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Köszönetnyilvánítás
Köszönök mindent azoknak, akik mellettem
állnak és mindig számíthatok a segítségükre,
akár egy jó szóval, akár egy mosollyal:
– édesanyámnak, édesapámnak, a testvéremnek,
a nagyszüleimnek;
– anyósomnak, apósomnak, Réthy Boglárkának,
Major Mónikának, Réthy Szabolcsnak, a kis
Linettnek;
– a legjobb barátnőimnek, Nagy Katalinnak és
Valovics Erikának;
– a mindig bölcs dr. Dávida Ágotának.
Köszönöm Bódog Zsolt költőtársamnak és Edwin Chat írótársamnak, hogy mindig elolvassák
műveimet, nem félnek kritikát nyilvánítani és
mindenben számíthatok rájuk.
Külön köszönet a férjemnek, Réthy Viktornak,
aki mindig kitalálja, hogy mire gondolok, mindig a kedvemben jár, és akinél jobb embert nem
tudok elképzelni magam mellett.
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Előszó
Kedves Olvasó!
E könyv teljes első része egy álom alapján íródott meg, amelyet 2015. szeptember 17-én hajnalban éltem át. A második résznek az első fejezete egy 2017. április 08-i reggeli álom alapján
született meg. Majd a mű folyamatosan bővült
kisebb jelenetekkel, versekkel, amikor ihletet
kaptam hozzá, mikor voltak pillanataim, egyegy viccesebb jelenet beötlött, lejegyeztem,
majd beleírtam a műbe.
Minden egyes fejezetet egy apeva nyit meg,
amely tömören összefoglalja a fejezet lényegét.
A két részből álló alkotás egy nő életének egyegy szakaszáról szól, amikor megismeri belső
énjét, megtudja valóját és kiteljesedik.
Az egész könyv egy fantázia szüleménye, a
misztikum egy darabja.
A műben szereplő személyek és nevek kitaláltak, egy élő vagy már elhunyt emberhez sincs
közük. A történet általam kitalált, bármely valós
esemény egyezése esetén az csak a véletlen műve.
Kívánok felejthetetlen élményt a mű olvasása
közben!
a Szerző
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I. fejezet: A kezdet
Lám,
két úr
egymással
hadakozik
a hatalomért.
Magyarország déli határához közel, lenn a sík
vidéken, egy nagyváros szélén, egy ritka erdő
ölelésében valaha virágzott egy hotel. Ma már
csak benőtt gaz, omladozó falak, üveg nélküli
ablakok fogadják az oda látogatókat… már ha
akad olyan ember, aki arra téved, hiszen még a
vadász is elkerüli az elátkozott helyet. Nem is
jár arra még a nagyobb erdei állat sem. Szürke
homályba veszett a környéke is. A nagyváros
már régen eltemette még az emlékét is a több
mint 30 éves szörnyű tragédia után.
Még 1982-ben történt, amikor egy dúsgazdag
magyar, a 35 éves Csekő úr megnyitotta egy
szép tavaszi napon a környék egyetlen hoteljét.
A hatalmas területen, több hektár földön elhelyezkedő, háromszintes, a kornak megfelelő
stílusban épült hotel csábította az oda látogatókat. Az elülső terasz pár kovácsoltvas, fehérre
festett székkel a kornak megfelelő, úri társadalomra és az egyszerű polgárokra is kiható ereje
volt, míg a hátsó terasz kint ülős éttermi hangu-
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latot árasztott a sötét tömörfából készült asztalokkal és székekkel együtt. A hátsó teraszról az
épület belső udvarára lépett a vendég, amely
telis tele díszelgett az ország minden tájáról hozott kerti dísznövényekkel. A szobák hosszú,
vörös szőnyeggel borított folyosóról nyíltak,
amelyekben a bútorok igen nagy díszben pompáztak az ágyakon kívül. A faragott, tömörfából
készült szekrénysorok és asztalok az egri Agria
Bútorgyár termékeinek sajátos, rusztikus arculatát tükrözték, ugyanakkor a Zala Bútorgyárnál
alkalmazott stílusú, nagyüzemileg gyártott székek és kisebb komódok uralták a hotel többi
berendezését.
A sík környék sok turistát csalogatott az Alföldön a ménesek és délibábok miatt, és a viszonylag olcsó hotel lehetőséget adott a kikapcsolódni vágyóknak. Ám rá egy évre már annyian bejelentkeztek hozzájuk, hogy alig akadt kiadó szoba. Ekkor egy odalátogató, befolyásos
külföldi, egy szintén harmincas éveit taposó
milliárdosnak ötlete támadt, hogy a nagyváros
szívében építtessen egy szállodát még több szobával és egy nagy belső kertes udvarral az elhatalmasodó turistaforgalom miatt.
A két férfi riválisa lett egymásnak. Amikor
csak tehették, keresztbe tettek egymásnak. Ha a
külföldi milliárdos létesített egy szobrokkal teli
téli kertet, egy hónapon belül Csekő úrnál csobogóval kibővített virágoskert díszelgett. Ha
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