
Dooku: 
Távoktatás a Jedi 

templomban 

 

írta: Nagy Mátyás 

 

 

Réges régen, egy messzi 

messzi galaxisban…… 

  



 

…Véres háború dúl a galaxisban! Dooku 

gróf droiderői több fronton is vereséget 

szenvednek a Köztársaság klónhadserege 

ellen! 

A gróf elkeseredettségében egy különös, és 

egyben roppant veszélyes ötlettel áll elő. 

Vissza akarja hozni a hírhedt kék-árnyék 

vírust, amely még fiatalkorában tombolt, 

és szedte áldozatait galaxis-szerte. 

A gróf megbízza tanítványát, Asajj 

Ventress-t, hogy tanulmányozza a 

járványt, és annak hatásait. 

Ventress a Windrunner fedélzetén kezdi a 

kutatást, mestere régi holo-üzeneteinek 

megtekintésével……  

  



Szereplők 
 

Asajj Ventress – Dooku gróf orgyilkosa, és 

titkos tanítványa 

Dooku gróf – Serenno grófja, a Független 

Rendszerek konföderációjának feje, Sith 

nagyúr, régebben Jedi 

Sifo-Dyas – Dooku gyerekkori barátja 

Tera Sinube - Cosiai Jedi mester, vívásoktató 

Yula Braylon – ember nő, Jedi mester, és 

számtanoktató 

Ky Narec – Ventress egykori mestere, 

szellemhang 

Lene Kostana – altiri nő, Dooku mentora, és 

galaktikus történelemoktató 

Restelly Quist - idősebb ember nő, a Jedi 

Templom vezető könyvtárosa, galaktikus 

költészetet oktat 



Yoda – Jedi nagymester, erő használatot oktat 

az ifjoncoknak 

Tams Mascak – Togoriai Jedi mester, 

természettant tanít. Az ifjoncok Tookának 

hívják. Enyhén töri a galaktikus közöst. 

Arath Tarrex – Dooku gyerekkori riválisa 

Zang – ember nő, Dooku klántársa 

Jenza – Dooku húga 

Gora Gróf – Dooku apja 

Anya Grófnő – Dooku anyja 

Ramil – Dooku bátyja 

  



Mellékszereplők 
Darth Sidious – Sith nagyúr, Dooku későbbi 

Sith mestere 

Jedi templomőr 1 

Jedi templomőr 2 

Kaplana kancellár – A Köztársaság kancellárja, 

idős ember férfi 

Pal Gorf – Egészségügyi tiszt 

Cecl Mulré – ember nő, idősödő szenátor, 

később a kancellária szóvivője 

Tavetti szenátor – bivall szenátor 

Doktor Nuvo Vindi – faust férfi, tudós, 

járványspecialista 

Pomti szenátor – fiatal férfi, a Korélia 

szenátora 

Perna Temer – A kancellár segédje, quarren 

férfi 

Joel Kon szenátor – A Naboo szenátora 



Első Rész 

1. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku irodája 

 

Ventress belép az iroda ajtaján 

 

Ventress (narráció): Megint ez a hely… Dooku kirakat-irodája. 

Gyűlölöm ezt a helyet. Az egészet. A gróf megint egy unalmas 

kutatómunkát bízott rám, mint pár éve, mikor a húgát kellett 

megkeresnem. Legalább Ky hangja már nem kísért a fejemben. 

 

Beteszi a hololemezt a lejátszóba 

 

Dooku (holonarráció)(tizenhat éves): Szia kishúgom! Legutóbb 

afelől érdeklődtél, hallottunk-e már az új vírusról, ami a Mon Calán 

jelent meg. És azt kell mondjam: sajnos igen. A szenátorok 

pánikolnak, és úgy néz ki, hogy a szenátus hamarosan rendkívüli 

intézkedéseket hoz……. 

 

2. Jelenet: A szenátus nagyterme 

 

hatalmas hangzavar 

Perna Temer: Rendet! Rendet a teremben!  A szó Tavetti szenátoré! 

Tavetti szenátor: Köszönöm! Szenátortársaim! Rendkívüli helyzet áll 

fenn a Galaxisban! A Mon Calán kitört járvány miatt veszélyben van 



az ivóvíz-ellátásunk! Ezt a járványt a szenátus lassú működése mellett 

csak nehezen tudjuk megállítani! Ezért azt javaslom, hogy szavazzunk 

meg rendkívüli jogokat a kancellárnak! 

Pomti szenátor: Ez felháborító! Erre még sosem volt példa, a 

Köztársaság fennállása óta! 

Perna Temer: Szenátor úr! Fékezze az indulatait! Nem egy kantinban 

van! A javaslatot szavazásra bocsájtjuk! 

Kaplana kancellár: Induljon hát a szavazás! 

 

A szenátorok szavaznak, majd a gép összesíti a szavazatokat 

 

Perna Temer: Az indítványt a többség megszavazta! 

Kaplana kancellár: Köszönöm a bizalmukat! Ígérem, minden 

erőmmel azon leszek, hogy a járványt megállítsuk! Első 

intézkedésemként pedig…….. 

 

3. jelenet: A Windrunner fedélzete - Dooku irodája  

 

Dooku (holonarráció): …..és a kancellárnak megszavazták a 

különleges jogokat… El sem hiszem… Ennek nem így kellene 

működnie. Kaplana máris lezárta az egész bolygót. Elhagyni, és 

beutazni is csak különleges engedéllyel lehet. És a java még csak most 

jön….. 

 

 

 



4. Jelenet: A Jedi templom gyűlésterme  

 

Dooku: Si, te elhiszed ezt? Az egész rend itt van, egy teremben!  

Sifo-Dyas: Hát, rendkívüli, az biztos. Ugyan mit akar bejelenteni a 

Tanács? 

Zang: Halkabban! Érkeznek a mesterek! 

Dooku: Végre.. 

Yoda: Ifjoncok! Lovagok, és Mesterek! Üdvözöllek titeket eme sötét 

órán. Rendünk fennmaradása forog kockán a járvány miatt. Ezért a 

Tanács úgy döntött, hogy mától egy Jedi sem hagyhatja el a 

templomot, csak ha a Szenátus utasítja arra. 

Yula Braylon: Az ifjoncok oktatása továbbra is zajlik. Négy fős 

szobákba kerültök, hogy egymást is segíthessétek majd, 

Tera Sinube: A feladatok, és a tananyagok az adattáblátokra érkezik 

majd minden nap. Néha-néha lesz egy időpont, mikor 

holobeszélgetés formájában el lehet majd minket érni. 

Yoda: A lovagok különböző feladatokra lesznek beosztva. A mesterek 

az ifjoncok oktatását felügyelik majd. Ifjoncok! A szobátokat 

semmiképp nem hagyhatjátok el, csak ha betegek vagytok! Az 

élelmet droidok fogják nektek vinni. 

Dooku (suttogva): Hát ez aztán csodás! Reméltem, hogy rendes Jedi 

lehet belőlem, erre ez… Pedig hamarosan mesterhez kerültem volna.. 

Sifo-Dyas (suttogva): Nyugalom Doo! A bajnokság később ugyan, de 

meg lesz tartva. 

Arath: Ő-királyfelsége netán aggódik, hogy Kostana mester időközben 

mást választ? 

Sifo-Dyas: Maradj már Arath. 



A mesterek kisétálnak a teremből 

 

Dooku: Úgy látom a meglepetés már véget ért. Menjünk. 

 

5. Jelenet: A Jedi Templom folyosója 

 

Dooku: Yoda mester, várj! 

Yoda: Mondd, ifjú Dooku! 

Dooku: A szoba beosztásokat mikor kapjuk meg? 

Yoda: Hamarosan! De valószínűleg azokkal leszel egy szobában, akik a 

klánod tagjai. 

Dooku: Rendben mester. A bajnokságokról lehet már tudni valamit? 

Yoda: Mindent a maga idejében, ifjú Dooku! Mindent megtudsz, ha 

eljön az ideje. 

 

6. Jelenet: A Windrunner fedélzete - Dooku irodája 

 

Dooku (holonarráció): Így történt tehát, hogy bezártak minket. 

Nálatok hoztak már rendkívüli intézkedéseket? 

 

Ventress (narráció): Hát ebből még sok mindent nem tudtam meg. 

Nézzük tovább. 

 

Hololemezt cserél 



 

Jenza (holonarráció): Szia Dooku! Bocsánat a hosszas válaszidőért, de 

nálunk hatalmas a zűrzavar… Apánk ellen tüntet a nép…. 

 

7. Jelenet: Serenno – A Serenno ház palotája  

Gora gróf: Nem fogom leállítani az ipart! Nem hagyom, hogy a 

bolygóm válságba kerüljön! 

Anya grófnő: De Gora! A fél bolygó lázong! Nem akarnak 

megbetegedni! Le kell állítanod legalább a bányásztevékenységeket! 

Gora Gróf: Soha! Az hatalmas válságot hozna a bolygóra! Azt pedig 

nem engedhetem! 

8. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku gróf irodája 

Jenza (holonarráció): Apánk nem hajlandó leállítani az ipart, ezért 

bolygó szerte lázong a nép. Néha a holonet sem elérhető. Apám a 

járványt a természetes szelekció velejárójának tekinti, és szerinte 

legalább kihullanak a gyengék. 

 

Ventress hololemezt cserél 

 

Ventress: Ez valami rém unalmas volt…. 

Dooku (holonarráció): A távoktatás első napja. Néhány mester már 

kora reggel elküldte a tananyagot. A reggelit droid szolgálta fel… 

 

 

 



9. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Sifo-Dyas: Mi ez a förtelem? 

Zang: Az a reggelid Si! A droid azt mondta, a normális liszt elfogyott, 

ezért másból csinálták. Ha fellettél volna, hallottad volna. 

Sifo-Dyas: Értem én, hogy másból kellett csinálni, de biztos, hogy a 

Banthatrágya őrlet volt a megfelelő alapanyag? 

Zang: Úgy látom ma is vicces kedvedben vagy Si… Komolyabban is 

vehetnéd ezt az egészet…. 

Arath: Legyünk olyanok, mint ő királyi felsége?  

Sifo-Dyas: Tényleg, Doo mit csinál? 

Zang: Mióta három mester is elküldte a tananyagot, azt hallgatja.. 

Arath: Ne zavard meg, mert a végén még száműz a királyságából… 

Sifo-Dyas: Maradj már Arath! Doo! 

 

Megveregeti a vállát 

 

Dooku: Felébredtél? Ideje volt.. Braylon mester már négy tananyagot 

küldött át. A többi mesterről pedig még szót sem ejtettem. 

Arath: Túl komolyan veszed, felség! A szobánkban vagyunk! Bármire 

rákereshetünk a holoneten a vizsgák alatt. 

Zang: Ilyen hozzáállással nem lesz belőled Jedi! 

Sifo-Dyas: Nyugalom! Doo, miből kaptunk eddig feladatot? 

Dooku: Feladatot csak számtanból adott a mester. Tananyagot Yoda, 

és Sinube mester is küldött már! 



Sifo-Dyas: A számtan megoldásaid igazán ideadhatnád! 

Dooku: Si, te is meg tudod oldani! 

Arath: Ő királyi felsége félti a becsületét… 

Zang: Arath, fejezd már be. Te is, és Sifo-Dyas is meg tudjátok oldani! 

Ugyanúgy megkapjátok ti is a tananyagot. 

Dooku: Köszönöm, Zang! 

 

Felkel, és átül az ágyára 

 

Sifo-Dyas: Yoda mester mennyi tananyagot küldött? 

Arath: Rengeteget.. Könyvből erőhasználatot tanulni.. Kész vicc… 

Zang: Sinube mester pedig elmondta, hogy…. 

Dooku: Csönd Zang! Kostana mester hív minket! 

Arath: Föl ne vedd, te ostoba! 

 

Dooku mégis felveszi, de bejön egy reklám előtte. 

 

Pal Gorf: Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulunk a galaxis 

polgáraihoz! Maradjanak otthon! Tudjuk, hogy a…. 

 

Dooku átlépi a reklámot 

 

Kostana: Üdv, ifjak! 

Négyen egyszerre: Üdv, mester! 



Kostana: Vázolnám a helyzetet, ifjak! A galaktikus töri órák minden 

héten, ebben az időpontban lesznek megtartva. A következő 

tananyagot egy prezentációval dolgoztam fel, és elküldtem nektek. Ez 

a százéves sötétségről szól. 

Sifo-Dyas: Úúú, az izgalmas! 

Kostana: Látom érdekel a Sithek története, ifjú Sifo-Dyas! 

Dooku: Si-t minden érdekli, csak az nem, aminek kéne… 

 

10. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku irodája 

 

Dooku (holonarráció): Az első nap más nem igazán történt.. Apánk 

változtatott már az álláspontján? 

Ventress: Hát, nem volt valami érdekes életük, az egyszer biztos… 

 

Lemezt cserél 

 

Dooku (holonarráció): Mivel az előző üzenetre nem válaszoltál, 

gondolom a holonet megint nem üzemel. De úgy gondoltam, ezt 

mindenképpen el kell mesélnem… Minden átlagosan kezdődött… 

  

11. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Zang: Quist mester végre küldött egy feladatot! 

Dooku: Nézd meg jobban Zang! Az egy feladatlap! 

Sifo-Dyas: Mik a feladatok? 



Zang: A B’Omarr szerzetesekről kell írni. Nem az ő kolostoraik lettek 

nagyrészt csempésztanyák később? 

Arath: De bizony! És le kell őket rajzolnunk. Azta, ezért plusz 

dicséretet is ad Quist! 

Sifo-Dyas: Szerintem én máris nekiállok rajzolni, mindenki helyett. De 

valamelyikőtök töltse ki az én feladatlapomat is! 

Zang: Meglesz, Si! 

Arath: Az Erőre… Láttátok, amit Sinube mester kiadott? 

Zang: Mégis mit? 

Dooku: Én láttam… Vívógyakorlatokat kell végezni, párban, felvenni, 

és elküldeni neki… 

Sifo-Dyas: Oh, hogyaza…  Yoda ugye nem ad ilyen feladatot majd? 

Arath: Ne viccelj már.. Az a vén mocsári béka megnyitni sem tudná a 

felvételeket… 

Zang: Tisztelettel beszélj a mesterről! 

Dooku: Egyetértek! 

 

12. Jelenet: Jedi templom – Dooku szobája: aznap éjjel 

 

Sifo-Dyas: Doo! Doo! Ébredj! 

Dooku: Si, mi ütött beléd? 

Sifo-Dyas: Ki kell innen mennem, nem bírom már itt bent tovább… 

Dooku: És mégis hova akarsz menni az éjszaka kellős közepén? 

Sifo-Dyas: Emlékszel a Bogan-gyűjteményre? 

Dooku: Na, azt már nem! Ha megint elkapnak ott, kizárnak a rendből. 



Sifo-Dyas: Gyere már, nem lehet baj! 

Dooku: Nagyon rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Mi lesz, ha 

Quist elkap? 

Sifo-Dyas: Magamra vállalok mindent, csak gyere már. 

Dooku: Ám legyen. 

 

Elindulnak kifelé 

 

Sifo-Dyas: Ezt nem hiszem el, zárva az ajtó! 

Dooku: Várj! 

 

Előhúz egy üveg homokot 

 

Sifo-Dyas: Hát azt még megtartottad? 

Dooku: Nem tudhattam, kell-e majd még. 

Sifo-Dyas: Te zseni vagy Doo, mondtam már? 

 

Dooku az Erő segítségével a zárba juttatja a homokszemeket, így 

kinyitja azt, majd visszateszi a homokot az üvegbe 

 

Dooku: Kint vagyunk. Indulás! 

Sifo-Dyas: Erre! 

 

Egy templomőr kanyarodik be a folyosóra 



 

Dooku: Halkan, nehogy észrevegyen.  

Sifo-Dyas: Próbálkozom. 

 

 

13. Jelenet: A Jedi templom könyvtára 

  

Sifo-Dyas: Gyere, valahol itt a bejárat… Ha jól emléksz… Á, meg is 

van! 

 

Dooku megismétli az ajtónyitó trükköt a homokkal 

 

Sifo-Dyas: Ezaz! Doo, te profi vagy! 

Dooku: Oh, az egyszer biztos. Sinube mester is megmondta, hogy rég 

volt ilyen ígéretes tanítvá… 

Sifo-Dyas: Jó-Jó Tudom… Menjünk. 

 

Bemennek 

 

Dooku: Ezt nézd! Momin maszkja! 

Sifo-Dyas: Hogy mégis micsoda? 

Dooku: Momin egy ősi Sith nagyúr volt, akit a saját fajtája is 

kitagadott. Hatalmas építész, és kreatív elme. Azt mondják, aki 

felveszi ezt a maszkot, abba beleszáll Momin lelke. 

Sifo-Dyas: Áh, ez biztos csak valami régi legenda. 



Kostana: Nem, nem az. Hogy kerültök ti már megint ide? 

Dooku: Me.. Mester.. 

Sifo-Dyas: Az én ötletem volt. A múltkor Dooku rohama miatt nem 

tudtam megnézni mindent. Látnom kellett, mester. 

Kostana: Örülhettek, hogy ma éjjel én felügyelek. Quist mester 

rögtön jelentette volna ezt a Tanácsnak! Azonnal menjetek a 

szobátokba! 

Dooku: Igenis mester! 

Kostana: Utolsó eset, hogy nem jelentem ezt a Tanácsnak! 

 

14. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Dooku (dühödten): Megmondtam! Tudtam, hogy ez lesz! 

Sifo-Dyas: Megérte! Végre kimozdultunk ebből a dohos szobából! 

Dooku: De akkor is! 

Sifo-Dyas: Tudod mit? Csináljuk meg Sinube mester feladatát, 

feszültség levezetőnek jó lesz… 

Dooku: Rendben. Három.. Ket… Mi ez?? 

Sifo-Dyas: Bejövő hívás! 

Dooku: Ilyenkor!? Ki az? 

Sifo-Dyas: Ezt nem fogod elhinni! Tams mester! 

Dooku: Mit akarhat a vén Tooka ilyenkor? 

Tams: Szíjjassztokk ifjjakk! Szólljjattok vallammit!  

Dooku: Üdv mester! 

Sifo-Dyas: Jó estét mester! Hát maga hogy-hogy felvan? 



Tams: Tesztelllekkk mikroffonnttott! 

Sifo-Dyas: A mester mit szól a vírushoz? 

Tams: Hátt, én naggyoonn félekk tőllee! Amúggy mosst engemmett 

hallgattt mindddenn klánn?  

Dooku: Nem mester, csak mi! 

Tams (hadarva): Szíjjassztookk, szépp hétvéggéttt! 

 

Hirtelen leteszi 

 

Sifo-Dyas: Az Erőre.. Ez mi volt? 

Dooku: Én nem is értem.. Mondd, hogy rögzítetted.. 

Sifo-Dyas: Jókor szólsz… 

Dooku: Te ostoba 

 

Mindketten nevetnek 

 

15. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku irodája 

 

Ventress kiveszi a hololemezt 

 

Ky Narec (szellemhang): Nem unod még, kicsi? 

Ventress: Hogy kerülsz megint a fejembe? Tűnj el! 

Ky Narec (szellemhang): Ezt te sem gondolod komolyan! Tudom, 

hogy gyűlölöd Dookut. Hamarosan félredob téged… 



Ventress: Nem tudsz te semmit! Tűnj már el! 

Betesz egy újabb lemezt 

 

Dooku(holonarráció): A szenátus ma újabb ülést tart húgom. A 

kancellár bejelentésre készül. A tegnap történtek után nem is csoda… 

 

16. Jelenet: A szenátus nagyterme 

 

Kaplana kancellár: Tisztelt szenátorok! Rémes hírekkel érkeztem ma 

Önök elé! Mulré kisasszony, ha kérhetem. 

Cecl Mulré: Üdvözlöm Önöket! Cecl Mulré vagyok, egykori szenátor. 

Azonban a járványügyi helyzet miatt a kancellária szóvivője lettem. 

Mint azt tudják, a kék-árnyék vírus végigtarolt a külső, és a középső 

gyűrűn, és már a belső gyűrűbe is betört.  Milliárdok haltak meg. És a 

tegnapi nap folyamán bejelentették az első beteget itt, a Coruscanton 

is. A mai naptól kijárási tilalom lép érvénybe. Mindenki otthon marad. 

Az élelmet droidok szállítják majd. Az utcákra pedig a Jedik lesznek 

kiküldve felügyelni! 

 

17. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Dooku: Hát ez egyszerűen hihetetlen! Nem járőrök vagyunk! 

Sifo-Dyas: Végre kimehetünk Doo! Ne a rosszat nézd, hanem ezt! 

Dooku: De ha csak egy Jedi is elkapja, akkor a vírus az egész renden 

végigsöpör majd… 



 

18. Jelenet: A szenátus nagyterme 

 

Perna Temer: Köszönjük, Mulré kisasszony! Viszont nem ennyi a mai 

napra! Hadd mutassam be önöknek Doktor Nuvo Vindit, 

járványspecialista tudóst! 

Vindi: Üdvözlöm a tisztelt szenátorokat! Nuvo Vindi vagyok, és mint 

azt hallották, a járványok a specialitásom! Máris dolgozom a kék-

árnyék vírus ellenszerén. Viszont, nagyon remélem, hogy Önök is 

dolgoznak a fizetségem előteremtésén! A mihamarabbi 

viszontlátásra! 

 

Páholya visszasiklik a helyére, és a doktor kisétál 

 

Joel Kon szenátor: És mi a helyzet a beteggel? Megfertőzött valakit? 

Tavetti szenátor: A beteg azóta sajnálatos módon elhunyt. De 

tudomásunk szerint nem került kapcsolatba senkivel halála előtt. 

Joel Kon szenátor: Még az a szerencse. 

 

Riadó 

 

Tavetti szenátor: Mi történik? 

Kaplana kancellár: Purgillek léptek a rendszerbe! Riadóztassák a Jedi 

Tanácsot is! 

Perna Temer: Máris kancellár! 

 



19. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Dooku: Mi történik itt? 

Sifo-Dyas: Fogalmam sincs. 

Központi hangszóró: Minden Jedi Mester jelenjen meg a 

főhangárban, azonnal! A forgalom eltűnése miatt megjelentek a 

Purgillek a Coruscant rendszerben! Meg kell őket fékezni, mielőtt kárt 

tesznek valamiben! 

Arath: Menjünk! 

Zang: Azt mondták, mesterek. Te az vagy? 

Arath: Majd Dooku fedez minket. Akkora egója van, hogy simán 

eljátssza, hogy ő már mester! 

Dooku: Szó sem lehet róla! 

Arath: Si, te jössz? 

Sifo-Dyas: Ki nem hagynám! 

 

Kimennek az ajtón (nem kell feltörni, mert azt már egyszer feltörték) 

 

Zang: Ezek megbolondultak! 

 

Kintről sikítás hallatszik, majd nyílik az ajtó 

 

Jedi templomőr 1: Meg se próbáljatok még egyszer megszökni! 

Jedi templomőr 2: Értesíteni fogjuk a tanácsot, a krízishelyzet 

végeztével! 



Sifo-Dyas: Re.. Rendben.. És elnézést! 

Jedi templomőr 1: Ne tőlünk! 

 

Kimennek az őrök 

 

Zang: Mi szóltunk, hogy ne menjetek! 

Arath: Ha.. Ha… Ha.. 

Dooku: Elég! Amíg nem tudunk biztosat a purgillekkel kapcsolatban, 

tegyük a dolgunkat! 

Sifo-Dyas: És mégis mit? 

Zang: Szerintem a mesterek elhalmoztak minket feladatokkal! 

 

20. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku irodája 

 

Ventress: Ugyan legyőzték e a purgilleket… 

Ky Narec (szellemhang): Le ám. Több órán át küzdöttek velük a 

mesterek, de végül a teremtmények elhagyták a rendszert 

Ventress: Kösz.. Ezt a hololemezekből akartam megtudni…. 

 

Hololemezt cserél 

 

Jenza (holonarráció): Drága fivérem! Bocsánat a késedelmes 

válaszért. A bolygó válságban van. Apám nem állított le semmit, és a 

nép polgárháborút robbantott ki… Ramil is a seregben szolgál, hogy 

leverjük a lázongást. A bolygó fele lakossága belehalt a vírusba… A 



Köztársaság pedig nem nyújt segítséget… Teljesen elfogyott az 

élelmiszer, és a bakta is… Nem tudsz intézkedni? Te Jedi vagy… 

 

Ventress: Ez unalmaaasss!  

 

Kicseréli 

 

21. Jelenet: A Jedi Tanácsterem 

 

Yoda: A purgillek esete.. szokatlan… hmmm 

Braylon: Nem ismétlődhet meg! 

Yoda: Egyetértek 

Tams: Dookkuu, az egggyyik ifjjjonccc.. Holllooüzenettett külddöttt a 

Tannáccssnakkk… Lejjjátssszhattooomm? 

Sinube: Játszd le, mester! 

Dooku (holoüzenet): Mesterek! A Serenno éhezik, és polgárháború 

dúl rajta… Ellátmányokat kértek a Köztársaságtól, de nem kaptak.. 

Segítenünk kell neki! 

 

Yoda: Az ifjú Dooku ítélőképességeit elhomályosítja a hazája iránti 

szeretete… ezért nem tudhatja egy Jedi sem, hogy honnan 

származik… 

Sinube: Nem küldhetünk segítséget.. Alig egy hónapra való 

ellátmányunk van már csak… 

Braylon: Egyetértek.. Nem tehetünk semmit.. 



22. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Dooku: Ez felháborító! Igazságtalan! Jedik vagyunk. A népet kellene 

szolgálnunk. Mégsem segítünk a bajbajutottakon! 

Sifo-Dyas: Doo, nyugalom! 

Dooku: De Sifo-Dyas! Ezt te sem kérheted most tőlem. A népem 

veszélyben van! 

Sifo-Dyas: Ne feledd, hogy Jedi vagy! Nem befolyásolhatják az 

érzelmeid a döntéseidet! 

Arath: Bejövő hívás Yodától! 

 

Felveszi 

 

Yoda: Ifjak! Remélem begyakoroltátok a kiadott Erő-gyakorlati 

feladatot! 

Mind a négyen egyszerre: Igen mester! 

Yoda: Helyes! Szeretném látni, hogyan csináljátok! 

 

Egyesével megcsinálják a gyakorlatot 

 

Yoda: Dooku, a tiéd tökéletes! Zang-é szintúgy! Sifo-Dyas, van még 

mit javítani rajta, de megfelel. Arath! Ha ez egy vizsga lenne, 

megbuktál volna. Gyakorolj, mert hamarosan ismét megnézem, 

hogyan csinálod. Viszlát Ifjak, az Erő legyen veletek. 

 



Leteszi 

 

Zang: Látod Arath, itt a semmittevésed eredménye! 

 

23. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája: aznap este 

 

Sifo-Dyas: Ne! Ne, ne, ne, ne! 

Dooku: Ezt nem hiszem el! 

Arath: Mi történt? Csak nem eltört a koronája, királyfi? 

Zang: Arath, elég! Mi történt? 

Dooku: Tams mester… A Mester… Elhunyt.. Elkapta a vírust. 

Sifo-Dyas: Mi lesz velünk a vén Tooka nélkül? 

Zang: A halál az élet természetes része. Ne gyászoljuk. Ne fogóddzunk 

belé. A ragaszkodás félté…. 

Arath: Beléd szállt Yoda? 

Dooku: Ne gúnyolódj! Akármennyire is sablon mondatok, van bennük 

igazság! 

Sifo-Dyas: Akárhogy is, de méltón meg kell emlékeznünk a Mesterről, 

akármit is mond Yoda! 

 

24. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku irodája 

 

Dooku (holonarráció): Ezután egész éjjel történeteket meséltünk a 

Mesterről. A vén Tooka még így, halála után is megnevettetett 



minket. Ő védte meg az érdekeimet, és a tiedet is a Tanácsban. De a 

Tanács nem küld segítséget….. 

Ventress: Dooku ilyen érzelgős is volt, már el is felejtettem… 

Ky Narec (szellemhang): Ezen múltkor is meglepődtél, kicsi.. 

Ventress: Ne hívj már így… 

Ventress (narráció): Meg kell találnom Vindi doktort… Ő az egyetlen 

esély a kék árnyék visszahozására! 

Ky Narec (szellemhang): Ezt te sem akarod… 

Ventress: Ezt majd én eldöntöm 

  



Második Rész 
 

 

25. Jelenet: A Windrunner fedélzete – Dooku irodája 

 

Ventress újabb lemezt tesz be 

 

Dooku (holonarráció): Képzeld Jenza! Megvan az ellenszer! Vindi 

Doktor megtalálta! 

 

26. Jelenet: A szenátus nagyterme 

 

Vindi: Tisztelt szenátorok! Elkészült az ellenszer, és máris 

hozzáláttunk a sorozatgyártáshoz! Elkészült kétszázezer kartonnal, és 

a jövő hét közepére legyártunk még egymilliót! 

Kaplana kancellár: Köszönjük doktor! A fizetségét elutaltuk! 

Kapcsolják a Jedi Tanácsot: 

Perna Temer: Máris! 

Yoda: Üdvözletem! 

Kaplana kancellár: Yoda mester! Az ellenszer elkészült! A Jedikre 

bíznám azt a nemes feladatot, hogy szórják szét a galaxisban! 

Yoda: Megtesszük, amit kell, Kancellár! 

 



Leteszi 

 

Kaplana kancellár: Mivel a krízishelyzet véget ért, megragadnám az 

alkalmat, hogy lemondjak rendkívüli jogaimról! Köszönöm a 

bizalmukat! 

 

Tapsvihar, és „Ka-Pla-Na” kántálás 

 

 

27. Jelenet: Jedi templom – Gyűlésterem 

 

Yoda: A Jedik fontos feladatot kaptak! Célba kell juttatnunk az 

ellenszert! Mind kaptok majd egy beosztást, hogy mely rendszerekbe, 

és kikkel mentek majd! Az Erő legyen mindnyájunkkal! 

 

28. Jelenet: Jedi templom – Dookuék szobája 

 

Dooku: El sem hiszem Si! Kostana mester mellé osztottak be! 

Sifo-Dyas: Engem is! 

Dooku: Tényleg? Hát ez fantasztikus! 

Sifo-Dyas: Az első célpont a Naboo! 

Dooku: Mindig is látni akartam! 

 

 



29. Jelenet: Serenno – Dooku palotája 

Ventress belép a terembe 

 

Dooku: Mire jutottál, ifjú tanítványom? 

Ventress: Nuvo Vindi! Őt kell megkeresnünk! 

Dooku: Jóó.. Jóó.. Helyes meglátás. Vindit a fellegvárban tartjuk 

fogva. Keresd fel! 

Ventress: Ahogy óhajtod, mesterem! 

 

30. Jelenet: Serenno rendszer – Űr  

 

Ventress hajója kilép a Serenno légköréből, és hiperűrbe ugrik 

 

31. Jelenet: Lola Sayu – A Fellegvár 

 

Ventress belép a cellába 

 

Vindi: Hát maga meg ki? 

Ventress: Úgy néz ki, hogy a megmentője! Feladatot kap, doktor. De 

el ne hibázza. Képes lenne visszahozni, amit egyszer már legyőzött? 

Vindi: Remélem, nem az ebédemre gondol.. Nem szeretném azt a 

förtelmet még egyszer a számban érezni. 

Ventress: Úgy látom a humora nem kopott meg, doktor. A kék-

árnyékról lenne szó. Vissza tudja hozni? 



Vindi: Attól függ. 

Ventress: Mitől? 

Vindi: Hogy mennyire nyitják ki a pénztárcájukat. 

 

32. Jelenet: Naboo – Vindi titkos laborja 

 

Vindi: Ez az! A mesterművem hamarosan elkészül! Gróf úr, 

garantálom, hogy ebben nem fog csalódni! Tökéletesítettem a vírust, 

így már a levegőben is terjed! 

Dooku (hologram): Helyes, doktor! Amint elkészült a projekt, máris 

átutalom a pénzét! 

Vindi: Azt remélem is, gróf! 

 

33. Jelenet: Coruscant – Gyárnegyed 

 

Dooku: Mesterem! 

 

Letérdel 

 

Darth Sidious: Kelj fel, Tyrannus nagyúr! 

Dooku: Minden a terv szerint halad, mesterem. Vindi doktor 

nemsokára befejezi a vírus továbbfejlesztését! 

Darth Sidious: Remek! Amint elkészült, végeztesd ki! Semmilyen 

információ nem szivároghat ki erről a projektről, idő előtt! 



Dooku: Igenis, mesterem! 

Darth Sidious: Az orgyilkosod, Ventress! Kezdem úgy érezni, hogy 

tanítványt nevelsz ki ellenem, öreg barátom.. Végezz vele, 

mihamarabb! 

Dooku: Mester, Ventress-re vár még egy feladat. Utána viszont első 

intézkedésem az lesz, hogy kivégzem! 

Darth Sidious: Ám legyen… de amint megtudom, hogy ellenem 

szervezkedsz… 

Dooku: Sosem tenném, mester. 

Darth Sidious: Helyeees, helyees! A sötét oldal sosem volt még ilyen 

erős. És napról napra erősebb lesz! Hamarosan eljön a nap, öreg 

barátom! Az a nap, mikor végre megint a Sithek uralkodnak majd a 

Galaxisban! 
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