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I. 
Néha elgondolkodom, hogy valójában mire is képes az emberi 

szeretet ereje. 

Sokan a gyengeségek közé sorolják, mert ha valaki szeret, akkor 

van olyan pontja, olyasvalakije, akit ha elveszít, akár mély de-

presszióba is kerülhet. Egyéntől függ, valaki könnyedén tovább 

tud lépni az elmúláson, másokon viszont örök nyomot hagy, de 

szerintem még az is küszködik belül, aki továbblépett, csak jól 

titkolja. Csodákra képes egy jól felfestett álarc. 

Mások az erősségek közé sorolják a szeretetet, mivel olyan erőt 

ad nekik, amiről nem is mernének álmodni. A szeretteinkkel 

kapcsolatos puszta gondolataink is megerősítenek minket, mert 

tudjuk, hogy vannak, akikért érdemes élnünk. Egy baráti ölelés, 

egy anyai jó tanács, egy romantikus csók a párodtól, és még 

rengeteg apró mozzanat van. Ezek a gondolatok hatalmas erő-

ket szabadítanak fel bennünk. 

A szeretet lehet gyengeség vagy erősség, az egyszer biztos, ha 

veszélybe kerül, akkor az ember képes olyat is megtenni, amit 

eddig még sohasem. Képes kitágítani a saját határait, képes a 

végsőkig küzdeni, ami aztán legyőzhetetlenné teszi. 

 

Új utak 
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10 év elteltével… 

 

Egy vékony hang hallatszott a frissen repedt falak mögül, ami 
segítségért kiáltott. 

– Segítség! A gyermekem! 

Egy édesanya szorongatta a gyermekét, aki sírt. Egy öreg kutya 
is bent ragadt a falak között, és szorosan nekitámaszkodott a 
nőnek. A szoba megremegett, a bútorok kezdtek lefelé csúszni, 
ugyanis a helyiség szabályosan kiszakadt az épületből, zuhanni 
kezdett, csak egy közeli társasház tetőszerkezete állította meg 
az esésben. A bútorok majdnem ráestek a nőre, de el tudott 
rugaszkodni a faltól, ki tudott térni a hulló tárgyak elől. A kutya 
sajnos nem élte túl. Kiugrott az ablakon, ráesett egy fára, majd 
az ágaira szúródott. Az anya érezte, hogy itt a vég, mert a föld-
rengés nem szűnt meg, sőt, egyre erősebbé vált. Megpuszilta 
kisbabája homlokát, lehunyta könnyes barna szemét. Az utolsó 
pillanatban berepült valaki az ablakon, arrébb repítette a búto-
rokat, hogy a nő közelébe juthasson. Egy nyugodt férfihang 
szólt a nőhöz: 

– Elmúlt a veszély, itt vagyok! 

Ez a hang ismerős. Felix volt, a Szél Őrzője, aki igazi férfivá lett, 
borostával az arcán. Megfogta a babát és a nőt. 

– Szorosan kapaszkodjon belém, és csukja be a szemét! Gyor-
san kint leszünk. 

A szél besüvített az ablakon, és felemelte Felixet a nővel együtt, 
aki még mindig nagyon remegett a férfi karjaiban. A nő egy 
pillanatra kinyitotta a szemét, észrevette, hogy a magasban 
repülnek, csak a kék égboltot látta. Még gondolkodni sem volt 
ideje, hirtelen a lába földet ért. Felix megsimogatta a nő koszos 
haját, és egy mosollyal elbúcsúzott tőle. 

 

A várost földrengés sújtotta. Hirtelen jött, és már hajnal óta tar-
tott. Jason a közeli hegy sziklái között figyelte a várost, és csu-
kott szemmel próbálta megkeresni a rengés okát. A fiú erős 
férfivá érett. Ez a tíz év mindenkin nyomokat hagyott. Jase nem-



11 

rég töltötte be a 28. évét, az ereje pedig hatalmasabb, mint vala-
ha. Felemelte a kezét, és a városra irányította. A nagy repedések 
összébb mentek és beforrtak. A kitört talajrészek maguktól 
visszasüllyedtek a helyükre. A menekülő emberek fel sem tud-
ták fogni a természetfeletti beavatkozást. Felix repült, és kutatta 
a segítségre szoruló embereket. Ötven embernek mentette meg 
az életét, de sajnos több százan elhaláloztak a katasztrófa mi-
att! A gyerekek őrangyalnak nevezték a repülő férfit. Jase rájött, 
hogy a város a kérgek eltolódása miatt vált a katasztrófa áldo-
zatává. A település a tengerparthoz közel helyezkedett el, és a 
part alá befúródott kéreg okozta a bajt. Ez egy öböl volt, és a 
másik oldalán a kéreg miatt óriási hullám tartott Reeles felé, ami 
egy igen erős, mezőgazdasággal foglalkozó város volt. Richard 
a Fővédőjével időben érkezett! Az emberek látták, ahogyan a 
hullám eltakarta a napot, és elmosta a parton levő napernyőket. 
Ott is káosz volt. Richard egy tízemeletes épület tetején figyelte 
a hullámokat. A szél belekapott sötétbarna, dús hajába. A pupil-
lája körül a szeme tengerkéken kezdett világítani, és a hullám 
azonnal megállt a parton. Szerencsére nem tört be az utcákra, 
nem mosta el az embereket. Tátott szájjal figyelték, ahogy a víz 
visszamegy a helyére, mintha meggondolta volna magát és 
visszafordult. Nagy tapsvihar kerekedett, és az emberek szíve 
már nem vert olyan hevesen. Richard letérdelt, mert nem bírta a 
hirtelen erőkifejtést. Orono megfogta és felállította. 

– Minden rendben van, Őrzőm? 

– Persze, Orono, csak megszédültem! A lényeg, hogy az embe-
reket megmentettük. Remélem, Jason és Felix időben érkeztek a 
túlsó parthoz, és meg bírták állítani a földrengést. 

– Ti birtokoljátok az elemeket, de a természet folytonos moz-
gásban van, sosem lehet tudni, hogy mikor és hol alakul ki föld-
rengés, hurrikán vagy éppen árvíz. 

– Ezért vagyunk mi, hogy megérezzük azt, és megmentsük az 
embereket – felelte Richard, miközben Oronóra nézett, majd 
kezet fogtak, és eltűntek a tízemeletesek tetejéről. 

Felix szomorúan repült Jason és a két Fővédő mellé. Lehajtott 
fejjel kezdte el mondandóját: 
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– Nem sikerült mindenkit megmenteni… Láttam, ahogy a házak 
összenyomják a gyerekeket, és a repedésekbe zuhannak az 
idősek. 

Kral kral jelbeszéddel elmagyarázta, hogy sajnos mindig lesz-
nek áldozatok. 

– Pár repedést szétfeszítettem, kiemeltem a sérülteket, de az 
igaz, nem menthetünk meg mindenkit. Elkéstünk, túl gyorsan 
jött a földrengés. 

Jason mellett egy öregebb Hang-Dong állt, akit Lemlennek hív-
tak. Ő Jason Fővédőjének az anyja. Azért ő jött, mert a lánya 
súlyosan megsebesült egy párbajban, és ápolásra szorult, de 
Lemlen is nagyon jól helytállt. 

– Ideje hazatérnünk, Richard már biztos otthon van. 

Kral bólintott Felixnek, és ők is eltűntek a szikláról. 

 

A Vezérek épületét egy nagyon szép erkély díszítette, a tetején 
pedig gyönyörű kert volt, ahol Jero szokta a takarmánynövénye-
ket ápolni. Lhymarina egy lenge, kék ruhában ült az asztala 
előtt, és tanácskozásba kezdett egy izmos, idős férfival. A haja, 
ami most is kontyban volt, rövidebb lett, de a kék szín még így is 
látszódott benne. A karján halványan látni lehetett az égett bőrt, 
ami egészen a nyakáig tartott. A homlokán és a jobb orcáján is 
voltak sérülések, de szépsége még így sem veszett el. 

– Ednas! Egy jó ideje szemmel tartalak, és bevallom, gondolkod-
tam rólad. 

– Mi okból hívattál, Vezérem? Mindig jól végzem a feladatom, 
sosem kötöttek belém. Jero is elégedett velem – mondta, és a 
szíve egyre hevesebben vert, a tenyere izzadni kezdett. 

– Nem ide akartam kilyukadni. Éppen ellenkezőleg, teljesen 
meg vagyok veled elégedve. Téged tartalak a legalkalmasabb-
nak az új cím betöltésére – felelte Lhy. Az asztal alá nyúlt, és 
elővette Gigant egyik barna tollát. – Delasymburnak egy erős, 
karakán Vezérre van szüksége. Jero és én nem válhatunk ketté, 
mert Ecasymburnak szüksége van ránk. Neked kell elköltöznöd 
a családoddal, és vezéri rangba lépned. 


