Kedves távoli rokon!
Ha ezt a levelem olvasod, én már nem vagyok az élők között.
Egy jó nevű ügyvédi irodát bíztam meg, hogy halálom után
végakaratomnak megfelelően járjanak el s rendezzék el még
lezáratlan ügyeim. Ennek része az is, hogy levelem és az
ükapámról rám maradt írást eljuttatják Neked.
Valószínűleg még soha nem hallottál rólam, pedig távoli
rokonok volnánk szegről-végről. Én is Pátkán születtem a
jómódú Kovács család egyetlen sarjaként, de a családunk
vagyonát

1950-ben

„kulák”

megbélyegzéssel

a

kommunizmus idején elkobozták. Az ezt követő nélkülözés és
az állandó zaklatások megpróbáltatásai miatt a már idősödő
szüleimet

elvesztettem.

összekuporgattam

a

Az

1956-os

megmaradt

események

kevés

hatására

pénzemet,

majd

vonaton szökve, később hajóra szállva kivándoroltam a
lehetőségek hazájába, Amerikába. Az otthon maradt rokonok
pedig elfelejtettek, hiszen az átkos időszakban egy amerikai
rokon biztos zaklatásokat jelentett volna.
Idekint

szorgalmas

munkával

és

jó

érzékkel

tényleg

megfogtam a szerencsémet és sikeres, befutott üzletember lett
belőlem nagy vagyonnal. S bár ükapám levelét mindig is
biztos helyen tartottam, de soha nem éreztem szükségét, hogy
a kincsre vadásszak. Anyagiakban nem szenvedtem hiányt és
a rendszerváltásig nem is szívesen utaztam volna vissza
Magyarországra,

mire

pedig

már

lehetett

volna,

megöregedtem.
A

levelet

ükapám

unokájának

címezte

–

az

én

nagyapámnak - de a levél megsérült a rejtekhely leírásánál
és a kincses ládikót nem találták meg. Majd 50 évre feledésbe
is került a dolog, amíg a II. világháború után a családi
birtokon egy építkezés során újra elő nem került a titkos

helyről.

Addigra

viszont

maga

a

levél

veszett

el

a

betűkombinációval, így a kincs továbbra is a ládikában
maradt. A vagyonelkobzás során a tanács elrekvirálta a
ládikát is, de azt kinyitni ők sem tudták, ezért a tanácsház
irattárába került megőrzésre.
A ládikó a mai napig is a polgármesteri hivatal irattárában
van, de dokumentumokkal bizonyítható az eredete. Sajnos a
gazdagságom mellé gyermekáldás nem párosult, s miután a
családom közeli ágai mind kihaltak, így a végrendeletem
szerint a megjelölt jogos tulajdonosa Te vagy.
Ükapám levelét közben megtaláltam - mindvégig abban az
öreg családi Bibliában volt elrejtve, amit 56-ban családi
ereklyeként

magammal

vittem

Amerikába.

Most

az

én

levelemmel együtt ezt is a kezedben tartod. A szövegből
azonban a zárat nyitó betűkombinációt eltávolítottam, hogy
ne kerülhessen idegen kezekbe. Készítettem egy fejtörőt – a
kombináció

betűit

olyan

pátkai

helyek,

tereptárgyak,

épületek rejtik, amiket csak Te, aki jól ismeri Pátkát,
fejthetsz meg.
Kívánok

Neked

és

családodnak

jó

egészséget

és

sok

boldogságot, használjátok a kincset boldogulásotokhoz!
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