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„– Victoria Bosco, Celia Bosco és Anne Littletown. Ez 
a három név egyet jelent a legendával. Egy legendával, 
amit egyszerű halandó nem ismerhet… 

A külső, felszínes világ szokványos rétege alatt egy 
másik világ is jelen van, melyet nagy tekintélyű, bonyo-
lult rendszerű, zártkörű csoportok hálózata sző át, 
amelyeket a világ legbefolyásosabb vezetői irányítanak. 
Főnökök, akiknek a keze olyan messzire elér, hogy azt 
álmodban sem gondolnád…” 

– Egy kicsit halkabban… – vetettem közbe. Patrick 
Doolitz leeresztette szemüveges arca elől a szamárfüles 
irományt, és zavartan körbe villantotta tekintetét, mi-
közben egy árnyalattal vörösebbé vált az ábrázata. 
– Bocs… – motyogta, majd feljebb igazította egy gyors 
mozdulattal a szemüvegét és egy fokkal halkabbra vé-
ve, folytatta: 
„–… Főnökök, akik egymás vetélytársai és olykor 
mocskos ügyleteket bonyolítanak le, hogy legyőzhessék 
a másikat. Versengés az életük. Kié lesz az abszolút 
hatalom végül? 
A színfalak mögött zajlik a játék. A világban történt 
dolgok mindig okkal történnek. Minden egyes ocs-
mányság mögött valamelyik nagy fejes áll. Minden 
mögött. Csak egyszerűen mélyebbre kell nézni… Ezt 
jól jegyezzétek meg! Erre mindig emlékeznetek kell!  
Létezik egy csoport, mely abból a célból működik, 
hogy felügyeljen a színfalak mögött rejtőzködő elitre, 
nehogy túlságosan elszaladjon velük a ló. Ők a Figye-
lők. Victoria, Celia és Anne ilyenek. „– Patrick befejez-
te a felolvasást és diadalmas, széles vigyorral nézett 
rám. Annyira tipikusan festett ebben a szövetkabátban 
és kockás sálban, melyek csak erősítették újságírós 
image-át. Le se tagadhatta volna miféle mesterséget űz, 
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amellett, hogy az ő feladata volt az újonc Figyelők 
tájékoztatása és körbekalauzolása is a Bázison. Ó, és 
persze amatőr író volt a lelkem és arról álmodott, hogy 
nemsokára debütálhat saját szerzeményével… 

Jelenleg az Astor Square-en álldogáltunk minden em-
ber kedvenc étterme, a Menage előtt. Civilként nem 
szerettem a feltűnést, ezért még jobban fejembe húz-
tam hosszú kabátom csuklyáját. 
– Nem rossz…  

– Csak? – firtatta kissé sértődötten Patrick, miután 
elmaradt a hátas, amit dobnom kellett volna és a hang-
lejtésem sem volt éppen a leglelkesebb. 
– Legalább a neveket változtatnád meg, basszus! – 
mondtam fojtottan és ismét körbe pillantottam. 
– Miért? – vigyorgott – Élő legendák vagytok, örüljetek 
már egy kicsit, hogy valaki megörökít benneteket papí-
ron! – Élő legendák… Na, ja! Rengeteg sikeresen meg-
oldott ügyön voltunk túl, és néhány kapcsán eljutott a 
hírünk más, külföldi Figyelő Bázisokra is. Voltak nem-
zetközi kapcsolataink, és volt rá példa, hogy átkértek 
minket segíteni más régiókba is, de talán a legenda 
kifejezés kissé túlzó volt… 

Annyira nem tudtunk rajongani. Személy szerint vagy 
nem értékeltem eléggé az irodalmi törekvést, – habár 
annak idején magam is összeirkáltam néhány novellát – 
vagy szimplán csak rosszul voltam a Patrick Doolitz fé-
le istenítéstől. Már előre hülyén éreztem magam attól a 
tudattól, hogy az emberek valami Harry Potter szerű 
sztorit fognak olvasni hamarosan, amiben nyíltan sze-
repet kaptam, és persze Victoria és Anne is. Akkor is 
cikinek tartottuk, ha az olvasóközönség csak a Figyelők 
közel tízezres táborára korlátozódik majd. Ugyanis ezt 
a történetet nekünk, a Figyelőknek akarta megírni. Ez 
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rólunk szólt magunknak. Hát… szóval… Nem biztos, 
hogy éppen Patricket volt szerencsés ódákat zengeni 
hagyni hőstetteinkről, aki nem is titkolta sosem, hogy 
oda van mindhármunkért… 

– Mindhárman egy kicsit boszorkányosak lesztek a 
regényemben. – ecsetelte habzó szájjal, és vigyorgott. 
– Jaj, Patrick! Áh… Mindegy. – Legyintettem fáradtan. 
Kicsit hosszúra nyúlt a tegnapi napom a Menage-ban, 
és nem sokat tudtam aludni az éjjel, mert megint azt 
álmodtam. Sosem emlékeztem a konkrét álomra, csu-
pán a benne lévő érzések maradtak meg ébredés után. 
Most is így volt. Zavaros, zaklatott érzelmek kavalkád-
ja, amiket még magam sem értettem. „Érzés álom”, 
amelyen reggel óta nem volt időm merengeni, pedig 
legszívesebben csak kuporogtam volna otthon a dívány 
sarkában egy gőzölgő pohár cappuccinóval, és csak 
gondolkodtam volna a miérteken. 

Az életem fél éve változott meg. Richard elhagyott, 
egyedül maradtam, és ezeknek a nyomasztó, lelki fájda-
lommal és vágyakozással vegyes „érzés álmoknak” a 
megjelenését is körülbelül innen számítottam. 
Az órámra néztem. 

– Mindjárt fél kettő. Mennem kell dolgozni. Aztán 
csak… Tudod… Óvatosan. – Böktem felé figyelmezte-
tően az ujjammal. – És fékezd a fantáziád, Patrick! – 
kiabáltam még utána a biztonság kedvéért, mivel a 
múltkor már egyszer meglepett minket egy rövidebb 
szösszenettel, amit szintúgy mi ihlettünk… Nos, elég 
annyi róla, hogy az egész Bázis rajtunk röhögött… 

Patrick lebaktatott az aluljáró lépcsőjén, én pedig be-
löktem a Menage üvegajtaját és beléptem. 
Ez volt a melóhelyem civilként. Mostanában. 
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Nem volt egy egyszerű hely. Sosem gondoltam volna, 
hogy egy étteremlánc ennyire kegyetlenül és szigorúan 
bánhat az alkalmazottaival. Egyedi szabályrendszere 
volt, ami még egy belsős számára is sok esetben értel-
metlen volt, nemhogy egy külsősnek, amilyen én vol-
tam. De eredetileg nem ezért jöttem ide. Amiket itt 
megtapasztaltam, hogy milyen is egy gyorsétterem min-
dennapjainak részese lenni, a saját szememmel látni 
mindent, ami itt folyik, az csupán egy nem várt negatí-
vum volt, amitől égnek meredt a hajam. 
Az eredeti ok az volt, hogy Gabriel Gallaghan, aki pi-
szokgazdag és híres közszereplőként hetente vigyor-
gott hófehér fogsorával a magazinok címlapján, – mel-
lesleg szintén étteremlánc tulajdonos volt (ő volt a 
Gallaghan Házias ízek étteremlánc büszke tulajdonosa) 
– fél év leforgása alatt elveszítette mindenét. A céget, a 
vagyont, különféle abszurd balszerencse következté-
ben. Három családtagjának eltemetése és egy súlyos 
idegösszeroppanás után aztán kiégve, egyszercsak úgy 
bukkant fel ismét a köztudatban, mint egyszerű kony-
hai dolgozó a Menage étteremben… 
Mifelénk a mondást, miszerint „Nincsenek véletlenek!” 
nagyon komolyan veszik… Erre nem lehetett nem 
odafigyelni. Kiváltképp azután nem, hogy idekerültem, 
mivel személyesen és testközelből tapasztalhattam 
meg, mekkora változáson ment keresztül Gabriel, vagy 
ahogyan itt nevezték, Gaby. 
Mert ismertük az eredeti Gabrielt. A sors úgy hozta, 
hogy konkrétan a civil baráti körünkbe tartozott, ő, egy 
híresség, aki a médiában az „esemény sorozatok” előtt 
harsány és menő életművészként mutatta magát, a 
magánéletben viszont visszafogottabb, de mindenkép-
pen társasági ember volt. 
Aztán… Hogy is mondjam… Egy kicsit más lett… 
Furcsa. Bár ha én éltem volna át mindazt, amit ő, talán 
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én is furcsává váltam volna… Megváltozott: csendessé, 
magának valóvá, és zárkózottá vált… 
Akárhogyan is, de a helyünk itt volt a Menage-ban, 
mert túl sok volt a szerencsétlen „véletlen” ami össze-
gyűlt Gabriel rovására, és rám esett a választás, hogy 
beépüljek.  
Nem tudtuk biztosan mi történhetett, csak a puszta 
tények álltak előttünk értelmetlenül és zavarba ejtően: 
adott volt egy menő cégtulajdonos, aki fél év alatt 
iszonyú nagyot koppant, de azt joggal gyaníthattuk, 
hogy rosszakarói vannak, akik a Menage-zsal állhatnak 
kapcsolatban. Különben miért került volna a Gallaghan 
éttermek atyja a Menage éttermek egyikébe konyhásfi-
únak? Egyszerű következtetés volt, ami ide vezetett 
Minket, mivel a rendőrség nem foglalkozik olyasféle 
ostobaságokkal, minthogy a véletlenek mögött rejlő 
magyarázatokon agyaljon. Az már nekik hókuszpókusz 
volt. Nekünk nem.  
Gallaghannek még csak nyolc étterme volt, de a felső 
tízezer számára tartotta fent őket, és a jövő évben már 
tervbe volt véve további hat új étterem megnyitása. 
A terv csak terv maradt. Ugyanis elkezdődött az „ese-
mény sorozat”… Az egyik éttermet kirabolták és fel-
gyújtották, az elkövetőket pedig, egy drogos suhancok-
ból álló bandát, rövidesen elkapták a zsaruk. Nem 
sokra rá egy másik étteremben az ország másik végé-
ben a séf váratlanul bekattant és hallucinációktól gyö-
törve lemészárolta a fél személyzetet és hat vendéget, 
végül felgyújtotta azt, ami utána maradt. Egy harmadik 
étterem azért semmisült meg, mert a szomszédos plá-
zában Allah egyik követője úgy döntött, ott fogja felál-
dozni magát népéért egy pokolgéppel a hasán. A ne-
gyedik étterem is az égbe repült, mert az épületben 
gázszivárgás volt… Csak egy véletlenül eltört, régi 
gázcső volt a bűnös… És még folytathatnánk a sort 
csupa buta, véletlen egybeesésekkel, amiket a rendőr-


