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meglátni a nagyhercegnõt benne:
pletykák keringenek arról, hogy II.
Miklós milliókat helyezett el külföldi
bankokba, hogy biztosítsa gyermekei
megélhetését. A Herald Tribune cikk-
sorozatot közöl Anasztáziáról, egy
Amerikába kivándorolt orosz ex-her-
cegnõ pedig meghívja magához. A ti-
tokzatos 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 vál-
lalja, hogy a legfelsõbb szintre viszi
Anasztázia ügyét és eléri, hogy meg-
kaphassa a Romanovoknak – az Angol
Bankban õrzött – busás pénzét. Rész-
vénytársaságot alapít, és megkéri
gazdag ügyfeleit, hogy belátásuk sze-
rinti 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 kihagy-
ja az egyetlen egyenes ági leszárma-
zottat, Anasztázia nagyhercegnõt. Mi-
re harminc év elmúltával ítélet szüle-
tik, az ügyvéd már nincs az élõk sorá-
ban, de az õt követõ sem. Idõközben
több film is készül a szövevényes tör-
ténetbõl (pro- és kontra egyaránt),
Ingrid Bergman pedig Oscar-díjat kap
az Anasztázia címszerepéért. Ala-
nyunk addigra bejárja a fél világot, fe-
leségül megy egy amerikai leszár-
mazáskutatóhoz 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. Éle-
tét 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 kide-
rül, hogy Franziska Schanzkowskának
hívhatták, lengyel volt, és a munkás-
osztály tagja.

ROMANOV-ÖNJELÖLTEK

1991-ig kell várni arra, hogy a szovjet
birodalom széthullása után megtalál-
ják a Romanovok jelöletlen sírját,
majd DNS-vizsgálatokkal igazolják,
hogy valóban a cár és a cárné, vala-
mint három lányuk és a személyzet le-
gyilkolt tagjai nyugszanak ott. Egy má-

sik hercegnõ és Alekszej cárevics ma-
radványai viszont hiányoznak, de ’94-
ben egy másik jelöletlen sírban meg-
találják a trónörökös és Mária nagy-
hercegnõ tetemét. 2008-ban a cárt és
családját jogtiprás áldozatának isme-
ri el és rehabilitálja az orosz legfel-
sõbb bíróság. A kivégzés centenáriu-
mára több ezren gyûlnek össze a hely-
színen, az Ipatyev-ház helyén épített
templomnál. Ma mindannyian az
orosz ortodox egyház szentjei. 

Azonban nem csak egy ál-Anasztá-
zia 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 lányá-
nak adta ki magát, de idõvel visszatért
az alaptörténethez. 1971-ben, elbo-
rult elmével egy kazani elmegyógyin-
tézetben 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 ame-
rikai Központi Hírszerzõ Ügynökség-
nek (CIA), a ’60-as években állt elõ az-
zal, 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 Life-
nak, 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. Szö-
vetmintái nem mutattak egyezést
egyetlen Romanovéval sem.

A világtörténelem színpadán tucat-
nyi csaló tûnt fel, akinek angol, albán,
portugál, svéd monarchisták is
áldozatul estek. Gyanítható, hogy a
köztársaságok korában sem csil-
lapodik az imposztorok munkakedve.

ÁBRÁNDOZÁS

„Az öregségben az a szörnyû, hogy
ebben a korban már nem lehet ábrán-
dozni” – állapítja meg keserûn Ilija
Volen, a jeles bolgár prózaíró és afo-
rizmaszerzõ. Milyen igaz a megálla-
pítás, hiszen ábrándozni vénséges
vénként is lehetne, ám cseppet sem
érdemes! Tudjuk, szemernyi esélyünk
sincs arra, hogy a legszerényebb ál-
mainkból is megvalósuljon bármi.

ERÕ

A nõ ereje fiatalságában és szépségé-
ben rejlik, a férfié a gazdagságában
és a hatalmában. A nõt az idõ uralja,
a férfit a sorsa. Mindkettõjüket az élet
végessége. A javakkal, az adottsá-
gokkal és a tehetséggel való helyes
sáfárkodás képessége a valódi böl-
csesség, amely szépség, gazdagság
és hatalom nélkül is megszerezhetõ 
– az évek múlásával és az életünkrõl,
a világról kialakított valós szemlé-
lettel.

SÍRHELYNYI KRUMPLIFÖLD

Az 1-es út mentén, a bicskei elága-
zásnál sírköves kínálja portékáit:
márvány síremlékeket és olcsó
krumplit, az utóbbit a piacihoz képest
fél áron. Porból vétettünk és porrá le-
szünk, int a Szentírás, de lám haló po-
rainkból – potom pénzért – lepedõnyi
sírhanton burgonya is terem.

NÉVJEGY
Nagy Lea 2000-ben született Budapesten. 2016 óta publikál verseket különbözõ folyóiratok-
ban (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.

NAGY LEA

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.

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.

P R E M I E R :  Ú J  H A N G

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.
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A GOLDEN BLOOM kol lek ció
– A Guerlain 2020-as
li mi tált ka rá cso nyi kínálata

Mon Guerlain
ka rá cso nyi cso mag
Egy ked ves név – Egy ikonikus üveg.
Mon Guerlain – A név, amely úgy sut tog, akár a si mo ga tás a
bõ rön. A név, amely kö zel 200 év nyi tör té nel met idéz fel, amely
te le van ta pasz ta lat tal és si ker rel, szak tu dás és bõ ke zû ség jel -
le m zi. Egy il lat, ami hó do lat tal adó zik a mai nõk elõtt, az zal,
hogy egye sí ti az erõ fe szes vo na la it és az ér zé ki ség gör bé it,
meg idéz ve az erõs, sza bad és ér zé ki nõ i es sé get.

Exkluzív újdonságok    az ünnepekre

Hang sú lyozd sze me i det a GOLDEN BEE
PALETTE má gi kus pig ment je i vel!
10 szem héj fes té ket ta lálsz eb ben a me sés pa let tá ban,
egy ré szük ter mé sze tes ár nya lat a kön  nye debb smin -
kek hez, amíg az al kal mi smin kek imá dói is meg ta lál ják
a ma guk hoz il lõ ün ne pi szí ne ket is.
Mat tok, sza tén fé nyû szí nek és iri zá ló ár nya la tok; min -
den el kép ze lés hez, nap pa li vagy es ti smink el ké szí té -
sé hez. Ami pe dig az ecse tet il le ti, a meg szo kott két vé -
gû ecset ér ke zik a pa let tá val: az egyik vé gén szi va csos
applikátorral, a má sik vé gén pe dig sör tés ecset tel a
pre cí zebb mun ká hoz vagy a vo na lak el sa tí ro zás hoz.

GOLDEN BEE MÉTÉORITES
Az emblematikus 02-es ár nya la tú szín har mó -
ni át ala pul vé ve és arany gyön gyök kel gaz da -
gít va szü le tett meg a Golden Bee Météorites.
A fi nom ra õrölt pú der szem csék lát ha tat la nul
ve szik kö rül az arc bõrt, ami gyö nyö rû és
vissza fo gott arany ra gyo gást ered mé nyez.

TERRACOTTA GOLDEN BEE
Az arc ki emel ke dõ pont ja in, mint az orr nye -
reg, az áll és a hom lok, a Terracotta Golden
Bee re zes ár nya la tai üdí tik az arc bõr meg je -
le né sét, ki vé tel nél kül a vi lá go sabb tól a mé -
lyebb tó nu sú bõ rig. Ha a pú der el fo gyott, ki -
vá ló kin cses lá da vá lik a cso ma go lás ból.

A GUERLAIN jól is mert „Arany mé hecs ké je” a CHAMPS-ÉLYSÉES-rõl el in dul,
hogy szét szór ja arany csil lá ma it és vi dám sá gát a vi lág min den tá ján…

LES CHAÎNES DE CHANEL
A LES CHAÎNES DE CHANEL bron zo sí tó arc pi ro sí tó ki fe je zet ten az ün ne pi han gu -
lat hoz ké szült, egy láncmo tí vum mal nyo mott exk lu zív kre á ció. Arany ra gyo gá sa
fi no man ki eme li az arc kon túr ját, ró zsás tó nu sa pe dig káp rá za tos ha tást kelt. „Ez
a nagy sze rû bron zo sí tó tö ké le tes, szik rá zó fényt ad az arc ki eme len dõ te rü le te i -
nek, és ter mé sze tes, ró zsás pírt va rá zsol az arc ra” – eme li ki Lu cia Pica, a Chanel
sminkdizájnere.

OMBRE PREMIÈRE
Az új OMBRE PREMIÈRE szem héj fes té kek fen sé ges és pa zar aran  nyal szõtt ár -
nya la tok kal va rá zsol nak el az ün ne pek re. Lágy és sely mes tex tú rá ja in ten zív, ra -
gyo gó szí nek be öl töz tet, me rész, hip no ti kus pil lan tást va rá zsol. Az exk lu zív kol -
lek ció mind egyi ke lánc mo tí vum mal nyo mott az ext ra ele gan ci á ért.

ROUGE ALLURE Rouge d’Or
Az ele gan cia vég sõ lé pé se min dig a ROUGE ALLURE. Coco Chanel imád ta az arany
színt, en nek adó zik most ez az ün ne pi kol lek ció, mely nek tün dök lõ, idõt len szí neit
csil lo gó arany gaz da gít ja. A fény ûzõ, egy ben mo dern ár nya la tok in ten zív, fé nyes
színt ad nak az aj kak nak, me lyek szin te lán gol nak az iz zó pi ros ár nya la tok ban. Az
arany szín a ROUGE ALLURE ikonikus fe ke te tu bu sá nak szé le it is ki eme li.

LE VERNIS Chaîne d’Or 773
Egy kol lek ci ó nak, mely nek kö zép pont ja az arany, a kö röm lakk a fény pont ja. A csil -
lo gó an tik arany lakk az ün ne pi smink utol só si mí tá sa, a kol lek ció tö ké le tes zá ró
ele me. A LE VERNIS Chaîne d’Or ele gáns, szik rá zó, fény ûzõ, egy szó val pom pás.

Le parfum cheveux / HAJ PAR FÜM
A N°5 gaz dag haj per met il la tos sá és ápolt tá te szi a ha jat. Üve ge sej tel me -
sen át tet szõ, ös  sze te võ it pe dig egy ró zsa és jáz min al kot ta virágkomplex
gaz da gít ja, mely tõl a haj sely mes sé és fé nyes sé vá lik.

La crème corps / TEST KRÉM
A N°5 test krém iga zi ér zé ki él ményt nyújt, vis  sza ad ja a bõr kom fort ér ze tét.
Bár so nyos, gaz dag tex tú rá ja pu há vá va rá zsol ja a bõrt és in ten zí ven hid ra -
tál akár 8 órán át. Ös  sze te võ it egy ró zsa és jáz min al kot ta virágkomplex
gaz da gít ja, mely még job ban ki eme li a N°5 il la tát.

L’émulsion corps / TEST ÁPO LÓ
A N°5 test ápo ló ös  sze te võ it ugyancsak a ró zsa és jáz min al kot ta virág -
komplex gaz da gít ja, mely nek kö szön he tõ en 8 órán át hid ra tál ja a bõrt. 
A pú der ró zsa szín üveg „Twist & Slide” ku pa kot ka pott, mely egy sze rû ada -
go lást tesz le he tõ vé.

Le gel douche / TUS FÜR DÕ
A N°5 tus für dõ kré mes, hab zó tex tú rá ja lág  gyá és bár so nyos ta pin tá sú vá te szi
a bõrt. Gyen gé den il la tos, ami iga zi relaxáló pil la na tot va rá zsol. Az át lát szó
üveg „Twist & Slide” ku pa kot ka pott, mely egy sze rû ada go lást tesz le he tõ vé.

Le déodorant / DE ZO DOR
A N°5 de zo dor a ma ga kön  nyed sé gé vel azon na li friss ér zést biz to sít, köz -
ben lágy il la tot hagy a bõ rön. A reg ge li ru tin el ma rad ha tat lan ré sze, lágy,
friss je gyei tö ké le tes har mó ni á ban áll nak a N°5 vi rá gos sá gá val.
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üveg „Twist & Slide” ku pa kot ka pott, mely egy sze rû ada go lást tesz le he tõ vé.

Le déodorant / DE ZO DOR
A N°5 de zo dor a ma ga kön  nyed sé gé vel azon na li friss ér zést biz to sít, köz -
ben lágy il la tot hagy a bõ rön. A reg ge li ru tin el ma rad ha tat lan ré sze, lágy,
friss je gyei tö ké le tes har mó ni á ban áll nak a N°5 vi rá gos sá gá val.










