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TELEFONHÍVÁS A 21. SZÁZADBAN 
 
- Halló! Sarki Pizza? 
- Nem Uram, ez Google Pizza! 
- Óh, bocsánat, akkor rossz számot hívtam... 
- Nem Uram, jó számot hívott! Csak a Google megvásárol-
ta az üzletet. 
- Oké. Akkor szeretnék rendelni... 
- Rendben Uram. A szokásosat? 
- Hogyhogy a szokásosat? Ön ismer engem? 
- Az adatbázisunk szerint a legutóbbi 12 alkalommal Ön 
vastag tésztájú pizzát rendelt sajttal, kolbásszal és szalon-
nával. 
- Igen, pontosan. Most is azt szeretnék... 
- Uram, javasolhatnék most valami mást? Egy finom salá-
tatálat? 
Jégsalátát sárgarépával, ruccolával és paradicsommal? 
- Micsoda? Utálom a zöldségeket! 
- Elnézést Uram, de hadd hívjam fel a figyelmét, hogy túl 
magas a 
koleszterin szintje! 
- Micsoda? Ezt meg honnan veszi? 
- A telefonszáma alapján be tudtuk azonosítani, és így hoz-
zá tudunk férni az Ön orvosi laboratóriumi eredményeihez 
az utóbbi 7 évből. 
- Oké, de akkor sem akarom a zöldségeket. Egyébként pe-
dig ne féltsenek, mert szedek gyógyszert a koleszterin szin-
temre! 
- Bocsánat Uram, de nem rendszeresen szedi azt a gyógy-
szert! A kereskedelmi adatbázisunk szerint az utóbbi 4 
hónapban mindössze egyszer vásárolt egy 30 tablettás cso-
magot az Ön utcája végén található gyógyszertárban. 
- Ugyan már, ez semmit sem bizonyít... Egy másik gyógy-
szertárból 
vásároltam a többit. 
- Ne haragudjon Uram, de ez sem lehet, hiszen nem látjuk 
ezt a kiadást az Ön bankkártya adatbázisán. 
- Készpénzzel vásároltam, nem bankkártyával. 
- No de a banki elszámolásán sem látszik, hogy ennyi kész-
pénzt felvett volna! 
- Vannak más készpénzes forrásaim is! 
- Na de Uram! Az adóbevallásában ez nem szerepel. Re-
méljük, hogy nem tagadott le valami bevételi forrást az 
Adóhatóság elől!? 
- HAGYJON ENGEM BÉKÉN, MENJEN A FENÉBE! 
- Sajnálom Uram, de remélem megérti, hogy ezeket az 
információkat mi kizárólag az Ön érdekében gyűjtjük és 
használjuk! 
- ELÉG! Elegem van a Google-ból, facebook-ból, twitter-
ből, 
whatsapp-ból és a többiből. Ki akarok szállni! Elmegyek 
egy lakatlan 
szigetre, ahol nincs Internet, kábel TV, és senki, aki folya-
matosan 
figyelne és kémkedne utánam! 
- Megértem Uram! De fel kell hívjam a figyelmét, hogy 
ehhez előbb meg kell újítania az útlevelét, mivel az 6 héttel 
ezelőtt lejárt... 
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