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1. 

 

Dentar utálta ezt az egészet. 

Nincs az a kincs, ami ide vonzaná. Egy barlangban volt, csupa rossz külsejű emberrel 

körülvéve. Ők voltak a Myrkr kalózai, legalábbis ezt nézte ki belőlük. Nem sokat szóltak 

hozzá, amolyan hadifogolyként kezelték. Ugyan beszéltek valami ősi kincsről, de ez Dentar 

számára nem jelentett semmit. 

Dentar tartozott. A Fekete Hold nevű szervezet behálózta őt és bumm! – megtörtént a baj. 

Kemény kamatok és brutális törlesztések után megkopaszodott. 

És ide került. Dentar sosem szerette a Myrkrt, még csak a bolygó nevét sem tudta kiejteni 

rendesen. De most mégis itt volt, hála annak a históriának, miszerint a Myrkren 

felbecsülhetetlen értékű vagyont rejtett el egy hajdanán élt despota. 

Ez a kincs ugyan nem Xim kincse volt, de ő mégis idejött. Elindult a biztos nyomokon, és 

talált is valamit; egy besúgót, aki ide vezette. Az a szerencsétlen azt állította, köze van a 

kincshez, de arról nem volt szó, hogy fosztogató kalózok formájában! 

‒ Itt az idő, főnök! – mondta az egyikük, és nagyot taszajtott Dentaron. – Ha most 

kezdjük, feloldozást nyerünk az átok alól! 

‒ Hát persze, közlegény – bólintott mosolyogva egy tagbaszakadt kapitányféleség, 

akinek a vállán egy fura, gyíkszerű háziállat csüngött. – Már alig várom, hogy kiengedjem 

Melissát. 

Dentar szeme felcsillant, bár nem a megkönnyebbüléstől. 

‒ Melissa? – hökkent meg. 

‒ Igen. Az új házikedvencünk – vigyorgott kajánul a kapitány. – Emberek, készítsétek 

elő a terepet! 

 

Dentart mindig elbűvölte a kékes ragyogás, ami a barlangra volt jellemző. És mikor 

szembenézett a halállal, akkor látta meg, hogy a kékes derengés egy tóból jön… 

Nem gondolta, hogy lekötözve kell leugrania oda. Egyébként is laposra préselődne a 

vízfelszínen, de az már csak rontott az amúgy sem rózsás helyzetén, hogy szépen lassan 

megfullad. 

Dentar ekkor átkozta magát. Tudta, hülye volt, hogy ész nélkül, idáig, a világ végéig eljött 

azért a talán nem is létező kincsért. A kalózok ott bökdösték őt, sőt, még egy nagyon vékony 

sugarú lövedéket is belé eresztettek, de a zsibbadás azonnal elmúlt. 

Dentar tudta, ugrania kell. A halálba. 

 

2. 

 

‒ Tehát azt mondja, járt erre? – kérdezte felindultan Rence, aki alig hitt a fülének. Egy 

óra, ennyi kellett. Megfogták az isten lábát – csak nehogy az elrúgja őket magától! 

‒ Persze, odavezethetem magukat – mosolygott az emberszabású lény, bár a faját nehéz 

volt megállapítani. 

‒ És ha átver? – kérdezte Teleia rosszat sejtve. – Holtak azért nem akarunk lenni. 
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‒ Természetesen. Mutatom az utat, én csak egy egyszerű telepes vagyok, akinek 

mezején megfordult az az ember. 

‒ Honnan tudta, hogy az az ember az? – tudakolta óvatosan Akane.  

‒ Beszéltem vele. Dentarnak hívták… 

‒ Ő az, akit keresünk! – csattant fel Camin. – A Dentar nem valami gyakori név, igaz? 

Főleg nem a Myrkren. 

‒ Azt hiszem, igaza van – bólogatott Tilho’wen. – Menjünk… 

‒ Ti itt maradtok, a hajómon – adta ki a parancsot Rence félvállról. – Ha gond van, 

jelentkezünk. 

 

A förtelem az erdőbe vezette őket, majd egy barlanghoz, aminek a szája végtelen 

sötétséget köpött ki magából. Belülről pedig nem túl bíztató surrogás jött, akár a holtak 

éneke. Szó mi szó, elbizonytalanodtak, de azért az emberszabású nem lassított, és elindultak 

befelé. 

Nem sok kellett ahhoz, hogy megszokják a sötétséget, de azért az idegenvezetőjük lámpát 

ragadott, mélyen bevilágította az apró járatot. Vigyázniuk kellett, nehogy felsértsék a bőrüket 

a fal érdes dolomit kitüremkedéseiben, nehogy végleg összeszűküljön a járat, és ne férjenek át 

rajta. De végül is biztonságban érkeztek meg a végére, egy zsákutcába, ahol térdig ért a víz. 

Csupán saját lélegzetüket, Teleia meg Akane pedig csak az Erő hullámait hallották és 

érezték. 

‒ Megérkeztünk? – tudakolta türelmetlenül Moe. – Nekem nem úgy tűnik, hogy lenne itt 

valaki. 

Azonban az idegen már nem volt sehol. 

‒ Hol a kriffben vagy, te csirkefogó? – ordított utána Camin, de Akane lecsitította: 

‒ Már messze jár. 

‒ De mégis hol? 

‒ Nem tudom, de messze. Mindazonáltal találjunk ki valamit. Furcsa dolgot érzek az 

Erőben. Mint valami bizsergés… 

‒ Ez egy rohadt zsákutca – állapította meg epésen Rence. – Mit tehetnénk… - a szava 

hirtelen elakadt. Szemét lefelé fordította, ahonnan fény jött, mintha apró alagút lenne, és a 

végéből szűrődne ki valami fénypászma. 

‒ Na, ugye, megmondtam – mondta Akane diadalittasan. – Nem férünk le oda. 

Nyilvánvaló volt az apró lyukba csak egy nagyon apró teremtés fért volna be, az is 

szűkösen. Ha ott volt az a bizonyos Dentar, az a bizonyos kincs, amit a Myrkren őriznek, 

akkor máshogy nem mehetnek oda le. Az is biztos, hogy úszniuk kell, bár így, hogy be sem 

férnek… Nehéz volt ez a helyzet, bár már nehezebbet is megoldottak így együtt. 

‒ Az a nyamvadt förtelem egy szélhámos – füstölgött közben Camin. – Nincs itt 

semmiféle Dentar. 

‒ Akkor minek vezetett volna ide, ha nem is kért pénzt? – érvelt Akane. – Itt más áll a 

háttérben. 

‒ Majd én lemegyek – szólalt meg váratlanul Teleia. – Én vagyok olyan kicsi. 

‒ Úgysem tudok úszni – legyintett Camin. 
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‒ Én sem - jelentette be Moe is. Camin elmosolyodott, hogy egy cipőben járnak. – 

Viszont nagyon veszélyes lehet oda lemenni. 

‒ Engem ne féltsetek – legyintett Teleia. – Majd csak kitalálom, hogyan kell buborékot 

varázsolni magam köré. 

Teleiának remek ötletei voltak, ez nem vitás. Akane ugyan kicsit féltette a tanítványát, de 

végül is nem ellenkezett. Furcsa is volt ez a részéről, hisz normális esetben mindenki halálra 

izgulná magát a helyében. 

‒ Tel már nem gyerek – mondta Akane. – Tud vigyázni magára. 

A többiek bólintottak, és Teleia végre kinőtt kisgyerek szerepéből. 

 

3. 

 

A Myrkr kalózain hatalmas átok ült. Köszönhető a Fekete Holdnak. Mindig feláldoznak 

egy-egy embert a víznek, hogy feloldozást nyerjenek, hogy teljesítsék azt a feltételt, hogy a 

Fekete Hold által üldözött embereket elkapják és megölik. Ehhez besúgókat használtak, és 

becserkészték az áldozatokat. Dentar is ide tartozott. Egy áldozat… 

Volt egy x szám, amennyi embert meg kellett ölniük. Már csak három kellett, Dentaron 

kívül kettő. 

 

Teleia lejjebb lépett. Érezte, hogy lába alól kicsúszik a talaj, de nem bánta. Nyakig merült. 

Nem fázott, mert az Erő melegítette őt. A többiek körbe álltak, és lélegzetvisszafojtva 

figyelték őt, ahogy lebukik, csinál egy tesztbuborékot az Erővel és lélegzik néhányat. Remek. 

Fent tudta tartani egy ideig, de fogalma sem volt róla, meddig tart az alagút, meddig kell 

benne úsznia. 

Feljött, és sok szerencsét kívánt mindenkinek. 

‒ Az Erő legyen veled – mondta Akane, majd az utolsó szótag előtt már Teleia feje 

eltűnt a kristálytiszta vízben. 

 

Dentar tudta, hogy egyszer eljön az az idő, amikor kínok közt kell meghalnia. 

De nem most, döntötte el magában. 

‒ Mit vétettem maguk ellen? – fordult vissza, és szembenézett néhány ódon 

sugárvetővel. 

‒ Szerintem mondd el, kapitány, úgyis meghal – biztatta a főnököt egyik hű kalóza. 

‒ Hát rendben – mondta derűsen a kapitány. – A Fekete Holdnak dolgozunk. Te pedig 

egy általuk körözött személy vagy. A mi dolgunk becserkészni és megölni téged. Pénzért 

dolgozunk, és ha rajtad kívül kinyiffantunk még két embert, szabadok leszünk. 

‒ Undorító – fintorgott Dentar. 

‒ Piszkos munka, az tény, de ha ez a szabadság ára… 

Azzal a sugárvetők megmoccantak, majd Dentar szép ívet leírva, kábultan zuhant alá. 
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Teleia szűk, kanyargó folyosókon át szelte a hullámokat, közben folyamatosan tartotta az 

arcánál a buborékot. Fáradt, és nem csak fizikálisan, mert telekinetikusan kellett a helyén 

tartania a kis gömböt. De nem adta fel. Úgysem fullad meg, gondolta, így befordult egy újabb 

járaton, és felfelé indult el. Felért a szabad levegőre; egy vaksötét barlangba. Mivel itt nem 

látott kijáratot, alámerült és folytatta a kijárat utáni keresést. Visszatért oda, ahonnan indult, és 

elindult a másik irányba. 

Félúton sem járt, amikor a buborék hirtelen megszűnt létezni. Teleia megijedt, és 

majdnem akkora adag oxigént köpött, hogy megfulladjon, de aztán visszafordult és újra 

megalkotta a buborékot. Aztán megint elindult, de a buborék megint megszűnt. Megint 

megismételte az előbbit, majd arra a következtetésre jutott, hogy valami blokkolja az Erőt 

körülötte. 

Visszafordult és még egy utolsót szippantott az éltető gázelegyből, aztán égető tüdővel 

úszott tovább. 

A járat kiszélesedett. Teleia védtelenül sodródott, és úgy számolta, már csak tíz méter van 

hátra. De az is sok, túl sok. Főleg, hogy a vége összeszűkült, és alig fért át. De megcsinálta. 

Pattanásig feszült a tüdeje, és egyre jobban kezdett pánikba esni. Sietett, és a végére már az 

összes levegőjét elhasználta, és megváltás volt, mikor felért. 

El sem hitte. Köhögött, és próbálta magát fent tartani a felszínen. Ez sikerült, és mikor 

biztonságban érezte magát, elevickélt egy kiugró sziklához. Megkapaszkodott a csúszós 

felületen, és érezte, ahogy egy hullám a hátát mossa. 

Hátranézett. Az a hullám nem természetes volt. Ott, ahol valami becsapódott, fodrozódott 

a víz és Teleia tudta, egy ember az. 

Nem hagyhatja meghalni, döntötte el, amikor az a valaki egy perc múlva sem jelentkezett. 

Tudta, hogy élőlény volt, még így is, hogy nem érezte az Erőt itt. Bár hogy miért nem, azt 

még mindig nem tudta. 

Aztán jött egy újabb meglepetés: a szikla megmozdult, és Tel szilárd talajt érzett a 

mezítelen talpa alatt. Aztán megcsúszott, és lebucskázott a valamiről. A talaj síkos volt, de 

mégis érdes, és észrevette, hogy őt figyeli egy még hatalmasabb szikla. 

Ami jobban megnézve egy szem volt. 

‒ Ez egy szörny – lihegte, csak úgy magának, és a nagy hal sziklának hitt úszójába 

kapaszkodott. A hal nem vette észre, és lebukott. 

Az előbb becsapódott ember felé tartott. Az illető láthatóan elkábult, de hogy az eséstől, 

vagy, mert amúgy is eszméletlen volt, azt nem lehetett megállapítani. Teleia erősen 

kapaszkodott a szörnybe, majd amikor az elfordult a testtől, elengedte. Feltett szándéka volt, 

hogy kiszabadítja a férfit. 

 

5. 

 

‒ Utána kell mennünk – állította biztosan Akane. 

‒ Nem férünk el ott! – méltatlankodott Camin. Semmi kedve sem volt bemocskolni – 

vizezni – magát. 
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‒ De beférünk – legyintett Akane. Belelépett a barlangba, és egy pillanatra eltűnt. Aztán 

újra felbukkant, láthatóan elégedetten. – Érzem, hogy elférünk – mondta, és az Erőnek jobban 

lehetett hinni, mint a szem világának. – Teleia bajban van, és ti is kelletek! 

‒ Jó-jó, de egyszerre nem férünk át – vetette ellene Moe. 

‒ Akkor majd megvárlak ott titeket a buborékommal, és belemegyünk egyszerre – 

ajánlkozott Akane, és újra eltűnt. 

‒ Jedik – morogta Camin, és követte a példáját. 

 

Teleia nekiveselkedett felmérni, mennyire szoros a férfi kötése, ugyanis teljesen 

korlátolva volt a mozgástere. Elkezdte fejteni a nem túl erős csomókat, de aztán muszáj volt 

levegőt vennie. 

Amikor újra lejutott az aljára, kibontotta a férfi lábán a csomókat, majd újra felúszott. 

‒ Így nem fog menni – dünnyögte magának, amikor össze-vissza köpködte a szájába 

tolult víztömeget. 

Újra lement, most már sikerült a testét gúzsba kötő csomókat meglazítani, de az öröm nem 

tartott sokáig. A hal, amin megkapaszkodott, újra elindult felé. Teleia felkészült a rövid 

összecsapásra. De a hal nem támadott se rá, se a férfira. 

Növényevő, állapította meg mosolyogva Tel, ahogy észrevette, hogy a szörnynek nézett 

vízi élőlény rágcsálni kezdi a fenéken lévő hínárokat. 

 

‒ Miért nem támad? – kérdezte az egyik kalóz. 

‒ Nem tudom – mondta a kapitány, aki azért jól szórakozott Teleia mentőakcióján. – 

Viszont a kiscsaj nem sokat tud tenni. 

‒ Megöljük? 

‒ Ne – mondta a kapitány nyugodtan, és megsimogatta a vállán pihenő ysalamirit. – 

Megöli majd önmagát, meglátod. Ha meg nem… 

‒ Akkor majd jelt adok a támadásra. 

 

Teleia felkarolta az eszméletlen férfit, és sikerült felvánszorognia vele a felszínre. A 

közelben ismerős, mégis tompa hangokat hallott: 

‒ Minek kellett… 

‒ Camin, ide! – kiáltott Teleia, bár nem remélte, hogy messze jut a hangja. A többiek 

észrevették őt és Ace felé indult. Nem vette észre sem a halat, sem a fent jól szórakozó 

kalózokat, csak a férfivel törődött. 

‒ Eszméletlen? – kérdezte a klón, mikor odaért. 

‒ Menjünk innen, valami blokkolja az Erőt – mondta egy szuszra Teleia, majd átadta 

Ace-nek Dentar élettelen testét. – Ez az az ember, akit keresünk. 

‒ Biztos vagy te ebben? 

‒ Illik rá a személyleírás – bólintott Teleia, már amennyire úszva sikerült neki. A klón 

elvitte Dentar testét a többiekhez, akik igencsak komikus látványt nyújtottak: Camin Akanén, 

Moe pedig Rence-en csimpaszkodott. A málhákat cipelő emberek nem voltak túl boldogok. 

‒ Szerintem menjünk – ajánlotta bosszúsan Rence. Kivételesen mindenki egyet értett. 
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‒ Kapitány, elúsznak – jelentette azt a tényt az egyikük, amit mindenki tudott. A 

kapitány azonban láthatólag nem strapálta magát. Még nem. 

‒ Majd a felszínen elkapjuk őket – mondta félvállról a kapitány. Kellett neki az a néhány 

ember, hogy megszabaduljanak. De nem itt akarta megcsípni a főnyereményt. Eltervezte, 

hogy a megbízó előtt fogják lemészárolni ezt a csapatot. 

Hátat fordított az ál-Melissának és elindult a felszín felé. 

 

Teleia a Dathomiron sokat járt ki gyerekkorába a környéki tóhoz. Nem mondhatni, hogy 

szeretett úszni, de ha úgy adódott, tudott. 

Azonban az már érzékenyen érintette, hogy vonszolnia kellett magán Moe-t és Camint. 

Akane a lelkére kötötte, hogy ő majd előre megy, buborékot csinál és megvárja őket ott. 

Teleiának nagyon erősen kellett tempóznia, de végül biztonságban megérkeztek az életet 

jelentő buborékba. 

Az Erőt sem blokkolta már semmi, így öt perc után partot értek. Kimásztak a barlangból 

és elindultak visszafelé az erdőben. Nagyot cuppant a vizes ruhájuk minden lépésnél, és 

feltűnést keltettek az utcán, de végül is itt sem akadtak komplikációk.  

Amikor már a hajón voltak, felrázták Dentart. A férfi vizet köpött, majd megajándékozta 

őket egy „hol vagyok?” kérdéssel. 

‒ Biztonságban - válaszolta Ace. Mögötte a többiek szárítkoztak.  

‒ Az utolsó, amire emlékszem, egy barlang volt – próbálta felidézni a múltat Dentar. 

‒ Igen, mi mentettük meg. Elkábult. Most pedig… - kezdte Ace, de elhallgatott. 

Mindenki hallotta. 

Dörömbölés. 

‒ Ki a kriff zavar? – ordította felindultan Rence, aki féltette a hajóját. – Gyere elő, 

átkozott! 

Kiszaladt, és onnan kintről idegen – és ideges – hangok szűrődtek be. 

‒ Megnézem – ajánlkozott a még mindig vizes Moe. 

‒ Mentsd meg a báránykádat – kiáltott utána Camin. Moe elengedte a füle mellett a 

megjegyzést. 

Moe kiszaladt az ajtón, le a rámpán és megállapította, hogy itt minden nyugodt. 

Csak látszólag! 

Moe-ra több fegyver szegeződött. A kalózok voltak, akik nem mondtak le zsákmányukról. 

Az egyikük megfogta Rence-et és pisztolyt szegezett a fejéhez. 

‒ Egy rossz mozdulat és az agya a padlón lesz, kicsikém – mondta az kaján mosollyal. 

‒ Mi a… - jött ki a kis csapat többi tagja, de egyből megálltak. A csövek feléjük 

fordultak.  

Teleia azonnal használta volna az Erőt. De védtelen volt mind ő, mind mestere. A kalózok 

között ott állt a kapitányuk is, vállán az ysalamirijével. 

‒ Adjátok ide őt – mutatott Dentarra. – Vagy meghaltok! 
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