
 

 

7 
 
 

1. FEJEZET 

Miként kezd dött 

Angliában járunk, pontosabban Londonban. Az itt el  
Alexander Savian, kezd  régész. Frissen szerzett dip-
lomájával, alig várta már els  megbízatását. 

Savian egy 22 éves, rövid barna hajú, zöld szem  fi-
atalember volt. Jellegzetes testtartását apjától örökölte, 
s t még egy el nyösebb képességét is. Páratlan prob-
lémamegoldó képessége volt, és a veszélyes helyzetek-
ben is képes volt meg rizni hidegvérét. Vallotta a híres 
elvet, miszerint nehéz helyzetekben is az ész, mint az 
er  dönt. 

Nem volt sportos alkat, de ennek ellenére szabad-
idejében szeretett túrákra járni. Mostanában erre nem 
volt lehet sége. Kezd  régészként, megbízásra kell 
várnia. Amíg nem kap, egy zsúfolt irodában kell dol-
goznia, ahol rendszereznie kell a „más” régészek felfe-
dezéseit. Aki régész akart lenni, az nem erre vágyott.  

Az utazás, a reggelt l estig való ásatások! Az lett 
volna neki való. 

Savian már fiatal korában elvesztette szüleit, így 
megszokta, hogy egyedül kell gondoskodnia magáról. 
Csupán egy örökölt háza, és egy régi Toyotája volt. 
Nem kötötte semmi az otthonához. Talán ezért lett ré-
gész. 

Most ébredt, a szemébe sütött a Nap. Magára né-
zett, még mindig öltönyben volt. Tegnap este volt egy 
hajnalig húzódó sikertelen tárgyalása, nem szerzett 
megbízót. Már tíz óra múlott. Kilencre kellett volna 
beérnie a munkahelyére. 

Lezuhanyozott, majd átöltözött. Nem sietett, hisz 
már mindegy volt. Lesétált az emeletr l. A telefonja 
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jelzett, hogy öt új üzenete van. Savian egy határozott 
mozdulattal kitörölte az szeset. 

Megette az omlettjét, majd munkába indult. Az iro-
daépülethez érve leparkolta kocsiját, majd kihúzta ma-
gát, és belépett. 

Hiábavaló próbálkozása, hogy elkerülje a f nökét, 
kudarcba fulladt. Szinte egyb l összefutott vele. 

– Nem lesz ez így jó Savian… megint késtél. A vé-
gén már délre jössz be dolgozni. Vagy akkor már meg 
is ebédelsz el tte? 

– Sajnálom uram, tényleg próbáltam… 
– A „sajnálom” itt kevés Savian. Nem fordul ez el  

még egyszer! – szólt a f nök, majd hátat fordítva 
Saviannak, elsétált az ellenkez  irányba. 

Savian gyakran hallgatta a f nöke panaszkodásait. 
Szinte már megszokta. 

Belépett az irodájába. Az asztalán kávé volt kiöntve. 
Valaki megint járt az irodájában, és kutatott a holmija 
közt. Közben az illet  kávézgatott, kiöntötte, ráadásul 
meg se kísérelte eltakarítani. Nem az els  ilyen eset. De 
minden alkalommal felidegesíti Saviant. 

Leült a székére, és a zsebéb l kivett zsebkend kkel 
próbálta felitatni a kávét. A kávé aztán hírtelen jelen-
téktelennek t nt, mikor Savian észrevette az asztalán 
lév  levelet. Szerencsére az megúszta a kávéfolyamot. 

Savian mikor elolvasta honnét jött a levél, fel kellett, 
hogy álljon. 

A levél a Fachon kft-t l jött. 
A Fachon kft kezdetben egy légi társaság volt. Mára 

egy multifunkcionális céggé vált, aminek mindenhova 
elér a keze. Legyen szó bármir l. 

Savian olvasni kezdte a levelet: „Kedves Savian! 
Professor Silver Chuck vagyok. Azért hívom, mert 
nemrégiben munkát kaptam a Fachon kft-t l, va-
lamit rendkívül b kez  el leget. Én már kiöreged-
tem a szakmából, ezért is kerestem föl önt. Kérem, 
utazzon Egyiptomba, és dolgozzon mellettem. Ha 
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ajánlatom felkeltette az érdekl dését, hívja fel a 
levél hátoldalán lév  telefonszámot. További szép 
napot kívánok! Silver prof.” 

E g y  é v v e l  e z e l t t :  

Silver professor hatalmas felfedezést tett. Talált egy 
titkos kamrát, a Fáraók Völgyében. Még nem tudta mit 
rejt. Lehet egy eddig ismeretlen fáraó sírhelye, vagy egy 
egyszer  srégi raktár is. 

Silver nem kívánta bejelenteni a felfedezést. Szerette 
volna megtartani, bármit is rejt. Önz  gondolkodás. 
Mégis ezt tartotta jónak. 

Nem tervezett felfedezést, nem is keresett semmit. 
Csupán kilátogatott ide ez az öreg régész, az elmúlt 
szép id k emlékére. Sétált a környéken, mikor egy nem 
természetes torzulást talált a homokban. Tapasztalatai-
ból biztosra vette, hogy valami szilárdnak kell lenni a 
vékony homokréteg alatt. Igaza lett. De most vissza 
kell temetnie a kamrát, mert nincs megfelel  eszköze a 
feltáráshoz. 

Visszament a közeli faluba. Emberekre volt szüksé-
ge, de nem bízhatott meg helyieket. A diszkréció elen-
gedhetetlen volt, amit így egyértelm en nem kaphatott 
meg. 

Kezébe vette a mobilját. Volt még egy választása. 
Akár fel is hívhatja a Fachon kft-t. Ha akarja. A kft hí-
res volt fekete dolgairól. Mostanában Silver sokat olva-
sott róla az újságokban. A központi iroda számát is 
megszerezte, hátha egyszer szüksége lesz rá. 

Eljött volna az ideje? Nem vethette el, de nem is volt 
benne biztos. Föl kellet hívnia a számot. 

Elmesélte a Fachon kft munkatársainak a felfedezé-
sét, akik tovább kapcsolták a hívást, egyenesen a cég 
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alapítójához, Jerry Fachonhoz. – Jerry Fachon, miben 
segíthetek? 

– Üdvözlöm. Professor Chuck vagyok. Azért hí-
vom, mert régész vagyok, és a Fáraók völgye mellett 
találtam egy kamrát. 

– A Fáraók völgyét már teljesen feltárták. 
– A felfedezésem feltáratlan! 
Fachon nevetni kezdett. – Miért engem keresett fel? 

– kérdezte, annak ellenére, hogy tudta a választ. 
– A diszkréció miatt. Emberekre lenne szükségem a 

feltáráshoz. 
– A diszkréció az nagyon fontos. A mai világban el-

engedhetetlen. 
– Mibe kerülne? 
– Természetesen nem pénzbe. Abból van elég. Ne-

kem szükségem van ilyen emberekre, mint maga. Le-
szerz dtetem a Fachon cégnél, és onnantól kezdve ki-
zárólag nekünk fog dolgozni. A jöv ben a felfedezései 
csakis a Fachon kft tulajdonát képezik majd. 

Silver professor elfogadta az ajánlatot, bár tudta, 
hogy nem fogja hagyni, hogy a leleteit a Fachon kft a 
feketepiacra dobja. 

Egy héttel kés bb érkezett a faluba egy Fachon gép. 
Csupán két, látszólag fiatal ember lépett ki bel le. 

Csupán ket küldték? 
– Üdvözlöm, Thomas Fachon vagyok. Az apámmal 

beszélt telefonon. 
Thomas egy büszke ember volt. Testalkata is tük-

rözte egyéniségét. Olasz öltönyt viselt, márkás lila 
nyakkend vel. Thomas bár még csak 19 éves volt, ta-
pasztalt üzletemberként egymaga is elirányította volna 
apja cégét. 

A Thomas melletti ember is kezet fogott Silverrel, 
és bemutatkozott. – Üdvözlöm. Én Shiver Jones va-
gyok, Thomas barátja. 

Jones más ember volt, mint Thomas.  szintén öl-
tönyben volt, de jóval szerényebb min ség ben. Sze-
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mélyisége is sokkal nyugodtabb, és embertisztel bb 
volt. 

Thomas el kapott egy szerz dést, és egy már kitöl-
tött csekket. – Ezt írja alá, ez meg itt egy kis el leg. 

A professor csekken még sosem látott ennyi pénzt. 
Zsebre rakta, és egyb l jobb kedve lett. Ezután átta-
nulmányozta a szerz dést. Nem volt rajta semmi külö-
nös, persze ha azt nem vesszük, hogy egy életre a Fac-
hon kft-nek kell dolgoznia. Aláírta. 

Thomas felment a repül be, és 5 jól megtermett 
munkással tért vissza, akik teljes felszerelésben voltak. 

Pár óra alatt teljesen kiásták a kamrát. A vastag k -
lappal elzárt bejárat sem okozott problémát a Fachon 
kft munkásainak. Kifeszítették a követ, ami eld lt a 
homokban. 

Kellemes hús leveg  áramlott ki a kamrából. Tho-
mas csalódott volt. Értékes aranytárgyakra számított, 
legrosszabb esetben meg valami fáraó szarkofágjára… 
de a kamra teljesen üres volt. Vele ellentétben Silver 
majd kiugrott a b réb l. 

A professor egyb l észrevette, hogy a kamrafalai te-
le vannak írva. Közelebb ment, és öngyújtójával rávilá-
gított, hogy tisztábban lássa ket. 

– Mit találtál? – kérdezte Thomas. 
– Ezek a jelek különösek… nem az egyiptomiak ír-

ták ket. 
– Akkor kik? 
Silver elgondolkozott. – Nem tudom, de ezekkel a 

jelekkel még nem találkoztam. Hasonlóak a démonikus 
jelekhez, de mégse azok. Viszont van pár szó, amit ta-
lán értek. 

– Tudsz bel le olvasni? 
Silver jó nyelvész volt. – Szerintem pár dolgot értek. 

Egy nép… seik népe… valamit feláldozott… hata-
lom vagy er … és végül utalás valami kapura. Többet 
nem értek. 


