„Az öregségben az a szörnyû, hogy
ebben a korban már nem lehet ábrándozni” – állapítja meg keserûn Ilija
Volen, a jeles bolgár prózaíró és aforizmaszerzõ. Milyen igaz a megállapítás, hiszen ábrándozni vénséges
vénként is lehetne, ám cseppet sem
érdemes! Tudjuk, szemernyi esélyünk
sincs arra, hogy a legszerényebb álmainkból is megvalósuljon bármi.

ERÕ
A nõ ereje fiatalságában és szépségében rejlik, a férfié a gazdagságában
és a hatalmában. A nõt az idõ uralja,
a férfit a sorsa. Mindkettõjüket az élet
végessége. A javakkal, az adottságokkal és a tehetséggel való helyes
sáfárkodás képessége a valódi bölcsesség, amely szépség, gazdagság
és hatalom nélkül is megszerezhetõ
– az évek múlásával és az életünkrõl,
a világról kialakított valós szemlélettel.

SÍRHELYNYI KRUMPLIFÖLD
Az 1-es út mentén, a bicskei elágazásnál sírköves kínálja portékáit:
márvány síremlékeket és olcsó
krumplit, az utóbbit a piacihoz képest
fél áron. Porból vétettünk és porrá leszünk, int a Szentírás, de lám haló porainkból – potom pénzért – lepedõnyi
sírhanton burgonya is terem.

ROMANOV-ÖNJELÖLTEK
1991-ig kell várni arra, hogy a szovjet
birodalom széthullása után megtalálják a Romanovok jelöletlen sírját,
majd DNS-vizsgálatokkal igazolják,
hogy valóban a cár és a cárné, valamint három lányuk és a személyzet legyilkolt tagjai nyugszanak ott. Egy má-
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sik hercegnõ és Alekszej cárevics maradványai viszont hiányoznak, de ’94ben egy másik jelöletlen sírban megtalálják a trónörökös és Mária nagyhercegnõ tetemét. 2008-ban a cárt és
családját jogtiprás áldozatának ismeri el és rehabilitálja az orosz legfelsõbb bíróság. A kivégzés centenáriumára több ezren gyûlnek össze a helyszínen, az Ipatyev-ház helyén épített
templomnál. Ma mindannyian az
orosz ortodox egyház szentjei.
Azonban nem csak egy ál-Anasztázia tartotta lázban a világot.
Nagyezsda Vasziljeva nem talált „értõ
fülekre”, ezért leveleket írt V. György
brit királynak. Késõbb csavart egyet a
sztoriján: egy rigai kereskedõ lányának adta ki magát, de idõvel visszatért
az alaptörténethez. 1971-ben, elborult elmével egy kazani elmegyógyintézetben halt meg. Marga Boodts,
Granny Alina, Maddess Aiort mind azt
állította, II. Miklós valamelyik leányai,
Larissa Tudorról pedig a halála után
kapott szárnyra a pletyka, miszerint õ
volt Tatyjana. Michael Goleniewski
hármasügynök, aki szovjet és lengyel
információkat szivárogtatott az amerikai Központi Hírszerzõ Ügynökségnek (CIA), a ’60-as években állt elõ azzal, hogy õ a cárevics, akit Jakov
Jurovszkij, az egyik bolsevik gyilkos
menekített ki a halál torkából. Késõbb
találkozott Eugenia Smithszel, aki
ugyancsak Anasztáziának tartotta
magát. A férfi azt nyilatkozta a Lifenak, hogy Smith valóban a „nõvére”,
„Anasztázia”, az asszony pedig
ugyancsak felismerte Goleniewskiben
a „kisöccsét”, „Alekszejt”.
A sort hosszan lehetne folytatni.
Anatolij Ionov például azt állította,
hogy a tizenkilenc évesen megölt
Anasztázia fia, és levelet írt Vlagyimir
Putyin volt orosz miniszterelnöknek,
jelenlegi köztársasági elnöknek és azt
kérte, hasonlítsák össze a DNS-ét a
jekatyerinburgi maradványokéval.
A 2000-ben elhunyt Natalja Bilikodze
95 évesen kezdte el használni az
Anasztázia nagyhercegnõ nevet. Szövetmintái nem mutattak egyezést
egyetlen Romanovéval sem.
A világtörténelem színpadán tucatnyi csaló tûnt fel, akinek angol, albán,
portugál, svéd monarchisták is
áldozatul estek. Gyanítható, hogy a
köztársaságok korában sem csillapodik az imposztorok munkakedve.

PREMIER: ÚJ HANG

NAGY LEA

Hegycsúcs
A nap, fehér fény-leplet borít rám.
Pulzáló tengervíz szállítja a feledés sós-hideg illatát.
A sirályok lányhangon felkacagnak.
Minden lovag nyugodtan alszik az úrhölgy vulvája szélén.
Minden varázsló a sziklák tetején gyûlik össze,
és álmokat gõzölnek a továbblépéshez. Veszélyes álmokat és a gonoszokat is.
Mindenki vonul, mindenki koldul. Apró léptek zaja a ravatalozónál.
A báb-madár a hegycsúcs tetején ráeszmél a vízi-madár lét ellentmondásaira.
A tenger lüktet. Lüktetek én is.
A nap, fehér fény-leplet borít rám.

The shining
(Krzysztof Penderecki emlékére)
A piszkos pataktól nem messze áll a fekete hattyú.
Zuhanó esõcseppek hullanak kisebesedett tollai alá.
Csõrével páfrányok után kutat.
Bódultan nyögnek, amikor jön és leszakajtja õket.

FOTÓ: NAGY ANNA

ÁBRÁNDOZÁS

meglátni a nagyhercegnõt benne:
pletykák keringenek arról, hogy II.
Miklós milliókat helyezett el külföldi
bankokba, hogy biztosítsa gyermekei
megélhetését. A Herald Tribune cikksorozatot közöl Anasztáziáról, egy
Amerikába kivándorolt orosz ex-hercegnõ pedig meghívja magához. A titokzatos idegen a Park Avenue egyik
luxus-apartmanjában és egy fényûzõ
Long Island-i birtokon találja magát,
az amerikai felsõosztály körében.
Edward Fallows, a sikeres ügyvéd vállalja, hogy a legfelsõbb szintre viszi
Anasztázia ügyét és eléri, hogy megkaphassa a Romanovoknak – az Angol
Bankban õrzött – busás pénzét. Részvénytársaságot alapít, és megkéri
gazdag ügyfeleit, hogy belátásuk szerinti összeggel lépjenek be, mert
amint meglesznek a Romanov-milliók,
örömmel kifizeti a részesedésüket.
Ahogy ígéri, ’38-ban pert indít a
pénzintézet ellen, azt követelve, hogy
érvénytelenítsék a végzést, amely a
meggyilkolt cár örökösei közül kihagyja az egyetlen egyenes ági leszármazottat, Anasztázia nagyhercegnõt. Mire harminc év elmúltával ítélet születik, az ügyvéd már nincs az élõk sorában, de az õt követõ sem. Idõközben
több film is készül a szövevényes történetbõl (pro- és kontra egyaránt),
Ingrid Bergman pedig Oscar-díjat kap
az Anasztázia címszerepéért. Alanyunk addigra bejárja a fél világot, feleségül megy egy amerikai leszármazáskutatóhoz és a Fekete-erdõ
egyik falvában talál békére. Ott királyi
és fõnemesi vendégek adják sorra a
kilincset, macskák százai (!) lepik el az
évek során roskataggá váló házát. Életét mégis Virginia államban fejezi be,
ott derül ki, hogy a bíróság harminc év
után elutasította a keresetet, tehát
nem nyer bizonyítást, hogy orosz
nagyhercegnõ volna. 1984-ben, 87
évesen ugyanott hal meg. Utóbb kiderül, hogy Franziska Schanzkowskának
hívhatták, lengyel volt, és a munkásosztály tagja.

A nap utolsó sugara is eltûnik a pára-felhõ mögött.
A szürke égbolt lassan sötétül el teljesen – végül egészen feketévé.
A fák gyökerei csendesen másznak ki a földbõl,
egyre hosszabbra és messzebbre elkúszva testüktõl.
A madár reszketve áll. Piros nyelvével
nyaldossa a páfrány utolsó darabkáját.
Lábára lassan tekeredik rá a szomorúfûz fekete gyökere.
A patak hulláma fokozatosan elfedi tolla maradványait.

NÉVJEGY
Nagy Lea 2000-ben született Budapesten. 2016 óta publikál verseket különbözõ folyóiratokban (Spanyolnátha, Magyar Napló, Tiszatáj, Jelenkor, Irodalmi Jelen, Élet és Irodalom, Esõ).
Tizennyolc éves korában jelent meg elsõ verseskötete, a Légörvény. 2019-ben megkapta a
Magyar Írószövetség az elõzõ év legjobb verseskötetéért járó Debüt-díját. Második kötete,
a Kõhullás idén került a boltokba. Képzõmûvészként több önálló és társas kiállítása is volt.
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Exkluzív újdonságok az ünnepekre
A GOLDEN BLOOM kollekció
– A Guerlain 2020-as
limitált karácsonyi kínálata
A GUERLAIN jól ismert „Arany méhecskéje” a CHAMPS-ÉLYSÉES-rõl elindul,
hogy szétszórja arany csillámait és vidámságát a világ minden táján…

Le parfum cheveux / HAJPARFÜM
A N°5 gazdag hajpermet illatossá és ápolttá teszi a hajat. Üvege sejtelmesen áttetszõ, összetevõit pedig egy rózsa és jázmin alkotta virágkomplex
gazdagítja, melytõl a haj selymessé és fényessé válik.

GOLDEN BEE MÉTÉORITES
Az emblematikus 02-es árnyalatú színharmóniát alapul véve és arany gyöngyökkel gazdagítva született meg a Golden Bee Météorites.
A finomra õrölt púderszemcsék láthatatlanul
veszik körül az arcbõrt, ami gyönyörû és
visszafogott arany ragyogást eredményez.

La crème corps / TESTKRÉM
A N°5 testkrém igazi érzéki élményt nyújt, visszaadja a bõr komfortérzetét.
Bársonyos, gazdag textúrája puhává varázsolja a bõrt és intenzíven hidratál akár 8 órán át. Összetevõit egy rózsa és jázmin alkotta virágkomplex
gazdagítja, mely még jobban kiemeli a N°5 illatát.

L’émulsion corps / TESTÁPOLÓ
A N°5 testápoló összetevõit ugyancsak a rózsa és jázmin alkotta virágkomplex gazdagítja, melynek köszönhetõen 8 órán át hidratálja a bõrt.
A púderrózsaszín üveg „Twist & Slide” kupakot kapott, mely egyszerû adagolást tesz lehetõvé.

Hangsúlyozd szemeidet a GOLDEN BEE
PALETTE mágikus pigmentjeivel!
10 szemhéjfestéket találsz ebben a mesés palettában,
egy részük természetes árnyalat a könnyedebb sminkekhez, amíg az alkalmi sminkek imádói is megtalálják
a magukhoz illõ ünnepi színeket is.
Mattok, szatén fényû színek és irizáló árnyalatok; minden elképzeléshez, nappali vagy esti smink elkészítéséhez. Ami pedig az ecsetet illeti, a megszokott kétvégû ecset érkezik a palettával: az egyik végén szivacsos
applikátorral, a másik végén pedig sörtés ecsettel a
precízebb munkához vagy a vonalak elsatírozáshoz.

TERRACOTTA GOLDEN BEE
Az arc kiemelkedõ pontjain, mint az orrnyereg, az áll és a homlok, a Terracotta Golden
Bee rezes árnyalatai üdítik az arcbõr megjelenését, kivétel nélkül a világosabbtól a mélyebb tónusú bõrig. Ha a púder elfogyott, kiváló kincsesláda válik a csomagolásból.

Mon Guerlain
karácsonyi csomag
Egy kedves név – Egy ikonikus üveg.
Mon Guerlain – A név, amely úgy suttog, akár a simogatás a
bõrön. A név, amely közel 200 évnyi történelmet idéz fel, amely
tele van tapasztalattal és sikerrel, szaktudás és bõkezûség jellemzi. Egy illat, ami hódolattal adózik a mai nõk elõtt, azzal,
hogy egyesíti az erõ feszes vonalait és az érzékiség görbéit,
megidézve az erõs, szabad és érzéki nõiességet.

LES CHAÎNES DE CHANEL
A LES CHAÎNES DE CHANEL bronzosító arcpirosító kifejezetten az ünnepi hangulathoz készült, egy láncmotívummal nyomott exkluzív kreáció. Arany ragyogása
finoman kiemeli az arc kontúrját, rózsás tónusa pedig káprázatos hatást kelt. „Ez
a nagyszerû bronzosító tökéletes, szikrázó fényt ad az arc kiemelendõ területeinek, és természetes, rózsás pírt varázsol az arcra” – emeli ki Lucia Pica, a Chanel
sminkdizájnere.

OMBRE PREMIÈRE
Az új OMBRE PREMIÈRE szemhéjfestékek fenséges és pazar arannyal szõtt árnyalatokkal varázsolnak el az ünnepekre. Lágy és selymes textúrája intenzív, ragyogó színekbe öltöztet, merész, hipnotikus pillantást varázsol. Az exkluzív kollekció mindegyike lánc motívummal nyomott az extra eleganciáért.

ROUGE ALLURE Rouge d’Or
Az elegancia végsõ lépése mindig a ROUGE ALLURE. Coco Chanel imádta az arany
színt, ennek adózik most ez az ünnepi kollekció, melynek tündöklõ, idõtlen színeit
csillogó arany gazdagítja. A fényûzõ, egyben modern árnyalatok intenzív, fényes
színt adnak az ajkaknak, melyek szinte lángolnak az izzó piros árnyalatokban. Az
arany szín a ROUGE ALLURE ikonikus fekete tubusának széleit is kiemeli.

A N°5 tusfürdõ krémes, habzó textúrája lággyá és bársonyos tapintásúvá teszi
a bõrt. Gyengéden illatos, ami igazi relaxáló pillanatot varázsol. Az átlátszó
üveg „Twist & Slide” kupakot kapott, mely egyszerû adagolást tesz lehetõvé.

LE VERNIS Chaîne d’Or 773

Le déodorant / DEZODOR

Egy kollekciónak, melynek középpontja az arany, a körömlakk a fénypontja. A csillogó antik arany lakk az ünnepi smink utolsó simítása, a kollekció tökéletes záró
eleme. A LE VERNIS Chaîne d’Or elegáns, szikrázó, fényûzõ, egyszóval pompás.

Le gel douche / TUSFÜRDÕ

A N°5 dezodor a maga könnyedségével azonnali friss érzést biztosít, közben lágy illatot hagy a bõrön. A reggeli rutin elmaradhatatlan része, lágy,
friss jegyei tökéletes harmóniában állnak a N°5 virágosságával.
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