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Első Fejezet 

Február 14. Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe, 
ilyenkor mindenki ajándékokkal halmozza el a ked-
vesét, virágok, csokik és egyéb szép dolgok. Ez a 
nap mindenképpen azoké az emberekké, akik teljes 
szívből szeretik egymást. Amerikai szokás és elégé 
elterjedt a világon. Van, aki azt mondja, hogy feles-
leges, nincsen rá semmi szükség, míg mások ezt a 
napot várjak a legjobban az évbe, persze ha van 
mellettük valaki. Szinglinek lenni ezen a napon a 
legrosszabb, persze a többi napon se éppen kelle-
mes, de mikor felkelünk az ágyból és azt látjuk, 
hogy szerelmesek vannak mindenhol, és mi egyedül 
vagyunk, nincsen senki odabent a szívünkben, elégé 
rossz érzés tud lenni.  

Nos, Krisztián úgy kelt fel ezen a napon, hogy van 
egy csodaszép barátnője, Evelin, akivel pontosan 
ma vannak együtt két éve. Nagyon szerelmes volt 
Krisztián, de mivel felnőtt ember lévén dolgozik, 
így Evelinnel nem tudta együtt tölteni az egész 
napot. Magyarország legnagyobb telefonszolgáltató-
jánál dolgozott. Nem szeretette a munkáját, sőt 
utálta, de mivel sok pénzt kapott, így kénytelen volt 
dolgoznia. A kollégái meg hát elégé mások voltak, 
vegyük például legjobb barátját, Noelt, aki mindig a 
szép és csinos Fannit nézte, ahogy dolgozik. Noel 
nem csinált semmit, csak folyton megállás nélkül 
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bámulta és csodálta Fannit: szép hosszú kecses lábai 
voltak, formás popsi, és persze szilikon mell, felfúj-
tatott száj, és minden egyéb. Noel meg hát… 160 
cm magas, olyan kicsi volt, hogy néha észre se vet-
ték. A főnöke 195cm volt, és néha úgy ment el 
Noel mellett, mintha ott se lenne. A Főnököt, min-
denki így hívta, nevetni még senki se látta, és hogy-
ha valakit behívatott magához, az egyet jelentet, 
hogy fel is út, meg le is út. Nem volt egy kedves 
ember. Éppen Valentin nap volt, és neki egyedül a 
macskája volt. A felésége elhagyta egy gazdag és 
jóképű focistáért három hónapja, addig se volt egy 
vidám, jókedvű ember, de onnantól kezdve hobbija 
lett a kirúgás. Úgy rúgta ki az embereket, ahogyan a 
kedve tartotta, nem válogatott, nagy a válság, éppen 
ezzel indokolta, de közben inkább magának tette el 
a többi pénzt, a bánatát egy Mercibe, majd kettőbe, 
majd háromba, egy luxus villába, majd kettőbe fek-
tette. Csajt bezzeg nem tudott lefektetni, ugyanis 
egyszer, mikor Fannit behívatta magához, éppen 
elhagyta a felesége. Fanni mindent a szájával, vagy 
épp más eszközökkel ért el. Ő soha se tanult, ma-
ximum egy dolgot, de azt meg nem az iskolákban 
tanítják, vagy nem a hagyományos iskolákban. Fan-
ni leült, a főnöke pedig közölte, hogy hajlandó fize-
tése dupláját adni, ha hetente kényezteti. Fanni 
persze belement, épp le volt a körme törve, kellet-
tek új ruhák, és a pénzből meg soha sem elég. Neki 
kezdett volna a dolognak a kislány, de csak nem 
sikerült, a Főnöknek nem engedelmeskedett a férfi-
assága. Próbálkozott Fanni, csak próbálkozott, de 
semmi. 15 percig bent volt, majd fogta magát és 
felállt. A Főnök bezzeg megfenyegette, ha ezt elme-
ri bárkinek is mondani, nem kap fizetésemelést, sőt 
csökkenti azt. Na, Fannit ez nem érdekelte, kiment 
az ajtón, és minden barátnőjét felhívta és elmondta, 
hogy milyen eset történt az előbb a Főnökkel. Min-
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denhol elhíresztelte, a Főnöknek így égett az arca. 
Nem elég, hogy a felesége elhagyta, de még ez a kis 
ribanc is tönkre teszi. Nos ezért nem tudott a Fő-
nök senkit se megfektetni, és ez hozzájárult ahhoz, 
hogy kielégítetlen arccal dolgozott Valentin-napkor 
is. Nem telt el úgy hónap, sőt már lassan hét, hogy 
ne rúgott volna ki valakit. Krisztián úgy gondolta, 
hogy neki biztos helye van a cégnél, ő a legjobb 
munkaerő, és akár nem sokára a Főnök helyére is 
léphet. Tudta ezt jól a Főnök is, hogy neki lassan 
lejár itt az ideje, és hogy Krisztián tehetséges, jól 
kommunikál, és elégé jó pasi is, muszáj tennie va-
lamit mielőtt úgy döntenek, hogy leváltják (a Fő-
nöknek is volt egy főnöke). Behívatta magához 
Krisztiánt, aki tudta, hogy ez két dolgot jelent: vagy 
ki fogja rúgni, vagy közli vele, hogy felmond, és ő 
lesz a főnök helyette. Az első verziót kénytelen volt 
elképzelni. A barátnőjére is gondolt, Evelinre, hogy 
fog majd örülni neki, elviszi Párizsba, Rómába, és 
megkéri a kezét. Ezen járt az agya, nem is járt már, 
hanem kattogott. Így ment a Főnök irodájába. Noel 
pedig még most is persze Fannit nézte, inkább bá-
multa. Fanni persze a nevét se tudta, hol Noének 
hívta, hol Noaának, hol pedig csak kis törpének. 
Krisztián miközben a Főnök irodája felé tartott, 
látta, ahogy Noel szemei Fanni csodás kebleire 
merednek, legyintett egyet, majd magához hívta: – 
Noel, Noel, te félnótás, figyelj már, hagyd már azt a 
hülye libát!  

Noel persze semmit se hallott, majd oda lépett 
mögé Krisztián, és egy irgalmatlan nagyot rávert az 
arcára. Noel ettől rögtön figyelmes lett Krisztiánra, 
egy kicsit elszédült, és két Krisztiánt látott, majd 
megszólalt.  

– Mond te normális vagy, minek volt erre szükség? 
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– Azért, te féleszű – szólt Krisz – mert behívatott 
magához a Főnök, és biztos elő fog léptetni.  

Noel nem hitt a fülének, és követte őt a Főnök 
irodájába. Krisztián bekopogott, majd mély hang 
jött ki, és belépett az ajtón.  

 

– Üljön le, foglaljon helyet – szólt a Főnök.  
– Köszönöm uram, miért hívatott be? 
– Tudja, Krisztián, nagyon régóta figyelem, nagyon 
tetszik, ahogyan dolgozik, egyszerűen oda vagyok a 
munkáért, amit itt csinál a cégnél. 
– Köszönöm, uram.  
– De tudnia kell, hogy súlyos válság ért minket, és 
hogy minden hónapban öt embert el kell bocsáta-
nom. Mivel az én állásom is veszélyben van, maga 
pedig olyan jól dolgozik, hogy jó esélye van arra, 
hogy az én helyemre lépjen, ezért írtam az Ön ne-
vével egy felmondó levelet: családi okok miatt 
kénytelen felmondani.  
– De hát nincs is semmilyen családi ok, ez nevetsé-
ges! Úgyse fogják elhinni, hogy én felmondok, mi-
vel mindenki tudja, hogy én vagyok itt a legjobb, és 
hogy nekem van a legjobb esélyem az Ön helyére, 
és ez hamar be is következik. Miért tennék ilyet? 
– Azért, hogy én maradjak itt a Főnök, és hogy ne 
kerüljön börtönbe. Tudja, megvannak az embereim, 
és egy kicsit belenyúltak az Ön gépébe, amin olyan 
dolgok vannak, miszerint fiatal lányoknak ajánlja 
fel, hogy pénzért erotikus munkát szerezz nekik, és 
ezt tiltja a törvény. Tehát ha nem akar börtönbe 
menni, itt a felmondó levele, amit szépen aláír ne-
kem, vagy holnap reggel a zsaruk fogják ébreszteni. 
Gondolom, a kis barátnője, Evelin, a hiányát nem 
nagyon nézi szívesen.  
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– De maga mocskos gazember!  
– Na, fiatalember, mossa ki a száját! Mondom, 
megadom a választást magának. A facebook-ján 
eléggé szép beszélgetések vannak, telefonszámok, 
és édes kis tini lányok, akiknek olyat írt, amit se a 
barátnője, se a rendőrség nem nézne szívesen. Tud-
ja, mikor megy ebédelni, mindig ott hagyja a laptop-
ját, és könnyedén bele tudnak nyúlni az embereim. 
– De nekem nincs is facebook-om, ez rágalom, ez 
gyalázat! 
– Most már van, kedves Krisztián! Mondom, csi-
nálhat bármit, rendőr a legjobb barátom, és épp 
üresedés van a börtönben, csak egy telefonhívá-
somba kerül, és már a Valentin-napját akár ott is 
töltheti, ahogy gondolja. 
– Ezért megfizet, ezt garantálni fogom, nem ha-
gyom annyiban! 
– Majd azt meglátjuk. Itt írja alá, és biztosítom, 
hogy nem megy börtönbe, és a facebook-ja és meg-
semmisül, és kap azért kárpótlás gyanánt egymillió 
forintot, amiből egy kis ideig meg tud élni.  
Így Krisztián kénytelen volt alá írni a papírokat, és 
mérgesen, csalódottan távozott a Főnök irodájából, 
és ment az asztalához összepakolni minden holmi-
ját. Noel már nagyon várta, meglátta, odalépett 
hozzá, majd megszólította: 
– Na, mi van haver, mit mondott a Főnök, te lépsz 
a helyébe? 
– Nem, megfenyegetett és kirúgott, de ezt meg 
fogja még bánni. 
– Miért, mi a fészkes fene történt? Mesélj már, ha-
ver! 
– Nincs kedvem Noel, ne haragudj, össze kell pa-
kolnom, és megyek haza, Evelinnel vacsorázni me-
gyünk, és biztos nem fog örülni ennek a hírnek. – 
De hé, állj már meg! Ez így nem frankó, te vagy az 
egyetlen ember, akivel jóba vagyok itt. Ha te nem 


