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Ez a könyv teljes egészében a képzelet szüleménye. Bármilyen hivatkozás történelmi személyekre, eseményekre vagy helyszínekre kitalált
alapokon nyugszik. Egyéb nevek, szereplők, helyek és események csak a szerző képzeletének szüleményei, és bármilyen egyezés valóságos eseményekkel, helyszínekkel és élő vagy halott személyekkel kizárólag a véletlen műve.
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Akta: Az elektromos ifjak
Michael Vey

Különleges képesség: közvetlen érintkezés vagy áramvezetés útján megrázza az embereket. Továbbá el tudja
szívni más elektromos ifjak képességeit.
Michael a legerősebb az összes elektromos fiatal közül.
Az Elektroklán vezére. Ereje egyre csak növekszik, ami
kapcsolatban állhat a Tourette-szindrómájával.

Ostin Liss

Különleges képesség: nemel – nem rendelkezik elektromos erővel.
Ostin rendkívül intelligens, 155-ös IQ-val büszkélkedik, így szellemi szintje megegyezik egy Nobel-díjas tudóséval. Az Elektroklán három alapító tagjának egyike,
Michael legjobb barátja.

Taylor Ridley

Különleges képesség: ideiglenesen össze tudja zavarni
az agyban lévő elektromos szinapszisokat, zavarodott
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állapotot keltve. Képes olvasni az ember gondolataiban,
de csupán érintkezés útján.
Taylor egyike az Elektroklán három alapító tagjának,
Michael barátnője. Michael és Taylor a Meridian Középiskolában fedezték fel egymás elektromos képességeit,
ahová mindketten jártak.

Abigail

Különleges képesség: az agy bizonyos részeinek elektromos stimulálásával ideiglenesen megszünteti a fájdalomérzetet, ám ehhez fizikai érintés szükséges.
Abigailt is sok éven át fogva tartotta az Elgen, Iannel
és McKennával együtt, mert nem volt hajlandó végrehajtani Hatch parancsait. Miután megszökött az Elgen
Akadémia Purgatóriumként ismert börtönéből, Abigail
is csatlakozott az Elektroklánhoz.

Bryan

Különleges képesség: erősen koncentrált elektromosságot tud létrehozni, ami lehetővé teszi, hogy szilárd tárgyakat vágjon ketté, különösen a fémet.
Bryan egyike Hatch Ragyogóinak. Ideje javát videojátékokkal és Kylee bosszantásával tölti.

Grace

Különleges képesség: Grace tulajdonképpen egy „emberi flashmemória”, képes nagy mennyiségű elektronikus adatállomány átvitelére és tárolására.
Grace az Elgen szolgálatában élt, de végül csatlakozott az Elektroklánhoz, amikor az Elgen Akadémián
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legyőzték Hatch embereit. Az utóbbi időben együtt lakott
és dolgozott az ellenállással, de még egyetlen küldetésen
sem vett részt az Elektroklánnal.

Ian

Különleges képesség: elektrolokáció segítségével tájékozódik, ahogyan a cápák és angolnák „látnak” a homályos, zavaros vízben.
Iant is sok éven át fogva tartotta az Elgen, Abigaillel
és McKennával együtt, mert nem volt hajlandó végrehajtani Hatch parancsait. Miután megszökött az Elgen
Akadémia Purgatóriumából, Ian is csatlakozott az
Elektroklánhoz.

Jack

Különleges képesség: nemel – nem rendelkezik elektromos erővel.
Jack sok időt tölt az edzőteremben, így jelentős testi
erővel rendelkezik. Az autókhoz is kiválóan ért. Eredetileg Michael egyik iskolai ellensége volt. Jack is csatlakozott az Elektroklánhoz, miután Michael rávette, hogy
segítsen kiszabadítani az anyját dr. Hatch fogságából.

Kylee

Különleges képesség: születése óta elektromágneses hullámokat tud kibocsátani, tulajdonképpen egy emberi
mágnes.
Hatch Ragyogói közé tartozik. Ideje nagy részét vásárolgatással tölti legjobb (és egyetlen) barátnője, Tara társaságában.
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McKenna

Különleges képesség: fényt és hőt tud fejleszteni. Több
mint 3000 fokra képes felforrósítani a testét.
McKennát is sok éven át fogva tartotta az Elgen, akárcsak Iant és Abigailt, mert nem volt hajlandó végrehajtani Hatch parancsait. Miután megszökött az Elgen Akadémia Purgatóriumként is ismert börtönéből, McKenna
is csatlakozott az Elektroklánhoz.

Nichelle

Különleges képesség: Nichelle teste elektromos földelésként
működik, érzékeli és elszívja az elektromos fiatalok erejét.
Sokáig Nichelle volt Hatch akaratának végrehajtója,
hatalmi eszköze a többi elektromos gyerekkel szemben,
amíg végül sorsára nem hagyta az Elgen Akadémián folyó küzdelemben. Habár először mindenki aggodalommal fogadta, Nichelle is csatlakozott az Elektroklánhoz
a Jáde Sárkány megmentéséért indított küldetés során.
Hűséges tagjává vált az Elektroklánnak.

Quentin

Különleges képesség: Quentin izolált elektromágneses
impulzusokat tud létrehozni, amivel minden elektronikus eszközt hatástalanít húsz méteren belül.
Quentin eszes fiatalember, Hatch Ragyogóinak vezetője.
Az Elgen emberei Hatch jobbkezének tartják, akit csak
maga a doktor előz meg a rangsorban.

Tanner

Különleges képesség: össze tudja zavarni a repülőgépek elektronikus navigációs rendszerét, amitől azok
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meghibásodnak, és végül le is zuhannak. Olyan erőteljes ez a képessége, hogy akár a földről is be tudja vetni.
Tanner hosszú évekig kénytelen volt eltűrni az Elgen
kegyetlen bánásmódját, mígnem végül kiszabadította az
Elektroklán a perui Elektrostar erőműből, és azóta az ellenállás oltalma alatt él, hogy felgyógyulhasson. Mélyen
megviselte a bűntudat és a fájdalom a szörnyű tettek miatt, amikre Hatch kényszerítette.

Tara

Különleges képesség: Tara elektromos ereje hasonló az
ikertestvére, Taylor adottságaihoz. Össze tudja zavarni
a normál agyi funkciókat. Éveken át tartó gyakorlás
eredményeként sikerült tökéletesítenie a képességeit,
így Tara megtanulta, miként összpontosítson az agy bizonyos részeire, hogy különböző érzelmeket váltson ki
az emberből, legyen az félelem vagy öröm.
Az Elgen tudósaival együttműködve elsajátította a
mentális illúziókeltés módját, ami többek között azt is
lehetővé teszi, hogy más alakban tüntessen fel embereket.
Tara egyike Hatch Ragyogóinak. Ikertestvérét, Taylort
születésük után egy másik család fogadta örökbe. Tara
hatéves korától Hatch és az Elgen szárnyai alatt nevelkedett.

Tessa

Különleges képesség: Tessa pontosan Nichelle ellentéte;
fel tudja erősíteni a többi elektromos fiatal erejét.
Tessa megszökött az Elgen perui Elektrostar erőművéből, majd hat hónapig az amazóniai dzsungelben élt egy
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amacarra nevezetű bennszülött törzzsel. Csatlakozott az
Elektroklánhoz, miután a törzs megmentette Michaelt az
Elgen katonáitól, és összehozta őket.

Torstyn

Különleges képesség: az elektromos ifjak közül is az egyik
legkegyetlenebb és legveszedelmesebb. Torstyn mikro
hullámok fejlesztésére képes.
Torstyn egyike Hatch Ragyogóinak, és fontos szerepet
játszott az Elgen eredeti Elektrostar erőműveinek felépítésében. Habár eredetileg ellenségek voltak, Torstyn most
már Quentin hűséges társa, és a testőreként vigyáz rá.

Wade

Különleges képesség: nemel – nem rendelkezik elektromos erővel.
Wade volt Jack legjobb barátja, és egyszerre csatla
koztak az Elektroklánhoz. Peruban életét vesztette, amikor egy Elgen őr meglepetésszerűen rajtaütött az Elektro
klánon.

Zeusz

Különleges képesség: elektromosságot „dobál” a testéből.
Zeuszt az Elgen rabolta el még gyerekkorában, majd
éveken át Hatch Ragyogóinak egyikeként élt. Csatlakozott az Elektroklánhoz, amikor megszöktek az Elgen
Akadémiáról. Valódi neve Leonard Frank Smith.
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Nincsenek túlélők

a

Az Elgen rádiós kommunikációja
Kronométer Farm támadása közben

– Itt Elgen Egyes. Minden helikopter készüljön fel a
Mexikói Elektromos Vihar megkezdéséhez.
– Elgen Egyes, itt Elgen Tizenkettes. Figyelem, elektromos vezetékek húzódnak a létesítmény déli gerincén.
Minden gép maradjon távol.
– Vettem, Elgen Tizenkettes. Elgen Bázis, a cél rakétatávolságon belül. Minden helikopter kész a Hellfire
rakéták kilövésére, csak a parancsra várunk.
– Megértettem, Elgen Egyes. Engedélyt adunk a halálos légi csapásra.
– Mozgás észlelhető a földön, Elgen Egyes. Ellenséges helikopter felszálláshoz készül. Ellenséges helikopter felszálláshoz készül.
– Elgen Hatos, ellenséges helikoptert megsemmisíteni. Minden helikopternek, rakétákat kilőni.
– Hellfire rakéták kilőve.
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[Hatalmas robbanások]
– Gyönyörű látvány, amigos1.
– Hadd lobogjon!
– Hogy mondják spanyolul a „tüzet”?
– Fuego.
– Már majdnem azt válaszoltam, hogy habanero,2
Elgen Négyes. [Nevetés]
– Jalapeño,3 Elgen Kettes.
– Itt Elgen Kilences. Nem érkezett jelentés ellentámadásról.
– Elgen Egyes, itt Elgen Bázis. Százötvennégy rakéta
kilövése megerősítve.
[Hangos robbanások]
– Elgen Egyes, itt Elgen Hatos. A lövedékeink föld alatti
olajtárolókat vagy fegyverraktárt értek. A birtok déli vége
az imént legalább hat métert emelkedett a levegőben.
– Jó okkal nevezik Hellfire4 rakétáknak őket, Hatos.
– Ellenségnek van bármi nyoma?
– Nincs, uram.
– Elgen Bázis, érkezett bármilyen válasz a mexikói
légierőtől?
– Negatív, Elgen Egyes. Szabad a légtér.
– Minden helikopter, ötvenkaliberes lövedékekkel kezd
jék el tűz alá venni a területet.
[Hosszan tartó géppuskaropogás hangjai]
– Mik azok a robbanások az úton, Egyes?
– Ellenséges taposóaknáknak tűnnek.
– Több száz is lehet belőlük. Az egész hely pattog a
levegőben.
1
2
3
4

Barátaim (spanyol)
Egy fajta csípős paprika (spanyol)
Egy fajta csípős paprika (spanyol)
Pokoltűz (angol)
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– Mexikói pattogó bab, Elgen Kilences.
– Elgen Egyes, itt Elgen Hármas. Közvetlenül a célpont fölött repülünk. Minden elsődleges célpont megsemmisült. Minden másodlagos célpont megsemmisült.
– Megértettem, Elgen Hármas.
– Várjunk csak! Mozgást észlelek két óránál.
– Elgen Kettes, páncéltörő ágyúk két óránál! Páncéltörő ágyúk két óránál. Tüzet nyitnak!
– Itt Elgen Kettes… [Sztatikus recsegés]
[Csend]
– Elgen Egyes, Elgen Kettest eltalálták.
– Nyisson tüzet a páncéltörőre, Hármas.
– Rakéta kilőve.
[Robbanás]
– Célpont megsemmisítve.
– Elgen Kettes, veszi az adást? Elgen Kettes, veszi az
adást?
– Elgen Egyes az Elgen Hármasnak, mi az Elgen Kettes helyzete?
– Túl sok odalenn a füst. Lehetetlen megállapítani,
Elgen Egyes.
– Elgen Kettes, Elgen Kettes, veszi az adást? Ismétlem, Elgen Kettes, veszi az adást?
– Itt Elgen Négyes. Leereszkedünk, hogy megnézzük,
mi a helyzet.
– [Női géphang figyelmeztetése] Alacsony repülési
magasság.
[Robbanás hangja]
– Négyes, húzzon el onnan! Még éles tüzérségi rakéták vannak odalenn.
– Szerintem csak egy taposóakna volt.
– Túl nagy erővel robbant egy aknához képest, Négyes.
– Talán egy másik üzemanyagtartály.
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– …vagy akár egy fegyverraktár.
– Kedves tőlük, hogy még muníciót is biztosítanak.
– Elgen Hármas, Elgen Kettes válaszolt?
– Még mindig semmi válasz, Egyes.
– Elgen Kettes, Elgen Kettes, veszi az adást?
– Elgen Egyes, most már látjuk. Elgen Kettes lángokban áll. Túlélőknek nincs jele.
– Megértettem, Elgen Négyes. Zárjuk le a terepet.
Minden helikopter hagyja el a területet, Kilences és Tizenegyes, dobják le a napalmot.
– Mi lesz Elgen Kettessel?
– Elgen Kettesnek nincsenek túlélői. Parancsra dobják le a napalmot. [Csend] Tűz!
– Elgen Kilences. Napalm ledobva.
[Robbanás]
– Elgen Tizenegyes. Napalm ledobva.
– Nincs jobb a napalm illatánál egy ilyen szép reggelen…
– Így fest a pokol, uraim. Húzzunk el innen, mielőtt
megérkezik a mexikói légierő.
– Mi az, talán egy biplán? [Nevetés]
– Minden helikopter térjen vissza az Elgen Bázisra.
Elgen Tizenegyes, mérje fel a kárt, majd térjen vissza
a flottával.
– Vettem, Egyes.
– Itt Elgen Egyes. Jelentés a bázisnak. Küldetés végrehajtva. Célpont megsemmisítve. Nincsenek ellenséges túlélők. Ismétlem, nincsenek ellenséges túlélők.
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1.
Régi barátok
Hatch főadmirális irodája
Tajvani Elektrostar erőmű

Már majdnem éjfélre járt az idő. Welch kapitány, az Elit
Központi Gárda feje feszesen állt, hátával Hatch főadmirális irodájának ajtaja felé fordulva.
– Uram, sikerült megsemmisítenünk a terroristák
főhadiszállását. Az ellenállás tanyáját a földdel tettük
egyenlővé.
Hatch bólintott, nyugodtan folytatta azonban az olvasást.
– Mihez kezdtek a foglyokkal? – kérdezte.
– Nem ejtettünk foglyokat. Egyetlen túlélő sem maradt.
Hatch felemelte tekintetét a könyvéből.
– Nem maradtak túlélők?
– Az utolsó szálig megöltünk mindenkit. A rakétatámadásunk után napalmot dobtunk le a birtokra. Átnéztem a
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felvételeket. A létesítmény úgy nézett ki, mint Drezda a
második világháború után. Meg tudom mutatni a videót,
ha esetleg kívánja.
Hatch egy pillanatig némán hallgatott.
– Nem, hiszek magának. – Letette kezéből a könyvet,
felállt, majd a helyiség másik végébe sétált. Szándékosan kerülte Welch tekintetét. – Mit tud az Elektroklán
helyzetéről? Még mindig Tajvanon tartózkodnak? –
Hatch mély, fenyegető hangon beszélt.
Welch aggodalmasan megmerevedett.
– Kicsúsztak a markunkból, uram – válaszolta.
– Mindnyájan?
– Igen, főadmirális úr.
– A kínai lány is?
– Igen, uram. Úgy hisszük, hogy Jáde Sárkány is velük van.
Hatch egy pillanatig láthatóan a gondolataiba merült,
majd halkan megjegyezte:
– Cserbenhagyott engem, Welch.
A kapitány nagyot nyelt.
– Igen, uram.
Hatch nem szólt egy szót sem, csupán lassan bólintott. Welch értetlenül bámult a felettesére. Számított
rá, hogy Hatch dühöngeni fog, hogy szét fog robbanni a
méregtől. Az admirális azonban inkább bánatos hangon
beszélt, akárcsak egy elhagyott szerelmes.
– Csak ennyit akart jelenteni nekem? Hogy kudarcot
vallott?
Welch igyekezett megőrizni a hidegvérét.
– Igen, uram.
Hatch egy pillanatig a földre szegezte a tekintetét, azután így szólt:
– Rendben. Meghallgattam a jelentését.
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Rendben? Welch legalább olyan értetlen döbbenettel
állt, mint amilyen ideges volt. Még az is megfordult a
fejében, hogy Hatch talán részeg. Sohasem tapasztalta,
hogy ilyen higgadtan fogadta volna a kudarcot.
– Mi hír Schemáról? – kérdezte Hatch. – Elkapták már?
– Nem, uram. Nyomtalanul eltűnt.
– Nyomtalanul?
– Még mielőtt Ön elhagyta volna Svájcot. Az egyik emberünk ugyan egy ideig fogva tartotta, de aztán köddé
vált.
Hatch a homlokát ráncolta.
– Ki vált köddé? Schema vagy az emberünk?
– Mindketten, uram.
Hatch arca továbbra is rezzenéstelen maradt.
– Nem számít. Schemának nincs jelentősége. – Öntött
magának egy italt egy kristályüvegből, majd felhajtotta
a pohár tartalmát, és újra töltött. – Megkínálhatom egy
itallal, Welch kapitány?
– Igen, uram. Köszönöm, uram – hálálkodott Welch,
egyre növekvő értetlenséggel. Hiszen Hatch dühkitörésére számított, nem pedig egy italmeghívásra.
Hatch töltött még egy pohárral a karamellszínű likőrből, és átnyújtotta a kapitánynak.
– A régi szép időkre – mondta. – És a régi barátokra.
– A régi barátokra! – ismételte Welch is.
Ivott, majd gyorsan letette kezéből a poharat, mialatt
Hatch lassan kortyolgatta a saját italát, mélyen a gondolataiba merülve.
– Hosszú ideje dolgozunk már együtt – merengett
Hatch. – Sok dolog megváltozott a kezdetek óta. Más lett
a világ.
– Mi magunk is megváltoztunk, uram. Hatalmasok
lettünk.
 23 

Michael_Vey_5_beliv.indd 23

2017. 09. 06. 10:08

– Valóban. – Pillanatnyi hallgatás után így folytatta:
– Két új hajót szereztünk be, hogy pótoljuk a Watt hiányát. Az Edison egy orosz csatahajó, míg a Franklin
egy Mistral-osztályú, kétéltű hadihajó Franciaországból.
Már mindkettő úton van Tuvalu felé, mint ahogyan az
Ohm, a Tesla és a Joule is. Hat napja hagyták el a kikötőt.
– Ma este a Faraday és a Volta is útra kel Tuvalu szigetére. Én az Elit Központi Gárda két tagjával, Despainnel
és Bosennel Dzsakartába repülök, hogy szemlét tartsak
az Edison fedélzetén. Azután továbbrepülünk Tuvalura,
ahol részt veszünk a funafuti és a tuvalui Elektrostar
erőmű megnyitó ünnepségén. Máris négyszáz őrből álló
haderőnk állomásozik a szigeten.
– Amíg én gondoskodom a tuvalui méltóságok szórakoztatásáról, a flotta húsz kilométernyire a szigettől
randevúzik, és megkezdi a Főhadiszállás Hadműveletet.
Amennyiben minden terv szerint halad… és remélem,
így lesz, átvesszük végre az uralmat a sziget fölött, és
felállítjuk a bázisunkat. Befejezzük, amit Vey az Ampère
felrobbantásával késleltetett.
– Nem óhajtja, hogy elkísérjem Dzsakartába, uram?
– kérdezte Welch.
– Nem – válaszolta Hatch kereken. – Más feladatot
szánok magának.
Welch bólintott.
– És hogyan szolgálhatom a főadmirális urat?
Hatch megnyomott egy gombot az asztalán.
– Példamutatással. – Négy Elgen őr lépett be Hatch
irodájába. – Mr. Politis – szólt Hatch higgadtan. – Welch
kapitányt ezennel megfosztom minden rangjától, és felmentem a szolgálat alól. Vegyék el tőle a fegyvereit és
a rangjelzéseit!
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Tetszik?

Mi is nagyon szeretjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd mihamarabb!
Most
kedvezménnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

– Igen, uram.
Welch halálosan elsápadt.
– Uram…
Két katona megragadta Welch karját, megfosztották
az oldalfegyverétől, és bilincsbe verték. Politis előhúzott
egy kést az övéről, azután levágta az EKG és az Elgen
jelvényeket Welch válláról, majd a melléről is.
– Most mi következzen, uram? – kérdezte Politis.
– Vigyék a fogdába! Amikor megérkezünk a tuvalui
erőműhöz, a patkányok elé vetjük az arénában.
Welch testén jéghideg borzongás futott végig, amint
felfogta Hatch kijelentésének értelmét.
– Igen, uram – felelte Politis.
– Uram! – könyörgött Welch.
– Igen – felelte Hatch. – Még mindig az ura vagyok.
Esküt tett, hogy a halála pillanatáig szolgálni fog engem, és én most pontosan ezt várom magától: a halálát.
Kötelessége teljesítésével megmutathatja kollégáinak,
hogy megkövetelem a parancsaim végrehajtását. Kudarcnak nincs helye. – Azzal biccentett egyet Politis felé.
– Mozgás! – mordult fel Politis, kirángatva a rangjától megfosztott Welch kapitányt az irodából.
Miután mindenki távozott, Hatch felhajtotta maradék
italát, majd töltött magának még egy pohárral.
– A régi barátokra!
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