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Bárki, aki hozzám hasonlóan imádja Tolkien munkásságát 
vagy a fantasy világát, valószínűleg eljátszott már a gondolat-
tal, hogy ellátogat Új-Zélandra, ahol körbeutazhatja a forgatás 
helyszíneit. Nemrég még én is hasonló terveket szövögettem, 
s mivel Tajvanon élek, ezért ez az álom csupán egy karnyúj-
tásnyira volt, azonban a vírushelyzet közbeszólt. Ezért inkább 
úgy döntöttem, hogy a külföldi út helyett bebarangolom Taj-
van kevésbé ismert régióit. És milyen jól tettem! 

Néha jó random helyeken kalandozni, mert sosem 
tudhatjuk, hogy milyen különleges helyekre vetődhetünk. 
Még egy, részben a hobbitházak által inspirált kávézóra is 
bukkanhatunk. A tulajdonos, bár a kezdő löketet Zsáklak 
adta, nagyrészt a tündérmesék épületeiből merített ihle-
tet, azonban a hasonlóság és a hely hangulata miatt min-
denki csak hobbitház kávézónak hívja a helyet.  

Ez a különleges épület Tajvan északkeleti részén, 
Hualien megyében található, Soufeng település közelé-
ben. Ez azt jelenti, hogy Hualien várostól minimum 30 
percet kell autóznunk, ha itt szeretnénk elfogyasztani a 
délutáni kávénkat. Ha őszinte akarok lenni, az a 30 perc 
semmi ahhoz a látványhoz képest, amiben részünk lehet. 
Ha egy szóval kellene jellemeznem a környék hangulatát, 
akkor valószínűleg a vadregényes szót használnám. Itt van-
nak a leggyönyörűbb hegyek egész Tajvanon. Az épület-
hez közeledve az első dolog, ami feltűnik, az óriási vörös 
betűkből álló MR. SAM. A teljesség kedvéért Mr. Sam – 
Soaring in the wind.  

Szerelem volt első látásra. Amint kiszálltam az autó-
ból, rögtön magával ragadott az épület stílusa, a rendezett 
virágoskert, a háttérben magasodó hegység és a felhőkkel 
tarkított égbolt. Egy pillanatig tényleg úgy éreztem, mint-
ha nem is Tajvanon lennék, hanem egy tündérmesében. 
A hátsó kertben pedig még egy élő hollót is tartanak, ami 
egyébként a tulajdonos házi madara. Az élményt még fo-
kozza az épület mögött elterülő, fákkal szegélyezett tó. 

A kávézó maga egy épü-
let, viszont három különféle 
stílus keveredése teszi kü-
lönlegessé. A középső része 
az, amelyik kerek zöld abla-
kaival, a zöldre festett ajtó-
val és az előtte található zöld 
kerttel igazi Zsáklak-hatást 
kelt. A bal oldali kék ablakos 
rész a tároló helyiség, míg a 
jobb oldali nagy vöröses ab-
lakos, fekete-fehér falú rész, 
egy óriási fém masnival a 
tetején, nagyon emlékeztet 
a régi angol házakra. És itt jön csak a meglepetés.  

A kávézó belső dizájnja és berendezése abszolút tisz-
teleg az angol vidéki stílus előtt. A legtöbb helyiségben a 
különféle pasztellszínek dominálnak, a különféle virágos 
és téglás minták remekül megalapozzák a rusztikus han-
gulatot. A bútorok egyszerű, hagyományos viktoriánus 
stílusúak és fa alapanyagból készültek. A modern világítás 
helyett lámpák, gyertyák és klasszikus, rézből készült csil-
lárok szolgálnak fényforrásul. A falakon pedig a tájképektől 
kezdve az absztraktabb arcképekig minden megtalálható. 

Egyetlen szoba van, ami eltér a többitől: ez a virágos 
tapétával, gerendás mennyezettel, fából készült falaival, 
hatalmas ablakaival és a rengeteg virággal az emberek ked-
venc pihenőhelye lett. Az élményt csak fokozza a két ha-
talmas bőrfotel, ahol – nem vicc –, Gandalféhoz hasonló 
hosszú szárú pipát is szívhatunk egy kép kedvéért. 

A kávézó ajánlata főleg italokból áll, az aprósütemé-
nyek és szendvicsek délutánra már elfogynak. A személy-
zet különféle frissítőket és teákat szolgál fel, de a kávé 
szerelmeseinek sem lehet okuk panaszra, hiszen a fekete-
kávétól a kapucsínóig mindent megtalálhatnak itt is. 

Ha valaki úgy dönt, hogy szeretne elutazni Tajvanra, 
legyen Tolkien-rajongó vagy sem, mindenképp látogasson 
el ebbe a tündérmesébe illő kávézóba. Turistatippek: általá-
ban nagy tömegre kell számítani, különösen hétvégén, ezért 
próbáljuk inkább a hétköznapokra időzíteni a látogatásun-
kat. A rengeteg ember miatt 1-2 órát minimum ott kell tölte-
ni, ha be szeretnénk barangolni a környéket, miközben egy 
hűsítő Fantasy Tea mellett élvezzük a táj szépségét.

Nyitvatartás: 11: 00–17: 00 (csütörtökön zárva)
Cím: No. 20, Shuhu Village, Shoufeng Township, Hualien 
County, Taiwan 

Mr. Sam – Soaring in the wind
Írta: Muhi Ágnes (Sakura)

Fotó: Muhi Ágnes (Sakura)

Fotó: Muhi Ágnes (Sakura)
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https://www.google.com/maps/place/Mr.+Sam+-+%E5%B1%B1%E5%A7%86%E5%85%88%E7%94%9F%E5%92%96%E5%95%A1%E9%A4%A8/@23.8379799,121.4734193,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1z5qi55rmW5p2RMjDomZ8gVGFpd2FuLCBIdWFsaWVuIDk3NA!3m4!1s0x0:0x1945d84df5f04c16!8m2!3d23.834043!4d121.4848825

