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Minden
érzékszervre
támad
Van, hogy a siker kompenzációból
fakad. Frei Tamásé is ilyen. Még
véget sem ért Magyarországon a
szocializmus, már a Time magazin
újságíróival hasonlítja össze az életét,
aztán amint kinyílt Magyarország,
kapva kapott az alkalmon, hogy
behozza a lemaradást. Három
arcából, a tévésből, a kávésból és a
regényíróból már csak kettőt mutat,
és úgy tűnik, lassan ebből a kettőből is
hátrahagyja az egyiket.
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lakadtam
a következő regényemmel. A munka 55
százalékán, a legkreatívabb részén már
túl vagyok. Kitaláltam a sztorit, végigjártam a helyszíneket, felépítettem a karaktereket, lebontottam a fejezeteket, és az
első ötven oldalt már meg is írtam. Aztán
fél évvel ezelőtt végképp elsodort a Cafe
Frei."
Frei Tamás Jaguarjában ülünk, a címlapfotózásról autózunk át a Cafe Frei
Váci úti irodájába. A Déli pályaudvarnál
állunk, várjuk, hogy zöldre váltson
a lámpa. Gondolkozom, hogy mit reagáljak a váratlan vallomásra. „Annak
idején, amikor egyszerre tévéztél, vitted
a kávézót és írtad a regényt, végül úgy
döntöttél, hogy a tévézést abbahagyod”

janak a Princetontól egy órára lévő New
Yorkba.
„Vettem egy vacak autót 500 dollárért, azzal jártam át a bátyámhoz.
Sohasem hagyott ott az út szélén. Utólag
jöttem rá, mekkora szerencsém volt, 30
ezer mérföldet mentem vele. Bejártam
fél Amerikát.”
Ekkor már túl volt három év Moszkván, egy év Washingtonon, egy ideig
Svájcban is élt, az ottani közrádióban
volt ösztöndíjas. A 24 éves fiú több helyen járt, mint a vele egyidős magyarok
többsége, mégsem érezte, hogy eleget
látott volna a világból. Moszkvában az
egyetemista évei alatt gyakran teniszezett a Time magazin fiatal újságíróival,
a közös beszélgetések rádöbbentették,
hogy feleannyit sem utazott még, mint

cikázóak, Tamás sokszor vág izgatottan
a saját szavába, főleg, ha a kávézásról van
szó, de száz másik téma között csapongunk, az egyetemista évektől a tévén és
az íráson át Tamás családjának életéig
minden szóba kerül.
Frei Zsolt a princetoni PhD óta komoly tudományos karriert futott be. Tavaly elnyerte a kiemelkedő tudományos
munkáért járó állami Széchenyi-díjat,
és ELTE-s kutatócsoportjával részt vesz
a LIGO (lézer-interferométeres gravitációshullám-vizsgáló obszervatórium)
nemzetközi együttműködésben. (Tavaly
a LIGO alapjait kidolgozó tudósok nyerték el a fizikai Nobel-díjat.)
Tamás is nagy utat járt be: a tévézés
tette ismertté, az elmúlt egy évtizedben
pedig ismertségét felhasználva saját
márkát épített két új
területen, a könyvpia-

A gorbacsovi időszak
kellős közepén került ki,
a történelem a szeme előtt zajlott.
Egy-egy sajtótájékoztatón pár méterre állt olyan politikusoktól,
mint Ronald Reagan, Margaret Thatcher
– jegyzem meg végül. „Igen – bólint
vagy Helmut Kohl. con és a kávézásban. Nehéz egy szóban
Tamás. – És most lehet, hogy úgy döntök, a maradék kettőből csak a kávézót
viszem tovább. Lelassultam. Már nincs
erőm és kedvem délután 5 után még öt
órát görnyedni az írás fölött, ahelyett,
hogy kimennék az ajtón, és élvezném az
életet. Most a kávézóban lelem örömömet.”

500 dollár, 1000 kilométer

1992-ben két Frei tanult Amerikában.
Az idősebbik, Zsolt asztrofizikából
PhD-zett a Princetonon, Tamás Knoxville-ben, a tennesseei állami egyetemen
tanult televíziózást és rádiózást. A két
fiút több mint ezer kilométer választotta el, de ez nem akadályozta meg őket
abban, hogy találkozzanak, és átruccan-
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ők, akiket már gyerekkoruktól vittek
magukkal a jómódú szülők. „Ha igazán
őszinte vagyok, mondhatjuk, hogy volt
egyfajta komplexusom, hogy bepótoljam
a lemaradást. Sokáig hajszoltam ezt,
egyetemistaként, rádiótudósítóként,
televíziós riporterként is: menni, menni,
menni akartam, világot látni, behozni
mindent.”
Annak ellenére, hogy úgy érzi, lassul,
Frei Tamással ma sem könnyű felvenni
a tempót. Négylaki életet él, novembertől
márciusig Miamiban, tavasztól őszig
Európában, Firenzében, Nizza mellett és
Budapesten lakik. Interjúink helyszínei
is legalább ennyire hektikusak, először
a címlapfotózások közötti szünetekben
beszélünk, utána az autóban, majd a Cafe
Frei Váci úti irodájában, végül még
húsz percet telefonon. A beszélgetések

összefoglalni, mit csinál, de egy biztos,
harminc éve él meg céltudatosságából,
nagyravágyásából és kreativitásából.

Pécs, Budapest,
Moszkva, Washington

Frei Tamás a mediterrán hangulatú
Pécsett nőtt fel. Szüleinek nincs pécsi
kötődése (családja részben budapesti,
részben Kalocsa környéki), a 60-as
években itt kapott munkát Tamás
mérnök édesapja. „Orfűn volt egy
nyaralónk, májustól szeptemberig ott
kint laktunk, bicajozva jártam be Pécsre
teniszedzésre” – meséli. A gimnázium
végén költöztek Budapestre, épp, amikor
már vágyódott egy nagyobb város után.
Most Tamás és a szülők budapesti háza
egymás mellett van, körülbelül hatvan
méter választja el őket. Papucsban azért
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Bármiről kérdezi
az ember, előbbutóbb biztos, hogy
a kávézásra tereli
a szót
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ne lehessen átmenni egymáshoz, mondja
mindig az édesapja.
18 évesen beiratkozott a jogi egyetemre, de hamar rájött, hogy a jogszabályok
nem hozzák lázba. Egy unalmas délután
hirtelen ötlettől vezérelve besétált az
egyetem felé útba eső Magyar Rádióba.
„Felhívott a portáról – meséli Ördögh
Csilla, aki akkor a Magyar Rádió ifjúsági
osztályának vezető szerkesztője volt. –
Nem azzal kezdte, hogy kinek a gyereke,
babája, nem mondta el az önéletrajzát, csak annyit kérdezett, nem
rádiózhatna-e. A harmadik mondat
után egyértelmű volt, hogy tudja, mit
akar.”
Tamás felment az ifjúsági osztályra, körbenézett, elkezdett bejárni,
Csilla pedig felkarolta. Azt tanácsolta
Tamásnak, hogy ha ennyire nem
érdekli a jog, menjen inkább a moszkvai
Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe
újságírást tanulni. A rádió moszkvai
tudósítóját, Barát Józsefet hozta
példának, ő is az ifjúsági osztályról
került ki az egyetemre.
Három eseménydús év jött.
Moszkvában három nyelven folyt az
oktatás, Tamás itt jött rá, hogy érdeklik
a nyelvek, az utazás, a világ. A gorbacsovi időszak kellős közepén került
ki, a történelem a szeme előtt zajlott,
egy-egy sajtótájékoztatón pár méterre
állt olyan politikusoktól, mint Ronald
Reagan, Margaret Thatcher vagy
Helmut Kohl. Ott nyüzsgött a teljes
nemzetközi sajtó, csak a Time-nak
hatvanfős irodája volt Moszkvában.
Tamás az egyetem mellett bejárt
a rádió moszkvai központjába is,
hogy Barát József mellett tanulja
a tudósítói szakmát. József szerint a 19 éves fiú nagyon könnyen
teremtett kapcsolatokat, jó érzékkel
fedezett fel sztorikat, és borzasztó gyorsan tanult. Eleinte

kvázi gyakornokként járt be, később már
tudósításokat is küldött, előfordult, hogy
helyettesítette is Józsefet. „Látszott,
hogy az lesz belőle, ami csak lenni akar.”
Egy évvel Tamás után, 1987-ben
érkezett a moszkvai egyetemre
Simon Ernő, a Figyelő volt főszerkesztője, az UNHCR közép-európai
képviseletének jelenlegi szóvivője. Úgy
látta, Tamás a maga útját járja, a többi
magyarral ellentétben gyakran vegyült
másokkal is. „Úttörő volt: ő volt az
első közülünk, aki már elsőévesen
dolgozott. Akkoriban, a gorbacsovi
érában mindenki úgy jött ki Moszkvába,
hogy néhány laza, bulizós év következik. Tamás más szinten űzte a dolgokat,
komolyan vette az újságírást, sorra hozta
a jó témákat. Sokkal céltudatosabb volt,
mint mi, érvényesülni akart. Nem akarta,
hogy a szokásos mederben folyjon az
élete, ő akarta azt kovácsolni. Példája ragadós volt, rajta felbuzdulva sokan
felbátorodtak, és dolgozni
kezdtek az egyetem mellett.”
Pedig az igazi ugrás
Tamásnak nem Moszkva, hanem
Amerika volt. Ide 1990-ben került ki az
amerikai követségtől kapott ösztöndíjjal,
médiamenedzsmentet tanult. Amilyen
magabiztos volt Oroszországban, an�nyira elveszettnek érezte magát olykor
Washingtonban. „Moszkvában ugyanaz
a panelház volt, mint Budapesten, kis
túlzással. Washington nagyon más volt,
ott néha nagyokat nyeltem, hogy mit
kellene csinálni, hogyan kéne itt
mozogni.”
Egy svájci kitérő után (a svájci
közrádióban volt ösztöndíjas) 1992ben visszatért Amerikába, a tennesseei
állami egyetemre, Knoxville-be. Ide
már céltudatosan pályázott: a moszkvai
sajtótájékoztatók után tudta, hogy
a rádiózás, és főleg a televíziózás érdekli igazán,

mindenképpen broadcastingot akart
tanulni.
Rádiótudósítóként és később televíziós riporterként óriási lendülettel vetette
bele magát az életbe, hogy behozza
a vasfüggöny mögött eltöltött évek okozta lemaradást. Akkor nyugodott
meg, amikor már össze sem tudta
számolni, hány országban járt.
„Szerencsésnek érzem magam – mondja.
– Pont akkor nyílt ki Magyarország, amikor egyetemista lettem, amikor már nem
a középiskola, a lányok, a teniszedzések és
a grundon való focizások számítottak.”
A világpolgár-szemléletet igyekezett
a gyerekeinek is átadni, háromévesen
már a repülőgépen ültek mellette. Tamás
lánya, Zsófi Dániában él, Balázs Cambridge-ben tanul japán szakon. Tamás
szerint Balázs Ausztráliában, de mindenképpen a Csendes-óceáni övezetben fog
kikötni. „Szerencsés leszek, ha egyáltalán
egy kontinensen fogok élni a gyerekeimmel. De nem baj. Azt csinálják, ami
vonzza őket, és remélem, hogy
boldog és sikeres emberek lesznek.
Ez már nem úgy van, hogy élnek
a generációk Kalocsán egymás
mellett. Ez véget ért.”
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A tévéműsor termék

Frei Tamás bizonyos
értelemben mindig üzletember volt,
riporterként ugyanúgy, mint később
kávésként. Produkciós irodáját, a News
Televíziós Műsorokat Készítő Bt.-t
(2002-től Reporting Kft.) még a Dosszié
előtt, 1993-ban alapította, a Bonanza
Banzai egykori menedzsere, Bessenyei
István állt vele össze. „Láttam Amerikában, hogy ez így megy” – mondja Tamás.
Akkoriban a tévés világban rajta kívül
csak Friderikusz Sándornak és Kepes
Andrásnak volt irodája, kilógtak
a többiek közül. Tamás, mint
mondja, több mint húsz évvel
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■ CAFÉ FREI CENTRAL EUROPE KFT.
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várható
számok

ezelőtt az első volt, aki óriásplakátokat
hordozóeszközt váltott, a cél maradt
vetett be, hogy népszerűsítse műsorát.
a régi: szórakoztatóan bemutatni, milyen
„Mindenki le volt döbbenve, ma már ez
is a világ.
a legtermészetesebb.”
Az, hogy regényekben élje ki magát,
Műsorait is az üzletember fejével
talán időszerű volt. Barát József szerint
igyekezett összeállítani. „Annyiból gazTamásban több volt, mint ami a napi
dálkodtam, amennyim
újságírói, riporteri
volt. Mindig láttam, mi
rutinhoz kell. „Írt pélmennyibe kerül, és tudKönyvbiznisz
dául egy műfajteremtő
tam, hogy azt a költsécikket a Horn-kormány
Nyolc év alatt megjelent négy
get meg kell termelnem.
megalakulásáról a 168
regényéből összesen több
A tévéműsor termék,
órának 1994-ben, ami az
mint 600 ezer példány kelt el.
nem önmegvalósítás.”
akkori magyar viszoFrei Tamás könyvei eleinte az
Ahhoz, hogy kelet-eurónyok között szokatlan
Ulpius-háznál jelentek meg,
ennek 2015-ös csődje után az
pai pénztárcával ugyancsúcsteljesítmény, egyAlexandra csapott le rá. (Azóta
úgy ott tudjon lenni
fajta »ténynovella« volt.
az Alexandra mint könyváruház
a világ minden pontján,
Kikérdezte, majd életre
is összeomlott, de a kiadó ma is
mint a BBC, kreatívnak
keltette az alanyait” –
működik.) Azt, hogy az Ulpius
kellett lennie. Tamás
mondja József. A fantácsődbe ment, a többi kiadótól
vitte a statívot a hátán,
zia és a realitás közötti
tudta meg, azonnal hívogatni
megtanulta lesminkelni
egyensúlyt viszont nem
kezdték, átmenne-e hozzájuk.
magát. „Hatfős stábbal
mindig egyszerű megA korai hírek 100 millió forintra
csak Budapest határáig
találni, József szerint
becsülték veszteségét, végül
ért el az ember. Kétfős
volt, hogy Tamásban
néhány tízmilliós mínusszal
stábbal Mogadishuig is.”
az író felülkerekedett
úszta meg a dolgot. A csőd
A szakma szerint
az újságírón, példának
kellemetlenül érintette, de
tévés karrierje 2001-ben
egy későbbi, Moszkva
a többi kiadó versengése
derékba tört. Ekkor
hétköznapi életének
jólesett neki. A versenyfutás
történt, hogy műsoráösszeomlásáról szóló
Frei Tamásért érthető volt, a Líra
ban egy magát az orosz
katasztrófariportot
összevont sikerlistáján 2015
alvilághoz tartozó
említett.
novemberében (már az Ulpius
embertől megkérdezte,
Konspirációs
csődje után) az Agrárbárók
mennyiért ölné meg
politikai thrillerjei
a toplista élén végzett, maga
a magyar miniszterelmegírásához viszont az
mögé utasította A szürke ötven
nököt, később pedig egy
írói képzelőerő éppúgy
árnyalatának ki tudja, hányadik
másik magyar újságíró
elengedhetetlen, mint
részét, és az akkor tomboló
felnőttszínező-láz bajnoka,
azzal vádolta meg, hogy
az újságíró, a riporter
Johanna Basford műveit is.
az egész bérgyilkosriviláglátottsága és kapport hazugság volt.
csolatrendszere. Tamás
Tamás, ha az interjúkegy-egy regényén körülban az ügyről kérdezik
belül két évig dolgozik.
(ahogy tavaly júniusi interjúnkban mi
A munka felét a sztori pontos, szinte jeleis), mindig ugyanazt mondja: nem érzi
netről jelenetre történő kitalálása teszi
úgy, hogy tévés karrierje kisiklott volna,
ki. Színes kártyákra felírja a regény mea botrány után még hét éven át vezette
netét: minden szín mást jelöl, így látja át,
a Frei-dossziét.
hol van esetleg túl sok akció vagy túl sok
Körülbelül tíz éve viszont már úgy
hosszú párbeszéd. Ilyenkor van, hogy
érezte, hogy kezd kimenni alóla a műfaj,
két hónapot a földön játszik a kártyákkal.
ekkor vágott bele a regényírásba. HatNem az a típusú író, akinek a szereplői
száz oldalban jobban meg tudta mutatni, önálló életre kelnek írás közben, a regény
mennyire szövevényes a világ, mint egy
megírása előtt már órára pontosan tudja,
ötvenperces tévéműsorban. „Már nekem melyik karakter mit fog csinálni.
nem tetszett a kép, amit rajzoltam. ÉrezA tévés időszakban kiépített kapcsotem, hogy a világ nem ilyen együgyű,
latai közül néhány még ma is meghaegyszerű, mint amilyennek a tévéműtározó, a mai napig felkeresi időnként
soromból tűnik.” A regényírással csak
a Meru-hegyen élő Tonit, első kávébe-

FORBES

CAFE FREI

65
15
85
20
16
7

A kávé az eladások

csak a kezedbe! Teljesen más
az érzeted tőle, nem? Súlya
van.”
A vendégek
szállítóját. Magyarországon
Ha Frei Tamás egyszer
viszont nem szorult a netiskolát alapít, az érzékszerworkingre, az ajtók automativeknek biztos, hogy külön
kusan kinyíltak előtte. Itthon
órát szentel majd, ez is az
százaléka iszik
szerinte mogorva fickónak
amerikai egyetemről hozott
eszpresszót,
tartották, mert nem motiválta
útravaló. Akár a könyveiről,
a kapcsolatépítés. „Szeakár a tévézésről, akár a kárencsés helyzetben voltam
vézásról van szó, odafigyel
a műsor miatt, mindenkit felrá, hogy a fogyasztó minden
százalék egyéb kávét.
hívhattam, általában felvették
érzékszervét bevonja. „Minél
a telefont. Nem magamnak
több érzékszervet támadsz –
A költségek
köszönhettem, hanem a domondja –, annál komplexebb
boznak, ami ismertté tett.”
lesz az élményed.” Ezért van
Azt, hogy a kapcsolatépítés
súlya a csészének a kávézóifontos, már Amerikában
ban, és ezért ír annyit szagokszázaléka megy el
bérekre,
megtanulta, de a Cafe Frei
ról, ízekről a regényeiben.
döbbentette rá újra. „Egy
Mostanában viszont
olasznak a kávés világban én
regényei főhőse, André kevenem vagyok senki” – mondja
sebbszer szagol lőport vagy
százalék alapanyagokra, simítja végig ujjait hűvös
rezzenéstelen arccal.
bőrkanapékon, Tamásnak
Hobbi, üzlet, megint
hónapok óta nincs ideje
hobbi
írni. A kávézó teszi ki ideje
százalék bérleti díjra.
Beszélgető, olvasgató, teleszáz százalékát. „Kár, mert
fonáló, laptopjukra meredő
elmegy a sztori a fejem fölül,
emberekkel van tömve a Váci
a migránsügy köré teremtett
úti Cafe Frei, amikor belépünk. Sehol
történetről van szó.” Ha nagyon hiányzik
egy szabad hely. Ilyen, amikor nem 1100
majd neki a regényírás, újra nekilát, de
forint a kávé, jegyzi meg Tamás – apró
egyelőre nem látja, mikor lenne ideje
fricska a Starbucksnak. Átvágunk a kerek a Cafe Frei mellett 3–4 hónap folyamatos
asztalok és fotelek között, követem hátra, írásra. Márpedig ahhoz, hogy megszüaz irodába. Péntek délutánhoz képest
lessen az új regény, nem elég napi két
odabent is nagy a nyüzsgés. Tamás Facebook-posztja, amiben bejelentette, hogy
a Cafe Frei lakásokat
bérel majd új dolgozóinak, tegnap robbant,
dőlnek az állásjelentkezések. Úgy tűnik
azonban, a csapatot nem
igazán ez tartja lázban,
hanem egy aznap reggel
Olaszországból érkezett kis csomag.
„Nem mondod komolyan!” – kiált
fel Tamás, amikor kezébe veszi a csészét, órára kiszakadni a kávézós életből, 8, 10,
amiben Peti nevű kollégája hozta neki
néha 12 órát ír ilyenkor egyhuzamban.
az eszpresszót. Én gyakorló nemkávézó
„Kevesebb örömöt ad most az írás, mint
lévén egy garantáltan nem kávéízű kávét
amennyit elvesz, nem élvezem már an�kapok. „Ez az új csésze az olaszoktól
nyira – mondja, és valóban kevésbé élénk
– mutatja lelkesen. – Most érkezett be
a hangja, mint amikor a kávézóról beszél.
a minta. Egy nápolyi kávézóban találtam,
a legsúlyosabb csésze, amit valaha fogtam. Tudom, hogy nem kávézol, de vedd
százalékát teszi ki.

– Most abban lelem örömömet, hogy
csészéket keresgélek Nápolyban.”
Az, hogy hogyan telik egy átlagos
napja, nagyban függ attól, a világ melyik
felén van éppen. Miamiban van ideje
elmélyülni, belemerülni a kreatív munkákba, barátja és üzlettársa, a Cafe Frei
másik alapítója, Langár Tamás évi egy,
másfél hónapot szintén ott tölt. „Üzletemberkedni” főleg Magyarországon szokott. „Sokféle üzletember van – mondja
Frei. – Azzal hitegetem magam, hogy
én a kreatív fajtája vagyok. Aki létrehoz
dolgokat.” Langár nélkül viszont csak fél
üzletembernek érzi magát. A két Tamás
úgy tartja, ha a Cafe Frei tévécsatorna
lenne, Frei lenne a kreatív- és programigazgató, Langár pedig a vezérigazgató.
Egyre sűrűbben jár haza Budapestre, részben kóstolni: nincs olyan Cafe
Frei-termék, amit piacra dobás előtt ne
próbálna ki. „Kevés ember nyelve kóstolt
annyi kávét, mint az enyém” – jelenti ki
magabiztosan. Olyan termékeket kell
fejleszteniük, ami a franciának ugyanúgy ízlik majd, mint az angolnak, ebben
pedig Tamás harmincévnyi tapasztalata
az irányadó.
A szakmája a kávézásban is utolérte,
szerinte a Cafe Frei is arról szól, hogy
a világ sokkal komplexebb, mint az
ember gondolná. „A kávézók 95 szá-

A kávézók 95 százalékából nem derül
ki, hogy a világon valójában nem csak olasz
kávé létezik, vagyis presszógéppel
főzött alapkávé. Olyan ez, mintha a világ
éttermeinek 95 százaléka pizzéria lenne.
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zalékából nem derül ki, hogy a világon
valójában nem csak olasz kávé létezik,
vagyis presszógéppel főzött alapkávé,
esetleg valamennyi tejjel kiegészítve.
Olyan ez, mintha a világ éttermeinek
95 százaléka pizzéria lenne. Szerintem
nem fair, ami a kávés világban történik.
Magyarországon mi vagyunk az egyetlen
nem pizzéria, mármint kávés értelem-
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Magyarországon

ben. Ahol tényleg ihatsz
egy rendes, forró homokban főzött arab kávét. Ahol
tényleg csepegtetik a kávét
16 órán át, spéci japán eszközzel, mintha Tokióban
lennél. Ahol megcsinálják
neked a latin kávét úgy,
hogy egy karamellizált feketekávé, colada az alapja,
és mondjuk, dohányíze
van… – Tamás elharapja
a mondatot, de látszik, órákig tudná folytatni. – Nem
tudom, átjön-e, mennyire
szenvedélyesen szeretem
ezt.”
Nemrég összeállítottak
egy nemzetközi kreatív csapatot, építésszel,
termékfejlesztőkkel,
dizájnerekkel dolgoznak
az állandó megújuláson.

A legtöbb kávét
jelenleg Peruból és
Brazíliából hozzák.

Cafe Frei kávézó
található, ebből

a regényírás hobbi, az
üzletembert meghagyja
a kávézónak. Ma már
másképp látja: a kávézás
Ennek egyik eredhobbiból tényleg üzlet
saját,
ménye
például
az
lett, de most annyira
országban vannak
a habos, maracuélvezi, hogy szinte újra
jelen: Magyarországon
jás-almás, koktélra
hobbinak éli meg. „Sok
kívül Franciaországban,
és teára egyszerre
olyan embert találok
Ausztriában, az
franchise-partner. a kulináris világban,
hasonlító kávé,
Egyesült Királyságban
amit interjú közben
akikkel egy hullámés Dubajban
kapok. A Cafe Frei egyik
hosszon vagyok. Irtózatosan élvezek
új projektje most az, hogy
borral foglalkozni Toscanában vagy
azoknak a fiataloknak
süteményekkel Nizzában, bartendereket
fejlesszenek ki kávékat,
hallgatni Miamiban, átemelni az egyik
kávézóval, Romániában akiknek csak a koffein kell, szférából megtanultat a másikba, ihletet
a kávé íze nem. Tamásnak
meríteni, kreatívnak lenni. Nagyon
körülbelül azóta nincs
szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen
ideje írni, hogy ez a kreatív jó életem van. Őszintén. Nincs hiányér-mal, Szaúd-Arábiában csapat összeállt, de szemzetem.” F
pedig épp most tanítják mel láthatólag nem bánja,
sőt.
be a baristákat.
Néhány éve egy interjúban azt mondta, neki
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