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1. 

Teleia némán meredt maga elé, akárcsak a többiek. A lány számára kirendelt 

hálószobában ücsörögtek, és vártak. Hogy mire, maguk sem tudták. Egyiküknek sem tetszett 

ez a helyzet, de nem tudták meghatározni, hogy miért. Az is lehet, hogy csak az erődítmény 

romjai keltették bennük ezt a nyomasztó érzetet… 

Teleia hirtelen összerándult. 

 - Tel? – bökte meg Moe, magához képest óvatosan. – Ugye nem fogsz te is… megőrülni? 

A lány ráemelte kék szemeit. 

 - Baj van – mondta halk, színtelen hangon. 

És akkor meghallották a sikolyt. Éles volt és hisztérikus - egy olyan lény sikolya, aki 

éppen legelvetemültebb rémálmával készül szembenézni. 

 - Akane! – kiáltotta Ace teljesen feleslegesen, mert a többiek is felismerték a twi’lek Jedi 

hangját. 

 - Baj van – ismételte Teleia. 

Moe vágott egy fintort, aztán intett a férfiaknak. 

 - Ezt mi is észrevettük. Ace, Rence, Camin, ti velem tartotok. Teleia, maradj a fenekeden. 

A dathomiri boszorkánypalánta talpra ugrott. 

 - Na álljon meg a menet! Én is ugyanúgy a csapat tagja vagyok, mint ti! 

 - Egy tizenöt éves kislány vagy, aki csak akadályozna minket – vetette ellen Moe. 

 - Nem vagyok kislány! 

Ahogy ott álltak egymással szemben, nagyban hasonlítottak két, a zsákmányon veszekedő 

nőstény rancorra. 

 - Tényleg nem hagyhatjuk itt – szólt közbe Rence. – Ha valóban a házigazdáink a gond 

okozói… 

 - Képes vagyok megvédeni magam – jelentette ki önérzetesen Teleia. 

Moe felvonta a szemöldökét. 

 - Te ellentmondasz önmagadnak. Az imént még arról akartál meggyőzni minket, hogy 

vigyünk magunkkal, nem? 

A szobában pillanatnyi csend állt be. Mindenki a lehetőségeket fontolgatta. 

Ha itt hagyják Teleiát, megkockáztatják, hogy a lány összetűzésbe keveredik az erőd 

népével. Viszont ha magukkal viszik, szintén veszélybe sodorják. Végül Moe felsóhajtott. 

 - Ace, te tudod, hogy mennyit fejlődött az utóbbi időben. Mit gondolsz? 

A klón egy pár másodperc erejéig elgondolkozott. 

 - Azt hiszem, kevésbé kockázatos, ha magunkkal visszük. Ha harcra kerül a sor, komoly 

segítséget jelenthet – Teleia felé fordult. – Emlékszel még a varázsigéidre, hugi? 

A lány boldogan elmosolyodott, de a vidám kifejezés rögtön le is hervad az arcáról. 

 - Induljunk! Akanénak szüksége van a segítségünkre. 

A folyosó szürke, lézernyalábok találataitól sötétlő fala cseppet sem javított a kis csapat 

hangulatán, ahogy azok szilárd alakzatot alkotva elindultak arra, amerre eltűnt társukat vélték. 

Moe és Rence haladt elöl, mögöttük Camin. A sort Ace és Teleia kettőse zárta. A 

dathomiri lánynak eredetileg Camin mellett kellett volna haladnia, de menet közben lassan 

hátrasomfordált a klón mellé. 
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 - Pszt! – sziszegett Ace, hogy magára vonja a figyelmét. 

A lány felé fordult. A klón az előttük haladók felé intett a szemével, és Teleia megértette, 

hogy nem kelthet feltűnést. Továbbra is előreszegezte a tekintetét, és megkezdte a rövid 

sétáját vissza Thrin oldalára. 

Amikor egy lépéssel járt Ace előtt, valami tárgy nyomódott nyitott tenyerének. 

Ösztönösen rákulcsolta az ujjait. Hideg fémet érzékelt. 

Lenézett, és azt látta, amire számított. 

Schaan fényszablyája volt a kezében. 

2. 

Meghalsz… - visszhangzott Cady-Ann Akane elméjében Emon hangja. -… átállsz vagy 

meghalsz. 

Most, hogy itt állt hajdani barátai körében, újra ráeszmélt, hogy látásával együtt rengeteg 

mindent elvesztett. Köztük az esélyt a menekülésre. Itt nem használhatta az Erőt 

tájékozódásra, hiszen azok azonnal észrevették volna. 

Ne bízz a szemedben! Az ember csak azt látja, amit látni akar. 

Ez a hang nem a kiborghoz tartozott. Sokkal fiatalabb lényé volt, egy leányé. 

Teleia! 

Tarts ki, elindultunk feléd! – hallotta a Dathomir szülöttjének szavait. 

Akane egy elkínzott nyögést hallatott. Ettől tartott a legjobban. Semmi szüksége nem volt 

rá, hogy a társai is meghaljanak. Eddig legalább abban a nyugodt hitben élt, hogy ha feltartja 

Fennyt és bandáját, őket megmentheti. Így viszont semmi értelme nem volt a hősi halálnak. 

 - Tehát? Hogy döntöttél? – követelte Emon. – Ha csatlakozol hozzánk, talán még 

megmentheted a barátaidat. Talán… 

Húzd az időt! 

 - Nem hiszek nektek – mondta a nő, engedelmeskedve Teleia néma parancsának. – Nem 

kímélnétek meg az életüket. 

Emon szárazon felnevetett. A hangjában nyoma sem volt örömnek vagy egyéb 

érzelemnek. 

 - Nem vagy bolond. Soha nem is voltál. Azt viszont te is tudod, hogy az ifjú 

boszorkányban kivételes tehetség lakozik. Fiatal még és indulatos. Valószínűleg meg tudnám 

nyerni magamnak – még egyszer elnevette magát. - Mindig is utáltam a pazarlást. 

Hogy tudtok észrevétlenek maradni? – küldte a gondolatot Teleia felé a Jedi. 

Ősi, dathomiri rejtőbűbáj – érkezett a válasz. 

Akane nem érzett magában sem türelmet, sem erőt ahhoz, hogy elmagyarázza a lánynak, 

varázsigék nélkül is ugyanúgy tudna boldogulni. 

Csak azt remélte, a lánynak sikerül tartania az álcát, legalább addig, amíg ideérnek. 

 - Teleiát soha nem tudnátok magatok mellé állítani. 

 - Azt hittem, magadtól is rájössz… - kuncogott Fenny a sarokban.  

 - Mégis mire? – kérdezett vissza Akane. Természetesen tudta, hogy mire gondol a másik. 

Viszont jobb, ha hülyének tetteti magát, minthogy a barátai feleslegesen fáradozzanak. 

 - Neki is csak két lehetősége van, akárcsak neked. Velünk tart, vagy… 
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Nem fejezte be a mondatát, de nem is volt rá szükség. Mindenki értett a baljós 

hallgatásból. 

Siessetek! – Akane kezdte elveszíteni a türelmét. Magában imádkozott, hogy a többiek 

kellően felkészülten érkezzenek. Ha nem teszik… akkor követnék el életük utolsó hibáját. 

 - És… elmagyaráznátok, hogy pontosan mi hasznom származna abból, ha mellétek állok? 

– kérdezte a Jedi idegesen. 

 - Ez most komoly?! – fakadt ki az Emon mellett álló nő. – Nem látod, hogy mi mindenről 

lemondasz? A Sötét Oldal rengeteg hatalommal ruházza fel szolgáit. 

 - Valóban? – szólalt meg egy hang Akane háta mögül. – Akkor vajon hogy jutottam el 

idáig? 

Akanénak meg sem kellett fordulnia, hogy tudja, Teleiáék érkeztek meg. 

Emon elméjén – ha lehet annak nevezni azt, ami neki volt - apró meglepetéshullám vonult 

át. 

 - Nagyszerű, itt a kis boszorkány is. A többiek pedig… köszönjük, hogy elkísértétek a 

gyermeket, de most búcsúznunk kell… 

Az öt hajdani Jedi, akik eddig maguk előtt tartották a fénykardjukat, most felkészültek a 

támadásra. 

 - Fogd! – dobta Teleia Akane felé Schaan fegyverét. A nő reflexből elkapta, még ha nem 

is látta a felé repülő tárgyat. Vissza akarta adni a lánynak, de az elhárította. 

 - Te még vakon is jobban boldogulsz vele, mint én. És egyébként nekem is 

rendelkezésemre áll egy két dolog, amit a Dathomiron tanultam. 

Akane végül aktiválta a fegyverét, és Teleiával együtt támadóállásba helyezkedett a 

többiek előtt, eltakarva őket az ellenség elől. 

Moe, Camin, Ace és Rence előhúzták a sugárvetőiket. A nő megeresztett egy lövést, amit 

Fenny gúnyosan mosolyogva hárított. A sugárnyaláb egyenesen Moe fegyverébe csapódott. 

 - Ezzel sokra mentél! 

Moe egy olyan vigyort villantott rá, amit látva Camin általában gyors ütemben elhagyta a 

helyiséget. Most azonban, mivel a lány mögött állt, nem látta a figyelmeztető jelet, ami 

egyébként is Fennyéknek lett szánva. Csupán azt vette észre, hogy Moe egy gyors mozdulattal 

egy újabb sugárvetőt ránt elő, most a ruhája ujjából. 

 - Hogy miket meg nem tanul az ember csempészkedés közben… - elmélkedett hangosan, 

és leadott egy hajszálpontos lövést, ami eltalálta a meglepett Fenny fénykardjának markolatát. 

A nő felkiáltott, és elhajította a felforrósodott fémet. 

 - Elég a játékból! – dörrent Emon hangja. – Úgysem nyerhettek. Bennetek nincs meg az 

adottság – Teleia felé fordította lángoló tekintetét. – Nos, leányom, hajlandó vagy csatlakozni 

hozzánk? 

A lány vonásai megkeményedtek. 

 - A Birodalom ölte meg a nővéremet. A Birodalom feje a Sötét Oldalon áll. Tehát 

Danaiel miattatok halt meg. Azt hiszitek, ezek után meggyőzhettek? 

 - Azt – mondta az egyik sötét Jedi. Felemelte sárgán izzó fényszablyáját, és ezt a többiek 

jelnek tekintették a támadásra. 
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Négy alak rontott előre, sebesen forgatva kardjaikat. Az imént megszólaló férfi nyilván 

azt gondolta, hogy könnyű dolga lesz Akanéval, akinek nem állt rendelkezésre a látása, hogy 

segítse a harcban. 

Tévedett. A nő olyan elszántan védelmezte a mögé behúzódó és onnan lövöldöző Camint 

és Moe-t, mintha a saját gyermekei lettek volna. Egyszerre hárította az eredeti támadója, és a 

küzdelembe újonnan bekapcsolódott twi’lek férfi csapásait. Az utóbbinak egyik lekkujából 

hiányzott egy jókora darab. A csonk végén a fénykardok által okozott, jellegzetes heg 

húzódott, és Akanénak nem volt szüksége szemre, hogy ezt észrevegye. 

Teleia eközben visszavedlett azzá a dathomiri boszorkánnyá, aki a szülőbolygója 

elhagyása előtt volt. Valami ismeretlen nyelvű mantrát motyogott, és a kezeit maga elé 

nyújtotta. 

A Jedi, aki rájuk támadt, visszapattant a lány által teremtett láthatatlan pajzsról. 

 - Hoppáré – vigyorgott Rence, miközben elkezdett kioldalazni a lány mögül. Feltett 

szándéka volt, hogy legalább egyet kilő a másik fél tagjai közül. 

A csata egyre hevesebb lett. A kis csapat Erőhöz nem értő tagjai sugárvetőkkel, Akane 

fénykarddal, Teleia pedig a saját varázslataival küzdött. Az ellenfeik azonban csak a Jedik 

fegyverét és az Erőt használták. Nyilvánvalóan méltóságon alulinak találták a közemberek 

egyszerű eszközeit. 

Fenny, aki hátramaradt társai mögött, hogy védelmezze Emont, most hirtelen taktikát 

váltott. Hosszú, ruganyos ugrásokkal megindult Moe felé, szemében a bosszúvágy tüzével. 

Alig öt méter választotta el a lánytól, aki minden figyelmét arra koncentrálta, hogy megállítsa 

az előrenyomuló ellenséget, amikor megtorpant. Mindeddig sikerült észrevétlennek maradnia. 

Az emberek általában nem foglalkoznak a lefegyverzettekkel. Begörbítette ujjait, és Moe-ra 

szegezte a tekintetét, aki időközben kikerült Akane védelmének sugarából. 

Teleia éppen ezt a pillanatot választotta ki arra, hogy felmérje a körülményeket. A 

tekintete megakadt a barna hajú nőn. A szemei tágra nyíltak; tudta, mi fog történni, ha nem 

csinál gyorsan valamit. 

De mit tudna ő tenni? Hiszen a lelke mélyén tudta – akárhogy is tagadja –, valójában az, 

aminek Moe nevezte előszeretettel: egy gyerek. 

Dathomir boszorkányai megvédik azokat, akiknek szüksége van rá. 

Danaiel szavai. Hiába volt oly rövid az az időszak, amit nővérével együtt töltött, rengeteg 

mindent tanult tőle. 

Akár az életük árán is… 

És Teleia tudta, mit kell tennie. Továbbra is motyogta a láthatatlan pajzsot létrehozó 

varázslatot, hogy az minél tovább tartson, de közben megfeszített izmokkal várta a pillanatot, 

amikor közbe kell lépnie. 

Amint meglátta az első szikrákat, ugrott. Nagy ívben szállt el Camin orra előtt, hogy Moe 

és Fenny között landoljon. Egy pillanattal azelőtt, hogy megtörtént, Akane odafordította a 

fejét. Arcán nyoma sem volt érzelmeknek, de látszott, hogy rájött, mi folyik mellette. 

Aztán minden átmenet nélkül kék energiaáradat csapott ki Fenny ujjai közül, és telibe 

kapta Teleiát. 

A lány csodálkozva állapította meg, hogy nem érez fájdalmat. 
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3. 

Moe nagyban sorozta a vakvilágot – tehette, hiszen a társai nem voltak a lövések 

hatókörében. Aztán egyszer csak egy árnyék ugrott elé. Reflexből félrerántotta a sugárvetőt, 

így a lövedék Teleia helyett a földbe csapódott. A lány egy macska ügyességével landolt 

előtte. Egy fél másodpercig csak állt, aztán Moe szemeit elvakította egy hatalmas villanás. 

Teleia nekicsapódott, ledöntve őt a lábáról. 

Fenny döbbenten meredt ujjaira, amik az imént még nagyban ontották magukból a Sötét 

Oldal energiáit. 

A következő pillanatban egy dörrenéssel az összes világítótest megadta magát valami 

titokzatos feszültségnek. Üvegszilánkok, olvadt fém- és műanyagdarabok záporoztak a 

jelenlévőkre. 

 - Gyerünk innen! – kiáltotta túl a robajt Ace. 

A többieknek nem kellett kétszer mondani. Rence az ölébe kapta Teleiát, hogy Moe is 

talpra tudjon vergődni, majd a társaik után rohantak. 

Lerobogtak a csigalépcsőn. Ellenségeiket valószínűleg megbénította a hirtelenszerű 

robbanás, mert nem követték őket. 

Már a folyosók szürke falai közt haladtak, amikor valami megrángatta Rence ingujját. A 

férfi meglepetten nézett le Teleiára. 

 - Te élsz? 

 - Nem, a szellememmel beszélsz – forgatta a szemét az ifjú boszorkány. – Lennél olyan 

kedves, hogy leteszel? Tudok járni. 

Rence engedelmeskedett a kérésnek, miközben kiértek az építmény romba dőlt 

előcsarnokába. 

Senki nem próbálta megállítani őket, ahogy felrohantak Rence hajójának rámpáján. A 

rohamosztagos gyorsan üzembe helyezte a rendszereket, és felemelte a járművet a talajról. 

Eközben az utastérben Moe ellentmondást nem tűrve lenyomta Teleiát egy ülésre. 

 - Hagyj békén, semmi bajom! – tiltakozott a lány. 

 - Aha – mutatott Moe Teleia ruhájának a hasánál elszenesedett foltjára. -, azt látom. 

A lány dühösen fújtatott. 

 - Ez csak egy darab tönkrement vászon! Komolyan, jól vagyok. 

 - Hogy csináltad? – váltott témát hirtelen a nő, miközben lehámozta a Dathomir 

szülöttjéről a jobb napokat látott tunikát. Döbbenten meredt a sima, sértetlen bőrre, ami 

csupán enyhén vörösödött ki a találat nyomán. 

 - Fogalmam sincs - rázta a fejét Teleia. – Én… csak hallottam Danaiel hangját, aztán… 

tudtam, hogy meg kell tennem. 

 - Meg is halhattál volna – mondta Moe, miközben a mellette, a földön heverő 

elsősegélydobozból egy apró tégelyt vett elő. 

 - De nem tettem – felelte a dathomiri lány, miközben tűrte, hogy Moe ellássa az apró 

sebesülést. 

 - Ez a szerencséd. Most pedig itt vársz, amíg kerítek neked valami ruhát. 
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Öt perc múlva Moe visszatért, karján egy, a tönkrementhez hasonlító tunikával. A 

ruhadarab kissé nagy volt Teleiára, de egy övvel sikerült összefogni a derekán, így egész 

tűrhető látványt nyújtott. 

Ez után a nő átment a pilótafülkébe, hogy segítsen a többieknek, ha esetleg szükségük 

lenne rá. 

Amikor belépett, a kis csapat éppen körülállta a navigációs komputert, és azon tanakodtak, 

hogy hová menjenek ezután. 

 - Élnek még barátságos klánok ezen a bolygón – magyarázta éppen Akane. – Habár 

hivatalosan a Birodalomnak tartoznak hűséggel, egészen biztosan találunk köztük egy-egy 

lázadó gócot. 

 - És meg tudnád mondani, hogyan leljük meg őket? – tudakolta Camin. – Ha van egy kis 

eszük, gondosan elrejtőznek. 

 - Az Erő elől nehezen. Minden élőlényben ott él, csak nem mindenki tudja használni. 

Ettől függetlenül a kisugárzásukban ott vannak az érzelmeik is. Ha szét tudjuk választani 

azokat, akiknek a Birodalomhoz húz a szívük azoktól, akiknek nem, máris nyert ügyünk van. 

Moe ezt a pillanatot választotta ki, hogy belépjen a helyiségbe. 

 - Többes számban beszéltél – kapcsolódott be a beszélgetésbe. – Kire gondoltál, amikor 

azt mondtad, „mi”? 

 - Teleiára, természetesen – mondta a twi’lek nő, akin nem látszott, hogy meglepte volna 

újabb társuk felbukkanása. – Apropó, hogy érzi magát? 

 - Ahhoz képest, hogy egy fél órája találta el egy jókora energiazuhatag, meglepően jól. 

Sebesülésnek nyoma sincs a testén. Mintha… magába szívta volna azt az izét. 

A Jedi egy darabig tűnődve billegette a lekkuit. 

 - Lehet, hogy tényleg így történt. Megyek is, beszélek vele. Addig ti – bökött Rence-re. – 

távolodjatok minél messzebb a bázistól! Nemsokára visszatérek. Remélhetőleg akkor már 

tudni fogom, merre menjünk. 

4. 

Akane az utastér egyik ülésén kuporogva találta Teleiát, ahogy az egy adattáblát 

tanulmányozott. 

 - Mit olvasol? – kérdezte a Jedi, és lehuppant a lány melletti ülőalkalmatosságra. 

Teleia felpillantott, és az arcán mosoly terült el, annak biztos jeleként, hogy örül, hogy 

viszontlátja a twi’leket. 

 - Birodalmi jelentéseket. Ha tudnád, mennyi hasznos információt rejt ez a hajó… 

 - Sejtem – felelte Akane. – Azért jöttem, hogy beszéljünk arról, ami a toronyban történt. 

Tisztában vagy vele, hogy mit tettél? 

 - Megmentettem Moe életét – mondta a lány, mintha ez magától értetődő lenne. 

 - Igen, és helyesen cselekedtél. A Jedik arra születtek, hogy szolgálják és segítsék a 

galaxis népeit. 

Dathomir boszorkányai megvédik azokat, akiknek szüksége van rá. 

 - Viszont én arra voltam kíváncsi – folytatta a nő -, hogy tudod-e, hogy csináltad. 

Teleia az ölébe helyezte az adattáblát. 
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 - Ezt már Moe is kérdezte – megrázta a fejét. - Nem tudom. Ösztönösen cselekedtem. 

 - És ezzel megóvtál egy embert. Viszont most, ha megengeded, beszélnék neked a dolog 

technikai hátteréről. Kevés Jedi képes arra, amit te tettél. 

 - De hát mit tettem? – értetlenkedett a lány. 

 - Magadba szívtad, és transzformáltad az energiát, amit Fenny küldött. Emlékszel, hogy 

miután hátraestél, a lámpák felrobbantak? 

Teleia némán bólintott. 

 - A ferrobeton padlózat és falak némileg vezetik az áramot. Tehát a lámpák kapták meg 

mindazt a töltést, ami téged ért volna. 

A dathomiri boszorkánypalánta néhány percig emésztette a hallottakat, aztán megszólalt: 

 - Tehát képes vagyok védekezni a sötét Jedik villámai ellen? 

Akane bólintott. 

 - És ugyanezt meg tudod csinálni bármilyen elektromos készülékkel – amikor megérezte, 

hogy a lányban egyre növekszik az új felfedezéssel járó izgalom, még hozzátette: - De ne 

kísérletezz a hajó rendszerein, mert Rence nem fogja megérteni az indítékaidat. 

Teleia próbált ártatlan kifejezést varázsolni az arcára, kevés sikerrel. 

Akane felállt, és elindult az ajtó felé. Aztán pár lépés múlva eszébe jutott valami. Megállt 

és visszafordult. 

 - Még valami. Az elmúlt két hónapban tanítottam neked egy-két dolgot az Erőről, de a 

Jedi Rendnek külön szokásai voltak a padawanok kiválasztására – nagy levegőt vett. - Tehát 

most hivatalosan is felteszem neked a kérdést: leszel a tanítványom? 

Teleia szája résnyire nyílt a meglepetéstől, szemei kerekre tágultak. Aztán a döbbenet 

jeleit lassan felváltotta egy boldog mosoly. 

 - Örömmel. 

 - Rendben – nyugtázta Akane. – A dolog formális része megvolt, rátérhetünk a 

gyakorlatira. 

Végighúzta a kezét az övén, és miután az ujjai rákulcsolódtak Schaan fénykardjára, 

leakasztotta róla a fegyvert, és Teleia – aki mindenre számított, csak erre a lépésre nem – 

tenyerébe helyezte. 

 - Én… - kezdett volna tiltakozni a lány, de a twi’lek félbeszakította. 

 - Schaan is azt akarná, hogy a tied legyen. Hosszú és kemény kiképzés vár rád. 

Szükséged van egy fegyverre. Ráadásul én ismerem a módszert, amivel újat készíthetek 

magamnak – a még mindig tétovázó lány ujjait rákulcsolta a markolatra. – A tied. 

 - Köszönöm – mondta Teleia, ahogy ámulva tanulmányozta a kezei közt tartott, gondosan 

megmunkált fémhengert. 

A twi’lek Jedi sarkon fordult, és kisétált az utasteret a folyosótól elválasztó nyílászárón. 

Újdonsült – most már hivatalos – tanítványa még sokáig nézett utána. 

 - Dathomir leánya vagyok – suttogta az immár zárt ajtónak. – Nem fogok csalódást 

okozni.  
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