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  Az utóbbi pár hétben egy igazán rémisztő helyzetet kellett megtapasztalnia egy tinédzser lánynak, 

Borának. Ez a nem hétköznapi eseménysor édesanyja eltűnésével indult. Bora először egyedül, majd 

legjobb barátnőjével kezdett el nyomozni Konok Ágnes, újságíró után, majd később csatlakoztak 

barátai, de még Renard felügyelő is. Most a fiatal lányt kérdezzük az élményeiről. 

- Bora, mikor tudatosult benned az, hogy édesanyád eltűnt? 

- Anya egyik délután elment itthonról, és nem ért haza a megbeszélt időpontra. Ez nem volt 

gyanús, máskor is történt hasonló. Azonban még reggel sem találtam otthon. A hívásaimra 

sem válaszolt, sehogy sem értem el, senki nem tudott róla semmit. Mivel napok múlva sem 

jött haza, biztos lehettem benne, hogy baja esett. 

- Hogyan kezdtél bele a nyomozásba Ágnes után?  

- Ebben már a kezdetektől fogva Lea, a legjobb barátnőm segített. Ő nagyon ért ehhez. A 

kutatást anya gépén és dolgozószobájában indítottuk. Mindent alaposan átvizsgáltunk, 

minden apró dologra felfigyeltünk, ami kapcsolatban állhatott vele vagy az utolsó ügyével, 

vagy ami előbbre vihetett minket. A számítógépének kódját Lea találta ki, ott is keresgéltünk. 

Végül egy szemetesbe dobott cetlin találtuk meg a kiindulópontot. 

- A rendőrségen jelentetted az ügyet? 

- Természetesen igen, de a rendőrök nem tettek semmit, ezért tudtam, rajtam a sor. 

- Ha jól tudom, a nyomozásod során több anyukád ügyével kapcsolatos embert 

„kikérdeztél”. Kik voltak ők, és hogyan találtál rájuk? 

- Igen, valóban így történt. Azonban volt olyan is, akit felvételen láttam. Anyukám Rácz Pál 

koronaőrrel készített interjút. Ebből kiderült, hogy anya a Szent Koronát fenyegető 

terrorveszélyről akart információkat szerezni. Beszéltem még anya főnökével is, bár ő nem 

segített sokat. Találkoztam Ritával, a Parlamentben dolgozó takarítónővel. Ő árulta el a 

„meztelen igazság” titkát és jelentését. Beszélt arról, hogy ő az Országházban rengeteg 

információt hall akaratlanul is.  Anya felkereste Ritát, ahogyan ezt már több újságíró 

megtette. A koronáról kérdezte, amit Rita folyamatosan figyelt, de nem vett észre semmi 

gyanúsat vele kapcsolatban. Jártam egy idős hölgynél, akinek az apja a Mátyás-templom 

felújításán dolgozott. Tőle, mint kiderült, anyu a templom alatti barlangrendszerről 



kérdezett. Beszélni akartam egy asztalossal is, aki a templomban dolgozott, de ő már nem élt 

sajnos, amikor megpróbáltam felhívni. 

- Renard francia felügyelő hogyan került a képbe? 

- Éppen a Mátyás-templomban voltunk, amikor Lea meghallotta franciául motyogni a meztelen 

igazságról. Először azt gondoltam, hogy ő tartja fogva anyut. Követtük, és láttuk, hogy a 

Hiltonban szállt meg. Be akartunk törni a szobájába, hátha találunk bizonyítékot. Sikerült is 

bejutnunk, Lea a lányának adta ki magát, mi pedig megszereztük egy takarítónő kártyáját két 

barátommal, Danival és Dokival. Ekkor nem várt esemény következett. Keresgélés közben 

meghallottuk, hogy Renard közeledik. A szekrénybe bújtunk, levegőt venni sem mertünk. 

Valaki bejött. Amikor kimerészkedtünk, láttuk, hogy a felügyelőt megkötözték, eszméletlen 

volt. Mikor felébredt, világossá vált számunkra, hogy rendőr, és hasonló dolgot keres, mint 

mi. Itt kezdődött az együttműködésünk.  

- Érzelmileg téged hogyan érintett édesanyád eltűnése? 

- Nagyon megviselt. Éreztem, hogy valami nem stimmel, nagyon aggódtam. Másra sem tudtam 

gondolni, csak arra, hogy mi történhetett vele. Küldött nekem egy videót. Elmondta, hogy jól 

van, és ne aggódjak érte. Egyre biztosabban tudtam: meg kell találnom. 

Mint tudomásunkra jutott: Rácz Pál végül feladta magát. Ő tartotta fogva Konok Ágnest azért, 

hogy ne szivárogtasson ki információkat.  

- Te mikor és milyen módon tudtad meg, hogy édesanyádat megtalálták? 

- Először elmentek a koronaőr pincéjébe a rendőrök, és kórházba szállították anyut. Engem 

ezután értesítettek. Berohantam hozzá a kórházba. Szerencsére nem esett komoly baja, ezért 

gyorsan hazaengedték. Nagyon megkönnyebbültem. 

- Változott a kapcsolatotok a történtek után? 

- Persze, nagyon is. Eddig anyukám csak a munkájával foglalkozott, elég keveset törődött 

velem. Most minden átértékelődött benne. Rájött, hogy nincs végtelen időnk, ezért ki kell 

használni az összes alkalmat, amit együtt tölthetünk. Megígérte, hogy sokkal többet 

foglalkozni velem ezután. 

  Már sosem tudjuk meg, hogyan végződött volna a történet, ha Bora nem ilyen bátor, elszánt és 

tettre kész. Az eset azonban elég jelentős tanulságot hordoz, amit érdemes mindenkinek 

megfogadni. Lehet ez egy példa mindannyiunk számára.  
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