
Jimmy Henkins, a világ legokosabb ételfutárja 

Az igaz, hogy élénk fantáziád van, de 
ezúttal biztos vagy benne, hogy egy 
bűnözővel, esetleg egy külföldi 
kémmel van dolgod! 

A munkád: ételfutár vagy a helyi Pizza 
Kingben, amely a Larson épület első 
emeletén található. Minden áldott nap, 
Mr Faberto, egy ötödik emeleti 
üzletember, pizzát rendel ebédre.

Először az lett gyanús, hogy bár hét 
különböző feltétet lehet kapni nálatok, 
Mr. Faberto mindig csak négyféle 
pizza közül választ. Ezen kívül soha 
nem is érkezik tőle rendelés. A pizza 
mindig csak úgy magától kiszállításra 
kerül. Arra a következtetésre jutottál, 
hogy a pizza valamiféle kód lehet, de 
nem vagy biztos benne, hogy mi.


Leggyakrabban pepperónisat kap. Úgy tűnik, szereti a pepperónit. A pepperónisra 
gyakran jó borravalót kapsz.

A másik leggyakoribb pizza a gombás. A gombásakat általában beviszi az irodájába, hogy 
megossza az alkalmazottaival. A gombás pizzáért általában csekély borravalót kapsz. A 
tegnapi pizza egyébként gombás volt, és a múlt héten is volt egy.

A zöldpaprikás viszont ünneplésre ad okot. Ezekkel mindig nagyon jó borravalót ad.

A legritkábbak a sima sajtos pizzák. Ezek közül csak egyet szállítottál ki, még elég régen. 
Mr. Faberto egyáltalán nem volt boldog. Átlagos borravalót kaptál, de a hangulat komor 
volt.

Igyekszel, hogy ne nézd meg idő előtt a kiszállításra kerülő pizzát. A kézbesítő és az 
ügyfél közötti megállapodás egy szent kötelék, amelyet tétovázol felbontani. Az egyenlet 
azonban egy új ismeretlennel bővült. Az utóbbi időben egy férfi - Mr. White - nagyon 
kíváncsi volt a pizzáidra. Mindig ugyanabban az időben száll be a liftbe, mint te, de a 4. 
emeleten mindig ki is szállt. Azt gyanítod, hogy kém vagy szövetségi ügynök, de a 
valamiért mégis azt érzed, hogy megbízhatsz benne.

Mindenesetre ma is pizzát kell szállítanod az ötödik emeletre. Ideje lenne elindulnod…




Jonathan Harkings, FBI ügynök 

Egy bonyolult ügyön dolgozol, talán 
életed legbonyolultabb ügyén. Amit 
biztosan tudsz: Antony Faberto 
maffiafőnök védelmi pénzeket szed 
a városban. Bár kisebb halnak 
tűnik, ahhoz éppen elég nagy, hogy 
már feltűnjön a szövetségi radaron 
is. Ezért is vagy itt.

Eddigi nyomozásod nem hozott 
áttörést. Ugyan sikerült több féle 
bizonyítékot is szerezned arról, 
hogy létezik egy “biztosítási üzlet”, 
de azokat nem tudtad Fabertóhoz 
kötni.

A legígéretesebb szálnak, nem más 
bizonyult, mint a pizza! Faberto 
ugyanis a tulajdonosa egy egész 
épületnek, amelynek első emeleti 
Pizza Kingjéből irányítják az egész 
bűnszövetkezetet. A Pizza Kingből 
pedig, anélkül hogy bármilyen 
megendelés beérkezne, minden 
nap kiszállítanak egy pizzát Faberto 
5. emeleti irodájába. Biztos vagy 
benne, hogy a maffia főnöktől nem 
érkeznek megrendelések hiszen 
lehallgatjátok a telefonjait.


Próbáltál összebarátkozni a pizzafutárral. Ha meg tudnád fejteni, hogy milyen üzenetet 
hordoz a pizza, akkor rájöhetnél, hogyan kapcsolódik az ügyhöz Fabertó.

A probléma az, hogy a pizzás fiú elég okos. Nem hiszed, hogy benne van a 
bűnszervezetben. A feletteseid azonban őrültségnek tartják a kódolt pizza gondolatát, 
ezért nem küldhettél idézést neki, sőt nem is vallathattad ki!

Jobb híján megpróbáltad elnyerni a bizalmát. Mr. White-bak adtad ki magad, és mindig 
ugyanakkor szálltál be a liftbe amikor ő, a negyedik emeleten azonban kiszálltál. 
Próbáltad kideríteni, mit jelentenek a pizzák, de nem volt szerencséd. Úgy érzed, kezded 
rávenni, hogy megnyíljon, de ez nem egyszerű feladat.

Kezdesz kifutni az időből. A feletteseid hamarosan megneszelik, hogy miben mesterkedsz 
és véget vetnek neki. Ma lehet az utolsó esélyed. 

És mar jön is a lifted…


 



Salvidore „Nagy Sal” Uccisione, martalóc verőlegény 

Bérelhető izomtömeg vagy. Jó vagy 
abban, amit csinálsz, és amit 
csinálsz, az nem szép.

A munkád nagy részét a 
nagyfőnöknek, Antony Fabertonak 
végzed. Faberto úr birtokolja ezt az 
épületet, és szép summát szerez 
azzal, hogy védelmi pénzt szed az 
egész környéken.

App úton vagy Faberto úr irodájába. 
Minden nap odamész ebédelni, de 
ma egy kicsit késésben vagy. Azt 
látod, hogy Mr. Fabertónak épp viszik 
fel a pizzát első emeleti Pizza 
Kingből. 

A pizza egyfajta kód. A pizza típusa 
jelzi a napi feladatokat.

A pepperonis pizza azt jelenti, hogy 
minden gördülékenyen megy, nincs 
miért aggódni.

Ha van más feltét, akkor általában a 
doboz belsejére, a pizza alá írnak egy 
nevet. A zöldpaprika azt jelenti, hogy 
a vállalkozásnak új „ügyfele” van.


A gomba azt jelenti, hogy valaki késik a fizetéssel, és egy „elbeszélgetésre” van szüksége. 
A múlt  héten is meg kellett fegyelmezned egy vegytisztítóst, mert megcsúszott a pénzzel. 
Semmi állandó sérülése nem maradt, de jobb lesz ha elkezd fizetni, különben valami 
rossz történhet a vállalkozásával.

Végül van a sajtos pizza. Még soha nem láttál sajtos pizzát, de hallottad, hogy a te időd 
előtt jött már egyszer ilyen. A sajtos pizza azt jelenti, hogy az egyik igazi nagy főnök 
leszólt, hogy el kell tenni valakit láb alól. Ha ilyen történne, akkor te lennél az, akinek ezt 
meg kéne tennie.

Igazából mostanában félig-meddig számítasz is erre. Az utcákon az a hír járja, hogy egy 
spicli elkezdett a cégről szivárogtatni. Úgy tűnik,  hogy valaki csiripelt a szövetségieknek a 
vállalkozásról, és az utcán az a hír járja, hogy hamarosan érkeznie kell egy sajtos 
pizzának.

Ó a fenébe! - gondolod ahogy körülnézel. Az egyik társadat a liftben felismerted. A fickó 
szövetségi ügynök, tanúként szerepelt a hírekben, egy Washingtonban történt 
bandaháború ügyében. Persze érthető, hogy szeretsz jól értesült maradni a szűkebb 
szakmai területeden belül. Kételkedsz abban, hogy a fickó szemtől szemben felismerne. 
Minden esetre érdemes lenne, amennyire csak lehet, a háttérbe húzódnod.




Lynette Jensen 

Az élet egy rémálom, amióta ebbe 
az országba költöztél. Édesanyád 
tavaly halt meg, és apád hozott ide 
Amerikába. Néhány saroknyira ettől 
az épülettől vegytisztító üzletet 
nyitott, és ekkor kezdődtek a bajok. 

Nem sokkal azután, hogy kinyitott, 
jött két gengszter és elmagyarázta 
apádnak, hogy biztosítást kell 
vásárolnia tőlük, hogy nehogy 
valami baj történjen vele, vagy az 
üzletével.

Ez egyértelműen  fenyegetés volt, 
hisz azt is jelezték, hogy nem 
érdemes a rendőrséghez fordulnod, 
h iszen ők is ra j ta vannak a 
bérjegyzékükön, és ha mégis valaki 
hozzájuk fordulna, akkor könnyen 
előfordulhat egy rejtélyes tűzeset. 
„Valaki megsérülhet” – mondták. 
Valaki olyan, mint te.

Apád féltette a saját és a te életedet 
is, ezért elkezdte fizetni a pénzt. Ez 
azt jelentette, hogy minden aprót 
össze kel lett kaparnia, hogy 
boldoguljon, de megtette, amit 
tudott.

Az utóbbi időben azonban az üzlet 
rosszabbra fordult. Apádnak már 
nem volt annyi bevétele, mint 

korábban, és nem tudta fizetni a számláit meg a „biztosítását”.

A múlt héten pedig, amikor nem tudott fizetni, kettő gengszter jött hozzá, hogy erre 
emlékeztesse őt. Rondán elbántak vele. Nem volt semmi maradandó, de napokig feküdt. 
És azt mondták, hogy ha ezen a héten nem fizeti ki a teljes összeget – mindkét részletet –, 
akkor sokkal keményebbek lesznek.

Nem bírtad tovább. Egy kicsit kutakodtál egyedül. Az „utcán” az a szó járja, hogy Mr. 
Antony Faberto irányítja az egész „biztosítási” átverést. Úgy döntöttél, hogy meglátogatod 
magát Mr. Fabertot, és megpróbálod meggyőzni őt, hogy adjon egy kis haladékot az 
apádnak. Nem vagy biztos benne, hogy mit tehetsz, de meg kell próbálnod tenni valamit. 
Faberto irodája az ötödik emeleten található.

Ó ne! Most jöttél rá, miután becsukódott a lift ajtók, hogy az egyik gazember az, aki veled 
szemben áll a liftben (nem Mr. White, hanem a másik férfi), egyike azoknak a 
gengsztereknek, akik megverték az apádat. Nem hiszed, hogy annak idején rendesen 
megnézett volna téged és most felismerne, de persze nem lehet ezt sem kizárni! Mit fogsz 
csinálni?


