel némelyik nagyon ízletesnek tűnt, de egyelőre bőven megelégedett teájával.

Éva továbbra is csodálva nézte Sebastiant. Fehéröltönyös barátunk kezdett zavarba jönni a fiatal
lány rajongásától. Úgy nézett rá, mint holmi bálványra, vagy mint a világ hetedik csodájára. Kicsit
szorongott  is  emiatt,  de tudta kezelni  a dolgokat.  Éva mellé,  az ő szülei  pedig velük szemben
foglaltak helyett.

Miután Roland is kényelembe helyezte magát, a sztárra nézett és zavart mosollyal a száján,
elkezdte föltenni kérdéseit, melyek már az első pillanattól fogva szöget ütöttek a fejében.

- Nagyon megtisztelő, hogy itt van Mr. Ackland. Hihetetlen, hogy egy ekkora filmcsillagot itt
üdvözölhetünk  a  házunkban.-  Indított  messziről  első  kérdését,  tisztelettudóan,  hogy  ne  tűnjön
modortalannak.- De a látogatása épp olyan furcsa, mint amilyen megtisztelő...Mondja, miért van itt?

- Természetesen a hirdetés miatt jöttem.- válaszolta céltudatosan Sebastian.



- Érdekelné a szoba? Ki akarja venni?- kérdezte csodálkozva Roland, aki eredeti kérdéseit, egy
csapásra elfelejtette a válasz hallatán. Éva és Hilda pedig meg se tudott szólalni a döbbenettől.

- Legalábbis, ha a szóban forgó szoba is épp olyan barátságos, mint maga a ház és épp oly
kellemes, mint lakóinak társasága.- Felelte mosolyogva. Sebastian körbenézett és látta, hogy csak
Éva tekintetében van lelkesedés, Roland és Hilda arcán sokkal inkább hitetlenség uralkodik. Talán
azt hiszik, csak tréfálkozik velük?- De miért olyan furcsa ez?

- Mert... tudja....- Hebeget, habogott Roland zavartan-, egy ilyen filmsztár, mint maga, kivehetné
a legpuccosabb hotel, legdrágább szobáját. Miért akar akkor egy ilyen albérletben tengődni, ahol
minket, átlag embereket is el kell viselnie?

- Elviselni?- Sebastian ezen csak nevetett.- Nézze Roland, szeretnék egy csendes menedéket, ahol
a paparazzik nem találhatnak rám. Ehhez azonban, pont hogy a hotel a legalkalmatlanabb. Emellett,
nem ideiglenes szálásról lenne szó. Szükségem van egy kis környezetváltozásra. Jelenleg akkora tőke
áll rendelkezésemre, hogy sokáig nincs szükségem újabb filmszerepre a megélhetéshez. Röviden, itt
az idő és az alkalom, hogy kivegyek egy hosszabb szabadságot.

- Na jó, de akkor miért nem vesz egy eldugott kis villát, ahol…- folytatta az értetlenkedés Roland.

- Ne értsen félre, nem a külvilágtól akarok elzárkózni, csak a médiahajhászoktól. Igénylem az
emberi társaságot. Főleg az olyan emberekét kedvelem, mint amilyenek Önök is. Egyszerű, mégis
érdekes emberek. Amúgy se nekem való a remeteélet. Nézze Roland, az önök környéke lenyűgöző.
Ahogy ez a ház is. Fantasztikus. De ha személyem nem kívánt társaság, akkor...

-  Szó  se  róla  Mr.  Ackland!-  magyarázkodott  Roland  helyett  is  Hilda.-  Megtisztelve  érezzük
magunkat, hogy itt van körünkben. De értse meg, számunkra ez mégis kicsit furcsa és szokatlan
helyzet. Nem szoktak napi szinten hírességek járni erre, pláne nem akarnak velünk lakni.

-  Ha megengedi  kedves Hilda,  úttörőként  szeretnék én lenni  az  első.-  viccelődött  a  kedves
imposztor.

- A házunk tárva, nyitva Ön előtt. De ugye egy sztártól nagyobb elismerést is vár az ember, ha
meg nem sértem és érti mire gondolok.- monda Roland, aki úgy gondolta egy ilyen helyzetet ki kell
használni.

- Apus!- rikoltott rá a felesége.

- Nyugodjon meg Hilda. Persze, hogy tudom mire gondol,- majd Sebastian az asztalra tett egy
nagy köteg pénzt- az első két év előre, némi ráadással. Megfelel Roland?

- Én… én… - Roland meg se tudott szólalni. Ennyi pénzt együtt csak a filmekben látott.

-  Jaj  apa,  most  mit  habogsz  itt  össze-vissza?  Tudod,  hogy  kell  a  pénz  és  mikor  lesz  újra
lehetőségünk egy sztárral együtt lakni? És látod milyen nagylelkű, akkor meg mi a gond?

- Semmi. Semmi gond nincs. Igazad van kislányom. Ez egy soha vissza nem térő alkalom. - Roland
mosolyogva felállt és a kezét nyújtotta lelkesen Sebastiannak.- Isten hozta nálunk, kedves barátom!-
mondta örömittasan. Sebastian visszamosolyogott, felállt és elfogadta a kézfogást. Sőt, a kézfogásból
hamarosan ölelés lett.

- Éljen!- kiáltott fel Éva, aki úgy érezte, mintha egy álma teljesülne.



Mindenki boldog volt a teremben, egyedül Hilda torkán akadt meg a gombóc, mikor látta, hogy a
fehéröltönyös  idegen,  milyen  könnyedén tesz  az  asztalra  egy  szép  nagy  adag  pénzt.  Ez  kicsit
megrémítette és elgondolkoztatta.  Az is  furcsa volt  neki,  hogy milyen szépen és tisztán beszél
magyarul Ackland. Neki is csak most tűnt fel igazából. De nem szólalt meg, úgy gondolta úgyse
hallgatnának rá a többiek és talán nem is lenne okos erről Ackland előtt beszélni.

-  Remélem, számíthatok a diszkréciójukra és nem újságolják el  senkinek, hogy mostantól itt
lakok. - mondta Sebastian, mikor egy kicsit lecsillapodtak a kedélyek.

- Ez csak természetes drága barátom!- mondta Roland, Éva pedig egyetértően bólogatott.

- Még egy dologra megkérném önöket. A legutóbbi filmem forgatása alatt, mindenki a karakterem
nevén szólított. Igazán megszoktam és megszereztem azt a nevet, hogy Sebastian, ezért szeretném,
ha így szólítanának.- lassan már Ő maga is elhitte ezeket a füllentéseket. Muszáj is volt hazudnia.
Ugyanis az igazság túl hihetetlen volt, egy egyszerű család számára.

- Még Jolánnak is szólítom, csak kérjen meg rá!

A felső emelethez vezető lépcsőn két fiú figyelte Sebastiant. Az egyik a család fiatalabbik gyereke
Soma volt. A másik pedig Péter, Soma egyik barátja, aki pont itt aludt vendégségben ezen az estén.

- Haver, el se hiszem! Itt van a ti házatokban Johnny Ackland! És én pont itt vagyok, hogy
lássam!- mondta halkan, de izgalommal teli Péter. Soma sokáig meg se bírt szólalni a büszkeségtől
és csak nézte, nézte a filmcsillagot.- Odamenjünk hozzá?

- Inkább holnap.- mondta Soma.- Biztos már fáradt, meg hát anyáék azt hiszik, már alszunk.

- Jó, de holnap mindenképp ismerjük meg! ne szalasszuk el az alkalmat!

A két  gyerek gyorsan visszaosont  a  szobájába.  Nem hitték  el,  amit  láttak.  Egész  este  róla
beszéltek és arról a hihetetlen dologról, hogy itt fog szállásolni Soma családjánál.


