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Zanarkand
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[Aranysárga naplemente tündököl a háttérben; a csapat fegyverei egy halomban állnak. A csoport
tagjai gondolataikba merülve, komolyan ülnek egy tábortűz körül. Tidus feláll, Yuna mellé sétál, aki
felnéz rá. Tidus, kezét a vállára fekteti. Yuna csak bólint egyet, becsukja szemeit, majd újra kinyitja
őket. Tidus távolabb sétál tőlük és végignéz egy lerombolt város romjain. Aprócska fénygömbök
úsznak végig a város fölött.]
Tidus mesélve:
"Hallgasd meg történetem."
"Talán ez az utolsó esélyünk."
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[A "Final Fantasy X" megjelenik a képernyőn]

HU
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[A képernyő elsötétül. Egy éjszakai város képe tűnik elő; Zanarkand. Egymással beszélgető embereket
látni mindenhol. Egy futó alak tűnik fel, aki mond valamit. Habár nem halljuk mit mond, az emberek
izgatottá vállnak, és kiszaladnak a képből. A kiürült téren egy alacsony, rejtélyes ember‐ forma
alak jelenik meg varázslatosan a semmiből, a többi ember után sétálva, miközben újra eltűnik.
Változik a helyszín; Tidus sétál be a képbe. Lányok kiabálnak és ünneplik. Közelebb lép az ember
csoporthoz, először pár kisgyerekhez]
"Aláírnád ezt?"

[A gyerekeknél egy blitzball van]

"Nem gond!"

[Megadod a karakter nevét "Tidus". Egy másik gyerek is felemel egy blitzball‐t]
"Légyszi!"
Tidus
"Oké‐zsoké."
[És még egy]
"Az enyémet is!"
Tidus
"Csak nyugi."
[Aláírja a labdát. Ezután odalép két lányhoz, akik Blitzball‐okat fognak; az egyik rózsaszín felsőt, a
másik kék ruhát visel.]
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"Megkaphatom az aláírásodat?"
Tidus
"Természetesen!"
[Aláírja a blitzball‐t és visszaadja neki. A másik lány is odaadja a blitzball‐ját]
"Sok szerencsét ma estére!"

"Ez azt jelenti majd, hogy nektek szereztem, oké?"
[A két lány kuncogni kezd]
"Hol fogtok ülni?"

"Jobbról az ötödik!"
Tidus
"Megjegyezve!"
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"Keleti blokk, az első sorban!"
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Tidus
"Nincs miért aggódni!"
[Aláírja a blitzball‐t, megpörgeti az ujján és visszaadja neki]
"Ó, ha lövök egy gólt..."
"Ezt fogom csinálni!"
[Felemeli a kezeit a levegőben]

[Tidus‐t körbeveszik a blitzball rajongók, az egyik kisgyerek egy blitzball‐al egyensúlyoz a homlokán]
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Tidus
"Nos, ideje indulni! Szurkoljatok nekem!"
"...kettő, három!"

A gyerekek egyszerre kiáltják
"Taníts meg minket hogyan kell blitz‐elni!"
Tidus
"Hé, mennem kell játszani!"

"Akkor taníts meg minket utána!"
Tidus
"Talán ma este...um...nos..."
[Az alacsony, rejtélyes ember megjelenik Tidus mögött. Senki sem látja, vagy hallja őt kivéve Tidus‐t]
"Ma este nem fog menni."
Tidus
"Úgy értem… majd inkább holnap."
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"Megígéred?"
Tidus
"ígérem!"
[A három gyerek szertartásos kézmozdulatot hajt végre és végül meghajolnak Tidus előtt. Vált a kép;
átfogó képet látunk Zanarkandról. Egy modern város tűnik fel előttünk, fényárban úszó, magas
épületekkel, és vízesésekkel. Tidus sétál a képen, felnéz a kijelzőre, és merev tekintettel nézi. Egy vörös
fejkötős férfi van rajta. Önelégült mosolyra húzza a száját és elkezd szaladni. A blitzball mérkőzés
közvetítőjének hangja hallatszik, miközben Tidus végigrohan az utcán]
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"Egy kávézóban voltam, elrohantam otthonról, mikor meghallottam a hírt."
"A hősünk, Jecht, eltávozott, elenyészett a felhők közé!"
"Az apám volt az egyik legnagyobb rajongója. Tudtam, mennyire szomorú lehet. Heck, mindannyian
azok voltunk."
""Zanar," mondom magamnak, "Mégis mit gondolsz?""
"Visszarohantam a házunkba. Egész éjszaka Jecht‐ről beszélgettünk."
"Még soha nem beszélgettem az apámmal annyit azelőtt. Whoa... De nem akarok a múlton
töprengeni, emberek."
"Minden esetre... Tíz év elmúltával, a Jecht Emlék Kupa bajnokság a mai napon került
megrendezésre!"
"A két csapat, mely a döntőbe került...természetesen,az Abes A‐Keletről éa a Duggles C‐Délről."
"Rengeteg ember jött ki ma, hogy megnézhessék az Abes sztár játékosát!"
"Mindössze egyetlen év alatt lett a csapat első számú játékosa!"
"Ő Jecht‐t vére és a blitzball új reménysége! Vajon mennyire káprázatos játékot fog ma nekünk
mutatni?"
"Talán láthatjuk majd az apja legendás lövését? Nem hinném, hogy csak én vagyok ennyire izgatott,
ugye emberek!"
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[Tidus megjelenik a blizball stadionban. Rengeteg üvöltöző rajongó veszi körbe]
Tidus
"Utat, utat!"
"Át kell jutnom, bocsi!"
"Hé, így el fogok késni!"
"Hé, engedjetek át!"

[Sikeresen átjut a tömegen]

[FMV. A képernyő elfehéredik, majd láthatjuk a lerombolt, vízzel borított stadion bejáratát. Szurkolók
futnak az életükért. Tidus feláll és ő is szaladni kezd. Meglátja a vörösbe öltözött férfit]
Tidus
"Auron!"
"Mit csinálsz itt?"
Auron
"Rád várok."
Tidus
"Te meg miről beszélsz?"
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[Auron kisétál a képből. Tidus követi]
[A képernyő átvált Zanarkand utcáira. Emberek szaladnak át rajta. Tidus céltalanul sétálgat. Hirtelen
megáll az idő. Tidus körülnéz. Az alacsony, titokzatos ember újra megjelenik.]
"Elkezdődött."
[Tidus megfordul, ránéz az alacsony emberre és csak ennyit mond "mi?"]
"Ne sírj."
[Az idő újra megindul. Tidus zihálva néz körül.]
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Tidus
"Mi a...?"
"Hé! Várj!"
[Végigszalad az utcán, majd újra találkozik Auron‐nal.]
"Hé, ne erre!"
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Auron
"Nézd!"
[Tidus felnéz a nagy vízgömbre Zanarkand felett, és zihál]
"Mi úgy hívjuk "Sin"."
Tidus
""Sin?""
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[Csápok törnek ripityára egy közeli épületet. Apró gubók százai rajzanak ki a csapokból és a földön
landolnak. Bogárszerű lényekké alakulnak át, és fél körívben fogják közre Tidus‐t. Puszta kézzel
próbál harcba szállni velük, de egyre inkább meghátrálásra kényszerítik.]
Auron
"Fogd!"
[Odadob Tidus‐nak egy kardot. Tidus elkapja, és magasan a levegőbe emeli, mielőtt majdnem
elejtené.]
"Egy ajándék Jecht‐től."
Tidus
"Az öregemtől?"

[Tidus előre mozog, megforgatja a pengét. A bogárszerű lények hátrálnak. Tidus hátra esik, majd újra
feláll.]
Auron
"Remélem tudod, hogyan kell használni."
[A harc kezdetét veszi. Levágnak néhány bogarat; még több jön]
Auron
"Hagyd azokat! Átvágjuk magunkat!"
[Elintéznek még egy adag bogarat. Még több jön]
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Auron
"Nem kell elintézni az összeset. Vágd le a közelieket, és szaladj!"

Tidus
"Te meg min röhögsz, öreg ember?"
"Auron! Tűnjünk el innen!"
Auron
"Már vártak ránk."
Tidus
"Huh?"
[Auron futni kezd]
"Pihenhetnénk kicsit, haver!"
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[Elintézik a közelben levőket, és tovább futnak. Mégtöbb érkezik mögöttük]
[Vált a kép. Hangos zaj tör elő. Tidus Auron‐ra néz, aki a hang irányába kezd futni. Tidus követi.
Szembe találják magukat egy hatalmas, csápos szörnnyel, melyet azok a bogárszerű lények veszik
körül. Megkezdődik a harc Sinspawn Ammes ellen. Természetesen legyőzik őt. Szétrobban. a harcnak
vége; Auron előre szalad, Tidus követi. Visszatérnek arra a helyre, ahol Tidus a kijelzőt nézte. Újra
felnéz rá, miközben Auron‐nal elfutnak előtte]

Tidus
"Mi van?"

HU
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Auron
"Hmph. Nem állunk valami jól."
[Felfigyel egy gépezetre]
"Azt ott‐‐üssük szét!"

sít
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[Még több gubó zuhan le, majd bogárrá alakul. Teljesen bekerítik Tidus‐t és Auron‐t]

Auron
"Bízz bennem. Majd meglátod."

[Megtámadják a gépezetet. Minél inkább ütik, annál több energiát lövell ki magából. Végül is
felrobban. Lerepül a hídról, egy hatalmas robbanást követően. Az összes bogár megsemmisül. A híd
magától összeroskad]
Auron
"Gyerünk!"
[Tovább futnak, annak ellenére, hogy híd összeomlik. Tidus nekirugaszkodik és megkapaszkodik a
letört út szélében, mely átlósan mered felfelé. A szélében kapaszkodva lóg rajta. Auron sétál be a
képbe és megáll Tidus kezeinél. Egy FMV kezdődik]
Tidus
"Auron!"
"Auron!"
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[A vízgömb ‐ Sin ‐ most felettük terpeszkedik el, és megjelenik egy fekete lyuk, mely magába szív
mindent. Auron felnéz rá]
Auron
"Biztos vagy benne?"
[Visszanéz Tidus‐ra]
"Ez az."
[Felhúzza Tidust az ingje gallérjánál fogva]
"Ez a te történeted."
"Az egész itt kezdődik el."
[A képernyő elfehéredik]
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"Hé!"
"Hé!"

[Láthatjuk Zanarkandot, teljesen normálisnak látszik, kivéve egy nagy lángoló oszlopot a távolban]
Tidus
"Az… apám?"
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[Tidus lebeg ebben a szürrealista valóságban Zanarkand felett, majd leereszkedik. Meglát egy kicsi
gyermeket]
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"Sok mindenen elgondolkodtam..."
"hol vagyok, mibe keveredtem bele."
"Egyre furcsábban kezdtem érezni magam... és aztán, elálmosodtam."
[A képernyő fehérre vált]
"Azt hiszem volt egy álmom."
"Egy álom, ahol teljesen egyedül voltam."
"Úgy akartam valakit ‐‐ bárkit, aki mellettem van..."
"hogy ne érezzem magam egyedül soha többé."
Romok

[A képernyő ismét elfehéredik. Madár távlatból láthatunk egy hatalmas épületet. Az égbolt sötét.
Tidus‐t látjuk a földön, ahogyan lassan magához tér, majd feláll.]

Tidus

"Van itt valaki?"
"Auron!"
[Elordítja magát]
"Hééééééé!"
[Felnéz. Egy madár repül el a hatalmas épület felé. Tidus tovább úszik, majd végül eléri a partot.
Végigsétál a sziklás parton, majd ránéz a vízfelszinre. Hirtelen, megtörik a víz sima tükre. Körülnéz a
vízzel borított területen. Lezuhanunk a vízbe. Váratlanul egy csoportnyi hal veszi körbe, és harcra
kényszerítik. Kettőt megöl közülük, tehát már csak egy marad hátra... A küzdelem befejeződik. Egy
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erőteljes halszerű lény jelenik meg, elsöpörve az útjában lévő sziklákat. Tidus kitér az útból, amint a
nagy hal benyeli a kisebbet. A hal meglátja őt, és a csata elkezdődik; Tidus vs. Geosgaeno. Néhány kör
után, a küzdelem véget ér. Tidus tovább úszik, el a méretes haltól]
Tidus
"Whoa!"
[Körülnéz, meglát egy nyílást. Elkezd úszni a nyílás felé a lehető leggyorsabban, a hal már majdnem
elnyeli, de Tidus elhárítja a veszélyt. Egy szárazabb területre érkezik. A nyílást, amin beúszott,
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beomlasztják a sziklák. Feláll.]
"Épp hogy megmenekültem egy vészhelyzetből… hogy aztán egy másikba kerüljek."
"Azt gondoltam, itt fogok meghalni, ezen a helyen."

[Belép az épület egy másik részébe. Hatalmas, és teljesen elhagyatott. Körülnéz.]
Tidus
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"Hideg van...
"Tüzet kéne… gyújtani."

[Tidus körülnéz. Valahogyan megtalálja a módját, hogy tüzet gyújtson: "Egy tábortűz maradványai.
Kovakővel és gyújtóssal, talán újra tüzet lehetne csiholni." Megtalálja a szükséges kovát és gyújtóst és
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meggyújtja a tüzet. Megmelegíti a kezét a tűz fölött, majd lefekszik, felnéz a magas boltozatú
mennyezetre.]
Tidus

"Szerezni kéne valami kaját!"

[A képernyő elfehéredik; visszaemlékezés következik]

Tidus
"Mit akarsz?"
Auron
"Ez rossz döntés volt."
"Miattad vesztett a csapat."
Tidus
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"Azét jöttél, hogy EZT elmond?"
Auron
"Annak már… tíz éve."
"Azt hittem, meg fogod siratni."
Tidus
"Ki, én?"

"Megsirattad."

Te
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[A rejtélyes alacsony ember Zanarkand‐ból megjelenik a képernyőn]

[A visszaemlékezés véget ér; visszatérünk a jelenbe. Tidus a tábortűz mellett szárítkozik. A kamera
nézőpontot vált és megmutat valamit, ami a Romok falai felé fut. Tidus, álomba merül, majd hirtelen

Tidus
"Hé, várj! Várj! Ki ne aludj!"

sít
ók

felébred és körülnéz. A kialudó tűzre néz.]

"Tarts ki még egy kicsit. Hozok még fát!"
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[Tidus körülnéz; meglát egy hatalmas bogarat a falon. A méretes rovar körbe‐körbe mászkál a falon,
majd hirtelen leugrik, szemben Tidus‐szal . A harc megkezdődik: Tidus vs. Klikk. A csata bizonyos
részén, a romos épület egyik ajtaja kicsapódik. Egy csapat fegyveres ember sétál be rajta, egy furcsán
öltözött lány vezetésével. A küzdelem folytatódik; a lány, kinek neve "????", és Tidus, vs. Klikk]
Tidus

"Velem vagy? Király!"

[A szörny végül is elpusztul. Tidus szemközt áll a furcsán öltözött lánnyal. Ő felemeli a sisak
rostélyát/szemüvegét. Tidus egy pillanatig tátott szájjal bámul rá, mielőtt felsóhajt.]
Tidus
"Húúúú! Ez közel volt."
[Valaki Tidus mögé lép és megragadja a haját]
"Hé, eressz el!"
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[Még többen körbe állják Tidus‐t és rászegezik fegyvereiket.]
"Fryd ec drec?"
("Ez meg mi?")
"Y fiend! Eh risyh teckieca!"
("Egy ördög! Embernek álcázva!")
"Oac! Ed ec cu!"

Te
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("Igen! Biztosan az!")
[Az egyikük előránt egy kést és Tidus torkának szegezi.]
"Fa gemm ed?"
("Megöljük?")

"Fyed!"
"Fryd ev ed ec risyh?"
("Várj!")
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[A lány veszi át a szót]

HU
No

("Mi van, ha tényleg egy ember?")
[A késes fickó a lányra mutat]
"Drao yna dra cysa eh taydr."

("Holtan ugyanúgy néznek ki.")
[Újra a lány szólal meg]

"E vunpet ed! Fa pnehk ed fedr ic!"
("Megtiltom! Magunkkal visszük!")
[Tidus‐hoz lép]
"Cunno."
("Sajnálom.")
[Gyomron térdeli Tidus‐t. Eszméletlenül terül el.]
[Vált a képernyő. Egy hatalmas hajó úszik az óceánon, mely minden elborít, amíg a szem ellát. Tidus
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magához tér. Ugyan azok az emberek állják körbe, mint korábban. Az egyikük megfordul és
észreveszi, hogy Tidus felébredt.]
"Ced, lybdeja!"
("Ül, fogoly!")
[Megüti Tidus‐t, aki visszazuhan]
Tidus

Te
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"Hé, ez fájt!"
"Hu sujehk, rayn?"
(“Semmi mozgás, hallod?")
Tidus
"Whoa...Oké."
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ók

[Még két ember közeledik felé. A lány korábbról, és egy fickó szőke taréjjal.]
"Caynlr res!"
("Kutasd át!")

Tidus
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[Elkezd a karjával hadonászni, mintha úszna, miközben végig morog]

"Rendben. Mindegy."
"Tu oui hud cbayg?"
("Nem beszélsz?")

[Mutat Tidus‐nak valamiféle nyakláncot és rámutat, és megint morog egyet]
Tidus
"Azt mondtam, nem értem!"
"Ehcumahla!"
("Szemtelenség!")
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[Az egyik Al Bhed rámutat a Tidus' derekán lógó fegyverre. Megint a lány szólal meg]
"Fyed!"
("Várj!")
"Azt mondja maradhatsz, ha hasznossá teszed magad."
Tidus
"Te...Te érted, amit mondok?"
[Az egyik fickó hozzá nyomja a hátához a fegyverét]

Te
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"Rendben, dolgozni fogok!"
[Tidus közelít a lány felé]
"Óhh, majdnem elfelejtettem!"

Tidus

sít
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[A “Sphere grid” bemutatása. Ezután, Tidus a csónak oldalához sétál]

"Ez meg mi? Valamiféle emelő szerkezet?"
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[A mohawk hajú srác rákiált]
"Rao, oui! Kad yfyo vnus drana!"
("Hé, te! Menj onnan!")
Tidus

"Oké, oké! Nem kell mindjárt kiabálni!"
[Tidus visszamegy a lányhoz]

"Ősi romokra bukkantunk közvetlen alattunk."
"Már nem aktívak, de talán maradt még ott némi energia."
"Le akarunk menni oda és aktiválni..."
"és talán leakasztunk némi pénzt érte!"
[Tidus egyetértően mormog]
"Oké! Gyerünk melózni!"
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Tidus
"Vettem!"
[Átugranak a csónak odalán, a vízbe. Elúsznak a vízalatti romokhoz. Áthaladnak a romok között,
feltöltenek néhány eszközt, miközben haladnak. Nemsokkal azután megláthatjuk, hogy nincsennek
egyedül a Vízalatti romokban...visszatérnek a kiindulási helyre, és kezdetét veszi a boss harc Tros
ellen. Természetesen győzedelmeskednek. Elhagyják a Vízalatti romokat és visszatérnek a hajóra]
"Fa vuiht dra airship!"
("Megtaláltuk a repülőt!")
("A feljegyzések helyesek voltak.")

Te
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"Dra naluntc fana nekrd."

[Tidus visszaugrik a fedélzetre és lerázza magáról a vizet. Néhány Al Bhed beszélget egymással, majd
elindulnak egy ajtó felé, mely a hajó belsejébe vezet]

("Nos, hogyan hozzuk fel?")

sít
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"Huf, ruf du tnyk ed ib?"

[Tidus követi az embereket. Az egyikük megfordul és rászól]
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"Oui, uidceta!"
("Te, kint maradsz!")

[Megüti Tidus‐t. Tidus visszáb lép.]
Tidus

"Hé, segítettem, nem igaz?"

[Az emberek belépnek a hajóba, és az ajtó becsukódik mögöttük. Vált a kép; valamivel később, Tidus
a hajó fedélzetén fekszik]
Tidus
"Uhh… éhes vagyok."
[Valaki megjelenik és a vállába rúg. Az előbbi lány az; egy tányérnyi étel van nála. Leteszi elé a
padlóra.]
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Tidus
"Whoa! Pont jókor!"
[Elkezdi habzsolni az étel és egyből a torkán is akad. A lányból feltör egy "Hé!" és ad neki egy kis vizet.
Kinyitja és kortyol belőle, majd egy jóleső sóhaj tör fel belőle]
"Ez azért van, mert túl mohón eszel!"

Te
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[Tidus feláll, nevet, körbejárkál, és nyújtózkodik. A lány mögötte lépdel]
"Hé!"
Tidus
"Helló. Mi a neved?"

Tidus

sít
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"Rikku."

"Whoa! Te tényleg érted amit mondok!"

[Tidus‐ból kitör egy "Woo hoo!" és nevetni kezd]

Rikku

HU
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"Miért nem mondtad korábban?"

"Nem volt rá alkalmam!"

"Mindenki azt gondolta oui démon vagy."
Tidus
"Uh..."ví"?"
Rikku
"Oh, "oui" azt jelenti "te"."
[Tidus elgondolkodik]
Tidus
"Kik vagytok ti egyáltalán?"
Rikku
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"Mi Al Bhed‐ek vagyunk. Nem látszik?"
"Várj csak. Nem vagy Al Bhed gyűlölő, ugye?"
Tidus
"Azt se tudom, hogy milyen egy Al Bhed egyáltalán."
Rikku
"Honnan jöttél te?"

Te
am

Tidus
"Zanarkandból."

"Blitzball játékos vagyok. A Zanarkand Abes sztár játékosa!"
Rikku
"Te beütötted a fejed, vagy mi?"

sít
ók

Tidus
"Um, a srácok beütötték párszor."
Rikku

HU
No

"Oh, igaz... Emlékszel valamire azelőttről?"

"Így hát elmondtam neki mindent, amit Zanarkandról elmondhattam..."
"Az ottani életről, blitzballról, és a Sin támadásról..."
"és arról, ahogyan Auronnal elnyelődtünk abban a fényben."
"Csak mondtam a szavakat, amik előtörtek az elmémből. De aztán eltűnődtem."
[Rikku ünnepélyesen néz rá. Tidus, felé fordul]
Tidus
"Valami vicceset mondtam?"
Rikku
"Sin közelében voltál."
"Ne aggódj. Egy ‐ kettőre jobban leszel."
"Azt mondják, a fejed kissé összekavarodik, mikor Sin a közeledben van."
"Talán csak valamiféle álom volt?"
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Tidus
"Úgy érted beteg vagyok?"
Rikku
"Sin mérgezett meg, igen."
Tidus

Rikku
"Igen, Zanarkand már nem létezik."
"Sin pusztította el vagy ezer évvel ezelőtt."
"Így hát… ott már senki se játszik blitzball‐t."

sít
ók

[Tidus meglepődik. Megfordul és ránéz]

Te
am

"Biztos vagy benne?"

Tidus

"Hogy érted azt, hogy ezer évvel ezelőtt?"

"De én Sin támadását Zanarkand‐ban láttam!"

HU
No

"Azt mondod ez ezer éve történt? Ne már!"

(Megkapjuk az irányítást, beszéljünk Rikkuval)
Rikku

"Azt mondtad..."

"Blitzball‐t játszottál?"

[Tidus megnyilvánul egy "Uh huh"‐val]
"Tudod, el kellene menned Luca‐ba."

"Talán ott tudja valaki, hogy ki vagy te, vagy talán felismersz ott valakit."
Tidus
"Luca?"
[Rikku bólogat, körbejárkál kicsit, aztán visszamegy Tidushoz és megütögeti a hátát]
Rikku
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"Oké, majd én elintézem! Elviszlek Lucaba, igérem!"
"Vagy inkább itt maradnál?"
[Tidus "Uh uh"]
"Oké, megyek, elmondom a többieknek. Várj meg itt."
[Elindul, de visszafordul]
"Oh, és még valami."
"Senkinek ne említsd, hogy Zanarkandból jöttél, oké?"
"Yevon szerint az egy szent hely. Még felzaklatsz valakit."

Te
am

[Tidus morog "Oh...uh huh", és a korlátnak dől. A képernyő elsötétedik]
"Az én Zanarkandom, mint valamiféle szent hely? Igen rendben, gondolom."
"De mióta?"
"Yevon? Sin? Luca?"

"Azt hittem Sin csak egy messzi helyre vitt el engem, és hazajuthatok egy ‐ két nap múlva."
"De ezer évvel a jövőbe?"

sít
ók

"Ne már!"
[Tidus zuhanni kezd; hangos morajlás hallatszik, és a hajó rázkódni kezd. a távolban, valami kirobban
a vízből. Az ajtó kinyílik; emberek rohannak ki, majd zuhannak le. Valami a vízből utoléri a hajót.]

"Sin ec lusa!"
("Sin jön!")

HU
No

"Sin!"

"Ihtan ic! Ihtan ic!"

("Alattunk! Alattunk!")

[Tidus kiesik a fedélzetről és elnyeli egy örvény. A képernyő elsötétül]
Besaid
[A képernyő elhalványul, Tidus arccal lefelé úszik egy sekély vízben. Felébred, és körülnéz]
Tidus:
"Rikku!"
[Fejbe dobják egy blitzball‐al. Több ember is összegyűlt a parton]
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Tidus:
"Blitzball!"
"Hé! Jól vagy?"
Tidus:
"Hééé!"
[Tidus belerúg a víz alatt a labdába. A parton álló ember azt kiáltja: "Hé! Jól vagy?" A labda épphogy
elmegy a feje mellett]
"Hűűű‐ha!"

Tidus:
"Yo! Szeva!"
Wakka:
"Meg akarod próbálni ezt még egyszer?"
Tidus mesélve:
"Végre, a dolgok kezdtek jóra fordulni."

Te
am

[Tidus mosolyog. Az emberek megfordulnak és meglepetten néznek.]

[A blitzball labda landol a vízen. Mindenki felhorkan.]

Tidus:
"A Zanarkand Abes‐nél!"

sít
ók

Wakka:
"Te nem vagy amatőr. Kinél játszol?"

[Mindenkinek elakad a lélegzete, és egymás között beszélnek]

HU
No

Wakka:
"Milyen csapatot is mondtál?"

Tidus
"Öö, úgy értettem… Felejtsd el."
"Túlságosan, öö… közel kerültem Sin‐hez és a fejem még elég zavaros."
"Szóval nem tudom mi ez a hely. Vagy azt, hogy honnan jöttem."
Wakka:
"Sin mérge elkapott."
"De még mindig életben vagy."
"Hála Yevon‐nak!"

[Mindenki elvégzi az "imádkozás gesztusát"]
"Rendben, vissza gyakorolni!"
"Én Wakka vagyok, a Besaid Aurochs edzője és kapitánya, tesó."
[Tidus gyomra korogni kezd]
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Wakka
"Mi az? Éhes vagy?"
"Oké! Vissza a faluba. Szerzek neked valamit!"
Tidus mesélve:
"Úgy éreztem megbízhatok ebben a Wakka‐ban, úgyhogy meg kellett kérdeznem."
Tidus
"Igaz az, hogy Zanarkand elpusztult, ugye? Ezer évvel ezelőtt?"
"Szóval most csak egy nagy rakás törmelék, ugye?"

sít
ók

Te
am

Wakka:
"Réges régen, rengeteg város volt Spira‐ban. Nagy városok, amiket machina ‐‐masinák‐‐
működtettek."
"Az emberek egész nap játszottak és a munkát a machinákra hagyták."
"És aztán, nos, nézd meg."
"Sin eljött és elpusztította a machina városokat."
"Zanarkand‐al együtt."
"Ja, ez közel ezer évvel ezelőtt történt, ahogy mondtad."
"Ha engem kérdezel, Sin a büntetésünk, hogy hagytuk a dolgokat kicsúszni a kezünkből."
"Ami bosszant viszont, hogy..."
"nekünk kell szenvednünk, amit valami ütődöttek tettek még akkor!"
"Persze mindig meg kell bánni a bűneinket! Ez fontos!"
"Csak néha nehéz tartani magunkat ezekhez, tudod?"
Tidus mesélve:
"Pontosan ahogy Rikku mondta."
"Wakka és Rikku nem hazudhatnak mindketten. Miért tennék?"

HU
No

[Wakka nevet]

Wakka:
"De hogy te a Zanarkand Abes‐ből vagy—ez jó volt!"
"Hé, nem mondom, hogy az a csapat sosem létezett, oké?"
"De gondolhatod, hogy egy csapat, ami ilyen luxusban élt, elég puhány lehet, nem?"
Tidus mesélve:
"Értékeltem a tényt, hogy Wakka próbált engem felvidítani."
"De ugyanakkor, csak arra tudtam gondolni, hogy..."
"minden, ami történt velem‐‐mindez—Sin‐nel kezdődött."
"Talán ha megtalálnám Sin‐t még egyszer, akkor haza tudnék menni!"
"Addig csak élem az életem, amíg ez el nem jön. Nincs több aggódás, hogy hol és mikor vagyok."
"Persze nehéz volt nem gondolni az otthonomra. De már kezdtem jobban érezni magam."
"Egy kicsit jobban…talán."
[Tidus átfut a következő képernyőre]
Wakka
"Hé! Erre gyere!"
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[Wakka fut; Tidus követi. Mindketten lenéznek egy nagy víztömegre. Tidus lenéz a vízre, míg Wakka
lopakodva mögé sétál]
Tidus:
"Huh?"
[Wakka belöki Tidust a vízbe]
Tidus
"Mi a fene volt ez?"
[Mindketten bent vannak a vízben úsznak egy kicsit odébb, Wakka elkapja Tidust]

Wakka
"Kérni akarok tőled egy szívességet."
Tidus
"Szeretnéd, ha beállnék a csapatba, ugye?"

Te
am

Tidus
"Engedj el!"

[Wakka és Tidus felúsznak a felszínre]

sít
ók

Wakka:
"Egy nagy blitz torna közeleg. Minden csapat ott lesz Spira‐ból!"
"Olyan hatalmas, biztos vagyok benne, hogy valaki majd felismer téged!"
"Aztán majd visszamehetsz a régi csapatodba, rendben?"
"Jó móka lesz! Mit mondasz, ha? Gyerünk, gyerünk!"
[Tidus körbeúszkál, figyeli a srácokat]

HU
No

Tidus
"Persze, simán."

[Mindketten továbbúsznak]

Wakka:
"Haver! A csapatunk nagyon állat lesz, mi?"

Tidus mesélve:
"Akkor azt hittem, hogy a blitzball és Sin az egyetlen dolgok, ami közös Spira‐ban és Zanarkand‐ban."
"Nem sokat tévedtem."
[Tidus és Wakka állnak egy hegyoromnál, lenéznek egy falura]
Wakka:
"Én itt születtem. Öt évesen kezdtem a blitz‐et."
"Tizenhárom évesen léptem be az Aurochs‐ba...tíz évvel ezelőtt."
"Tíz év… és soha nem nyertünk egy meccset sem."
"Nos, a tavalyi torna után kiléptem. Úgy láttam eljött az ideje."
(sétálnak tovább együtt)
"Szóval miután kiléptem, megkaptam ezt az új munkát, érted?"
"De akármikor, amikor az elmém kicsit elkalandozott, a játékra gondoltam."
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Tidus:
"Tíz év, egyetlen győzelem nélkül ezt teszi."
Wakka:
"Tavaly volt a nagy lehetőségem az első meccsemen."
"De valami más járt az eszemben. Nem tudtam koncentrálni."
Tidus:
"Jó kis kifogás."
Wakka:
"Hé, hé!"

Te
am

Tidus:
"Nos ha meg akarod nyerni a következő tornát—menj neki nagy elánnal."
[Wakka bólint]
Tidus:
"Szóval, mi a célunk?"

Wakka:
"Nem érdekel, hogyan csináljuk. Amíg a legjobbat nyújtjuk."
"Ha mindent beleadunk, akkor boldogan távozom."

Wakka:
"Győzelem? Komolyan?"

sít
ók

Tidus:
"Nem, nem, nem, nem, nem. Ha azt kérdem "Mi a célunk?" azt mondod "Győzelem!""
"Ha egy blitzball tornán játszol, akkor a győzelemért játszol!"

HU
No

[Tidus bólint. Mennek tovább Wakka faluja felé, útközben találkoznak két emberrel, akik ott voltak
Wakkával a parton.]
"Áá, aki a tengerből jött!"

"Legyél résen. Szörnyek vannak ma az úton!"

"Miután túlélted a mai kalandodat Sin‐nel, kár lenne, ha most történne valami."
Tidus:
"Kik voltak ezek?"

Wakka:
"Luzzu és Gatta‐‐Keresztesek."
Tidus:
"Mit kereszteznek?"
Wakka:
"Micsoda, ezt is elfelejtetted?"
[Tidus lógatja a fejét]
"Hé, bocs. Ne aggódj emiatt, majd én segítek neked."
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Tidus:
"Király."
"Cserébe, ha eljön a torna ideje, biztosítalak róla, hogy elhozzuk a kupát!"
Wakka:
"Király."
"A Keresztesekkel kapcsolatban, megkérdezheted magad is. Van egy sátruk a faluban."
[Végre eljutunk a faluba]
Wakka:
"Besaid Falu."

Te
am

Tidus:
"Van kajájuk?"

Tidus:
"Ha? Mi az?"

sít
ók

Wakka:
"Szerzünk neked valamit ott később. Előbb nézz körül."
"Lássuk csak..."
"A Keresztesek kunyhója amott van. Luzzu és Gatta általában ott van."
"Oh,rendben."
"Erre!"

Wakka:
"Emlékszel az ima köszöntésre, ugye?"

[Választhatunk a "Nem emlékszem." vagy "Nem tudok semmilyen imát. opció között]

HU
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Tidus:
"Az igazat megvallva már először sem tudtam."

Wakka:
"Ember, ez olyasmi, mint az alapok alapja. Rendben, megmutatom."
[Megmutatja azt a kézmozdulatot, amit akkor tettek mikor először találkoztak a parton]
"Rajta, próbáld meg."
[Tidus megteszi]
"Hé, nem rossz."
"Oké, most menj és mutatkozz be a templomi idézőnek."
Tidud mesélve:
"Minden blitzball játékos ismeri a köszöntést. A blitzball‐ban a győzelmet jelenti."
[Tidus bemegy a templomba. Számos ember van odabent és szobrokhoz imádkoznak. Tidus körülnéz]
Tidus mesélve:
"Akkor, amikor ott álltam."
"Akkor kezdtem rájönni mennyire különbözik ez a világ az enyémtől."
[Tidus megközelít egy szobrot. Egy ember lép oda Tidushoz]
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"Tíz év telt el azóta, hogy Lord Braska főidéző lett."
"És végre megkaptuk a szobrot a templomunkhoz."
Tidus:
"Mi az a főidéző?"
[Mindenki csodálkozik]
Tidus:
"Én…én túl közel kerültem Sin, öö, mérgéhez."

Te
am

Tidud mesélve:
"Vicces volt hallani magam, ahogy ugyanazzal a kifogással jövök újra meg újra. Vicces, és egy kicsit
szomorú."
Pap mesél:
"Az idézők egy szent művészet gyakornokai, kik Yevon népének védelmére esküdtek fel."
"Csak néhány kiválasztott lehet idéző, kik nagy erejű lényeket hívhatnak elő: az Aeonokat."
"Az Aeonok meghallják imáinkat és lejönnek hozzánk. Ők Yevon áldásai."
Tidud mesélve:
"Szóval azt akarta mondani..."
"hogy tisztelnünk kellene valami nagy embert, vagy valami ilyesmi…gondolom."

sít
ók

[Tidus visszatér Wakka kunyhójába]
Wakka:
"Sajnálom, haver. Még nincs vacsoraidő."
"Pihenj egyet! Leharcoltnak tűnsz."

[Tidus lefekszik. Az az ember aki beszélt Tidussal a templomban, belép a kunyhóba. Wakka feláll.]

HU
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Férfi:
"Legalább elmehetnél megnézni, hogy vannak."
Wakka:
"Nem avatkozhatunk be. Ez szabály."
Férfi:
"De, már lassan..."

[Mindketten kimennek a kunyhóból; A képernyő fehérre változik. Tidus álmodik / visszaemlékezik;
Több ember gyűlt össze egy dokkban, egy hajó előtt, Zanarkandban. Egy fiatal nővel beszélnek]
"De, már lassan..."
"Már lassan egy napja."
"Talán elmehetnél megnézni nekünk."
"Az emberek már keresik."
Fiatal nő:
"Köszönöm."
[A jelenet a fiatal Tidusra és egy nőre vált, aki valójában az anyja]
Tidus:
"Kit érdekel, hogy visszajön‐e vagy sem?"
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Tidus anyja:
"De meghalhat!"
Tidus:
"Rendben, haljon!"
Tidus anyja:
"Te..."
"Te ennyire gyűlölöd?"
[A fiatal Tidus bólint]
"Ha meghal, soha nem fogod tudni elmondani, hogy mennyire gyűlölöd."

Tidus:
"Wakka?"

Te
am

[Tidus felébred a kunyhóban, egyedül van.]

[Tidus visszatér a templomba. Wakka és a korábban látott férfi ott vannak]
Tidus:
"Valami baj van?"

Tidus:
"He?"

Tidus:
"Áá?"

HU
No

Wakka:
"Nos, idéző tanonc, valójában..."

sít
ók

Wakka:
"Az idéző nem tért vissza a próbákról."

Wakka:
"Van egy szoba ott, amit a Próbák Kolostorának hívnak. Azon túl van a hely, ahol az idéző tanonc
imádkozik."
"Ha az ima meghallgattatik, a tanonc teljes értékű idézővé válik, emlékszel?"
Tidus:
"Szóval valaki ott van valahol és még nem jöttek ki. Rendben, megvan."
Wakka:
"Már el is telt egy nap."
Tidus:
"Ott kifejezetten veszélyes lenni?"
Wakka:
"Néha, igen."
Tidus:
"Miért nem mégy be és segítesz?"
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Wakka
"Már vannak bent őrzők. Meg amúgy is tiltott."
[Tidus végigfut a lépcsőn, ami a Kolostor bejáratához vezet]
Tidus
"Hé, de mi van, ha történik valami? Mi van, ha meghal az idéző!?"
"Engedelmeskedni kell a szabályoknak!"
Tidus
"Mintha érdekelne!"

Talán ez összességében nem volt egy jó ötlet.

Te
am

[Tidus felmegy a lépcsőn, és belép az ajtón. Az emberek a templomban imádkoznak]

[Tidus végigmegy a Kolostoron, végül találkozik Wakkával.]

Tidus
"És te?"

Tidus
"Őrző?"

HU
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Wakka
"Én? Én őrző vagyok."

sít
ók

Wakka
"Hé!"
"Mi ütött beléd?"
"Hé, minden oké."
"Csak idézők, idéző tanoncok, és az őrzőik léphetnek be ide."
"Ez egy hagyomány. Nagyon fontos."

[Ráállnak egy kőliftre, haladnak lefelé.]

Wakka
"Az idézők zarándokútra mennek, hogy Spira minden templomában imádkozzanak."
"Az őrzők védik meg őket."
"Az őrzők, akik most bent vannak..."
"Az egyikük elég robbanékony, és ki tudja, a többiek mit gondolnak."
"Nos, ha már eddig eljöttünk..."
"akkor már mindegy, ha bemegyünk!"
[Bemennek egy terembe. Két másik ember van ott: egy, egy feketébe öltözött nő; A másik, egy magas
kék fenevad. A nő megszólít]
"Ti meg mit kerestek itt? Azt gondoltátok, hogy nem leszünk képesek megoldani?"
Wakka
"Nem, csak, öö… csak..."
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[Tidushoz fordul]
"Látod, mondtam, hogy könnyen ideges lesz."
Tidus
"Az idéző jól van?"
Nő:
"Te meg ki vagy?"
[Tidus, Wakka, a lány és a fenevad egy nagy ajtó előtt állnak. Az kinyílik, és kilép a tanonc. FMV]
"Megcsináltam. Idéző lettem!"
[Jelenetváltás; A templom első teremében több ember veszi körül az idézőt és az őrzőit]

Te
am

"Ember, én aztán meglepődtem."

"És én még azt hittem, hogy az idézők mind vén szivarok."

[Tidus kifut a templomból]
Wakka
"Hé, erre!"

Tidus
"Mi? Oh!"
Wakka
"Várj csak, amíg ezt meglátod!"

Wakka
"Kész!"
"Oké."

HU
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Tidus
"Nem látok semmit!"

sít
ók

[Wakka beviszi Tidust a hívők és a lány közé. Az őrző csatlakozik hozzájuk]

[Az idéző megidéz egy Aeont. Majd Wakka és a női őrző gratulálnak az idézőnek]
"Soha életemben nem láttam még ehhez hasonlót."
"Persze, egy kicsit ijesztő volt, de akkor is..."
"Éreztem egy furcsa kedvességet áradni belőle."
[Elnevezheted az Aeont. Alapértelmezett név: Valefor]
"Emlékszem..."
"Azon az estén beszéltünk először."
"Akkor még nem tudtam, de az után az este után, minden megváltozott."
"Mindenkinek… Nekem..."
[Jelenetváltás; leszáll az éj, Tidus és Wakka állnak a többi Aurochs csapattag előtt]
Wakka
"Had mutassalak be a csapatnak."
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"Ez a srác annyira el akar menni a tornára, hogy bevettem a csapatba."
"Az emlékezete kissé zavaros, úgyhogy ne zavarjon, ha valami furcsát mond!"
"Gyere, köszönj."
[Tidus előrelép, és megvakarja a fejét. Mindenki csendben áll egy pillanatra]
Tidus
"Öö… Sziasztok, srácok."
"Szóval, mi a célunk?"
Aurochs
"A legjobbat nyújtani!"

Te
am

Wakka
"Nem, már új célunk van!"
"Az új célunk…a győzelem!"
"Megnyerni minden meccset, megverni minden ellenfelet!"
"Hogy visszahozzuk a Kristály Kupát a szigetünkre!"
"Ennyit kell tennünk, hogy nyerjünk! Könnyű, ja?"
"Győzelem..."

[Az Aurochs többször is kiáltják:, "Győzelem". Tidus nézi az idézőt, aki leül néhány ember mellé]

sít
ók

Aurochs
"Győzelem! Győzelem! Győzelem!"

[Tidus odasétál az idézőhöz. Három ember; egy öregúr, egy hölgy, és egy gyerek, mindegyik mondd
valamit Tidusnak]
"Te pogány!"

HU
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"Tartsd távol magad az idézőtől!"
"Te rossz ember vagy!"

[Az idézők felállnak]

"Lady Yuna! Legyen óvatos!"

[Az idéző válaszol]

"De alapvetően az én hibám volt."

[Tidushoz sétál]

"Yuna vagyok."
Yuna
"Nagyon szépen köszönöm a korábbi segítségedet."
Tidus
"Elnézést kérek miatta."
"Nem volt… Nem kellett volna… Azt hiszem… kicsit túlreagáltam."
Yuna
"Oh, nem. Én… túl magabiztos voltam."
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Tidus
"Öö, láttam azt az Aeon dolgot. Elképesztő!"
Yuna
"Tényleg?"
"Szerinted válhat belőlem főidéző?"
[Tidus bólint. Egy kölyök közelít felé]
"Lady Yuna, gyere, játssz velem még!"
[Yuna bólint, és Tidus felé fordul]

Tidus
"Holnap?"
Yuna
"Egy hajóval fogunk menni, nemde?"
Tidus
"Oh, tényleg?"

Te
am

Yuna
"Szóval, akkor holnap."

sít
ók

Yuna
"Beszélgethetünk többet."
"Elmesélhetsz mindent Zanarkand‐ról!"

[Yuna elsétál. Wakka odasétál Tidushoz]

HU
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Wakka
"Aranyos, ugye?"

[Választhatunk "Yeah!" és a "Nem az én stílusom." között]

‐"Yeah!"

Wakka
"Eszedbe se jusson."

Tidus
"Nem ígérhetek semmit, nagyfiú."
"Hé, de mi van ha, mondjuk, ő mozdul rám?"

Wakka
"Az nem fog megtörténni."
"Ha elfáradtál, csak szólj. Előkészíttettem neked egy ágyat."
[Jelenetváltás; Tidus megközelíti Wakka‐t]
Wakka
"Hm? Pihennél?"
[Választhatunk "Yeah." és a "Még nem."között."‐ Yeah."]
"Helyes. Aludj jól."
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[Jelenetváltás; éjszaka van. Tidusnak van egy álma. Egy dokkon ül, meredten nézi a tengert. Feláll, és
átmegy a mólón, találkozik Yuna‐val, aki ott áll, és nézi a tengert]
Tidus
"Hol van az a hajó?"
Yuna
"Mindenki meg fog minket találni, ha nem jön hamarosan."
Tidus
"Biztos vagy benne, hogy ez így jó?"

Te
am

Yuna
"Elvinnél engem Zanarkand‐ba?"
Rikku
"Hé!"

[Rikku befut…]
"Azt mondtad velem fogsz menni!"
Tidus
"Oh, hé... Én, öö..."

Yuna
"Szólt?"

HU
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Rikku
"Igen, úgyhogy te velem jössz!"

sít
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Rikku
"Azt hittem Wakka szólt, hogy eszedbe se jusson?"

Jecht
"Hé! Hagyd abba az álmodozást!"

[Jelenetváltás: Jecht a tengerparton áll]

Jecht
"Te, egy nővel? Még egy labdát sem tudsz elkapni!"
[Jelenetváltás: a fiatal Tidus ül a mólón és sír]

Jecht
"Oh, mi a baj?"

[Jelenetváltás: Jecht a tengerparton áll, Yuna és Rikku mellett]
Jecht
"Megint sírni fogsz? Sírj, sírj. Ez az egyetlen dolog, amire jó vagy!"
Tidus
"Gyűlöllek."
Jecht
"Ha? Mit mondtál?"
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[Jelenetváltás: A fiatal Tidus feláll a mólón, és lefelé néz]
Yuna
"Hangosan kell mondanod."
[Tidus felnéz]
Tidus
"Gyűlöllek!"
[Jelenetváltás: Vissza Jecht‐hez]
Jecht
"Eh?"

Te
am

Rikku
"Ez az!"
Yuna
"Meg tudod csinálni!"

Tidus
"Gyűlöllek!"
"Már halott, oké? Halott!"

sít
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[A képernyő fehérre vált; Tidus felébred]

[Tidus az ajtóhoz sétál és kinéz. A nõi õrző beszél Wakka‐val]
"Tényleg eléggé hasonlít Chappu‐ra. Én is meglepődtem, amikor először láttam."
"De nem számít, hogy néz ki, ő nem Chappu.

HU
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Lulu
"Eleve nem is lett volna szabad idehoznod őt!"
Wakka
"Igen, de…a segítségünkre volt szüksége!"
Lulu
"Megint csak a kifogások?"
Wakka
"Igen, de..."

Lulu
"Ennyi. Ne többet. Elég, Wakka!"

[Lulu távozik. Wakka visszatér a sátorba, Tidushoz]
Tidus
"Ijesztő!"
"Szóval, ki az a Chappu?"
Wakka
"A kisöcsém, Chappu. Hasonlított rád."
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Tidus
"Meghalt?"
Wakka
"A Keresztesekkel volt, amikor Sin ellen küzdöttek tavaly. Nem jutott ki."
"A torna napján tudtam meg."
Tidus
"Oh, akkor ezért."

Tidus
"Akkor bosszú?"

Te
am

Wakka
"Azért lettem őrző, hogy Sin ellen harcoljak, ja?"

Wakka
"Ez volt az ötlet."
"Jobban aggódok egy hülye játék miatt, mint megbosszulni az öcsémet."
"Nos, a következő torna után, teljes munkaidős őrző leszek."
"Tudom, hogy úgy tűnik, mintha kihasználnálak, de nem."

sít
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Tidus
"Ne aggódj. Úgy értem, sokkal tartozom neked."
"Tényleg sokat segítettél, tudod?"
"Azt akarom mondani, hogy… kösz, Wakka."

[Tidus kézfogásra nyújtja a kezét. Wakka felemeli a kezét, de elhúzza]
Wakka
"Állj, zavarba hozol!"

HU
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[A képernyő feketére vált; ismét reggel van. Tidus kilép a kunyhóból. Lulu és Wakka beszélnek; Tidus
odamegy hozzájuk]
Wakka
"Hé! Álomszuszék!"
"Valamit adni akarok neked."

[Wakka egy kék kristályberakású kardot ad Tidusnak]

Tidus
"Wow! Ezt… nekem adod?"
Wakka
"Igen, használd jól!"

Lulu
"Ezt a kardot adtad Chappu‐nak."
Wakka
"Nos, sosem használta."
"Hol van Yuna?"
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Tidus
"Ugyanazzal a hajóval megyünk, mint Yuna, nem? Miért kell itt várnunk?"
Wakka
"Yuna tíz évvel ezelőtt jött ebbe a faluba, amikor az utolsó Nyugalom elkezdődött."
Tidus
"A Nyugalom?"

Lulu
"Ez a mi utazásunk… Együtt kell távoznunk."

Te
am

Wakka
"Azóta, olyan volt, mint egy kishúg nekem és Lulu‐nak."
"De megvolt a tehetsége… tanonc lett."
"Most, ma, idézőként távozik."

[Yuna útra készen, kilép a templomból]
Lulu
"Tényleg nem lesz szükséged arra a sok poggyászra."

Wakka
"Ez nem nyaralás, Yuna."

sít
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Yuna
"Valójában nem az én dolgaim. Ajándékok a templomok számára, amiket meglátogatunk."

Yuna
"Azt hiszem…Azt hiszem, igazatok van."

[Hátrahagyja a poggyászait és megközelíti a triót]

HU
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Wakka
"Oké! Mehetünk!"

[Yuna egy utolsó pillantást vet a templomra, és elindul. Mind a négyen elhagyják Besaidot, és eljutnak
a kikötőbe.]
[Az út során néhány véletlenszerű csatában lesz részük, egy parancssor jelzi, hogy a karakterek milyen
támadásra alkalmasak leginkább. Tidus: vadállatok, Wakka: repülő ellenségek, Lulu: a mágia
érzékenyek, és hogyan válthatunk csapattagokat és hívhatjuk az Aeonokat]
[Eljutnak a sziklához, amely Besaidra néz, itt állt korábban Wakka és Tidus. Lulu és Yuna lenéznek a
falura]
Lulu
"Használd ki az időt."
Tidus
"Menjünk már, ember!"
Wakka
"Várunk."
[Tidus: "Huh?" Yuna közéjük sétál]
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"Készen álltok?"
[Yuna bólint és elindul. Lulu követi, bólint Wakának, és követi a Yunát]
Tidus
"Mi folyik itt?"
[Tidus odamegy Wakkához, aki egy kőszobornál imádkozik]
Wakka
"Ez egy régi szokás. Azok, akik elhagyják a szigetet, itt imádkoznak a biztonságos utazásért."
"Chappu nem imádkozott aznap. Azt mondta lekési a hajót."

Te
am

[Választatunk az "Imádkozok" vagy a "Csak figyelem" között.; nincs különösebb jelentősége. Wakka
végez az imával és feláll]
Wakka
"Ez megteszi!"

[A csoport továbbhalad. FMV: Yuna őrzője színre lép, majd csata jön...majd a harc befejeztével...]
Wakka
"Elég lesz!"

Tidus
"Mi van ezzel a sráccal?"

sít
ók

[Wakka Tidushpz lép. A fenevad elmegy]

Lulu
"Kimahri Ronso, a Ronso törzsből. Megtanulta a szörnyek módját a harchoz."

HU
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Tidus
"Nem erre értettem!"

Wakka
"Ő is egyike Yuna őrzőinek."

[Tidus:"huh?" Yuna kuncog]

Yuna
"Néha mi magunk sem értjük őt. Kimahri amúgy sem beszél sokat."
[Wakka: "hmm"]

"De ő védelmezett engem gyermekkorom óta!"
[Tidus: "hmm"]
[A kikötő felé haladnak, az emberek szomorúak, hogy elmennek.]
Yuna
"Viszlát."
[A hajó elindul Kilika kikötő felé]
KILIKA
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[Mindenki a hajó fedélzetén, Kilika kikötője felé tartva. Néhányan távcsővel nézik a várost. Tidus
odamegy Yunához, akit egy embercsoport vesz körül]
"Az a hír járja, hogy abban az idézőben nemes vér folyik!"
"Azt hallottam, hogy ő Lord Braska lánya!"
"Nem mondod?"
Tidus
"Lord Braska...lánya?"

Tidus
"Szóval, Yuna apja híres vagy ilyesmi?"

Te
am

[Tidus odasétál Wakkához]

Wakka
"Ő a lánya Braska Főidézőnek! A templomban láttad a szobrát."
"Lord Braska legyőzte Sin‐t, tíz évvel ezelőtt."
"Yuna nagy hagyaték örököse!"

[Wakka: "Huh?"]

sít
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Tidus
"Kemény dolog, ha az apád híres."

Lulu
"Wakka...egy kicsit híján van a képzelőerő részlegnek."
[Wakka: "Huh?" Tidus kuncog]

HU
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Tidus
"Kösz, Lulu. Észben fogom tartani."

[Mindenki elsétál Yunától. Tidus odalép hozzá. Mindketten a hajó elejében állnak, és nézik a tengert.
Tidus nyújtózkodik]
Yuna
"A szél… kellemes."

[Tidus: "Mmhmm". Aztán, semmilyen különleges ok nélkül, elkezdenek kacagni]
"Te blitzball játékos vagy, nemde? Zanarkand‐ból, igaz?"
Tidus
"Ezt Wakka‐tól hallottad?"
"Wakka egyáltalán nem hisz nekem."
Yuna
"De én hiszek neked!"
[Tidus: "Huh?"]
"Úgy hallottam, Zanarkand‐ban..."
"van egy nagy stadion, egész éjjel kivilágítva!"
"Nagy blitzball tornákat tartanak ott és a lelátók mindig tele vannak!"
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Tidus
"Honnan tudod ezt?"
Yuna
"Egy Jecht nevű férfi mondta. Az apám őrzője volt."
[Tidus meglepődik, majd dühös lesz, megfordul, és többször motyogja " Jecht "]
Tidus
"Az apám…az ő neve Jecht!"
Yuna
"Elképesztő!"

Te
am

[Elvégzi az ima gesztust]
"Tudod, a találkozásunk minden bizonnyal Yevon áldása!"
Tidus
"Úgy hangzik mintha ő lenne, de nem lehet ő."
Yuna
"Miért nem?"

sít
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Tidus
"Az öregem, meghalt. Tíz évvel ezelőtt, Zanarkand partjainál."
[Yuna elfordul]

Yuna
"Sajnálom."

HU
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Tidus
"Kiment a tengerhez edzeni egy nap… és sosem jött vissza."
"És senki sem látta azóta."

Yuna
"Nahát, az volt a nap, amikor Jecht Spira‐ba jött."
"Tényleg! Először tíz évvel és három hónappal ezelőtt találkoztam vele!"
"Emlékszem, az volt a nap, amikor apám elment."
"Stimmel a dátum, ugye?"
[Tidusnak elakadnak a szavai]

Tidus
"Ja, de hogy került volna ide?"
Yuna
"Te is itt vagy, nem?"
[Egymásra néznek. Yuna mosolyog és vidám. Tidus is mosolyog. Hirtelen a hajó rázkódni kezd. Yuna
elesik; Tidus megragadja a kezét. A hajó oldalára billen. Yuna a hajó oldalának csapódik. Kimahri
odaugrik és megtartja.]
[FMV: egy hatalmas szürke test jön ki a vízből]
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"Sin!"
[Mindenki felhorkan. Aki „Sint” kiáltott egy szigonyozó mögé lép]
Wakka
"Ti meg mi a fenét csináltok?"
"Ha belelőtök egy szigonyt, akkor mindannyiunkat lehúz a víz alá!"
"Sin Kilika felé megy! El kell terelnünk!"
"A családjaink Kilikában vannak! Bocsásson meg Idéző Hölgyem!"
[Yuna bólint]

Te
am

Wakka
"Várj!"
"Oh, ember..."

[FMV: Szigonnyal meglövik az uszonyokat, majd a csata megkezdődik, végül legyőzik az ivadékokat.]
[Sin megsemmisíti a szigonyokat és elúszik. Minden csendes. Wakka kétségbeesetten néz. Aztán a
vízbe veti magát, megmentve Tidust. majd jön egy Boss harc: Sinspawn Echuilles. Győznek]

sít
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[FMV: Kilika csendes kis város... hatalmas hullám közeledik felé. Néhány gyerek blitzballt játszik,
látják, de már túl késő. Az egész város vízbe fullad... A támadás végén egy magányos blitzball lebeg a
vízen...]

Tidus mesélve:
"Amikor Sin megtámadta aznap Zanarkand‐ot, Spirában ébredtem.
"Abban reménykedtem, hogy fordítva is működhet."

HU
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[Yuna szomorúan néz]

Yuna
"Le fogom győzni Sin‐t... Le kell győznöm Sin‐t."
Tidus mesélve:
"Csak áltattam magam."
"Talán az volt az a nap… a tengeren, a tűző nap alatt."
"Elkezdtem feladni a reményt."
"Egy idegen világban voltam, nem mentem haza."
"Ez volt az új valóságom és én pedig benne rekedtem."
[A képernyő elsötétül. Majd Kilikában Yuna száll ki a hajóból és megy az emberekhez]
Yuna
"Üdvözletem! Én Yuna idéző vagyok. Besaid templomából jöttem."
"Idéző Hölgyem!"
Yuna
"Ha nincs itt más idéző, kérem, engedje meg, hogy végrehajtsam a küldést."
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"Hála Yevonnak!"
"A szeretteink… Attól féltünk, hogy szörnyekké válnak!"
Yuna
"Kérem, vezessenek oda hozzájuk."
[Két ember mutatja az utat. Yuna és a csoport többi tagja követi őket, kivéve Wakka és Tidus]
Wakka
"Megnézzük, miben tudunk segíteni a városban."

Tidus
"Öö, mi az a "küldés"? Megyünk valahova?"

Te
am

[Wakka és az Aurochok elfutnak. Tidus követi őket. A következő képernyőn több ember áll, nézik a
csendes vizet. Tidus odamegy Luluhoz]

Lulu
"Neked tényleg nincs fogalmad semmiről. Biztosan csak az emlékezeteddel van baj?"
"A holtaknak útmutatásra van szükségük."
[A háttérben Yuna beszél valakivel]

HU
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"Bánattal telve a haláluk felett, nem tudnak szembenézni a sorsukkal."
"Epekednek az életük után, és haragszanak azokra, akik még élnek."
"Tudod, irigyek az élőkre."
"És idővel, ez az irigység haraggá változik, vagy akár gyűlöletté."
"Amennyiben ezek a lelkek Spira‐ban maradnak, úgy szörnyekké válnak, akik az élőkre vadásznak."
"Szomorú, nemde?"
"A küldés eljuttatja őket a Farplane‐re, (Távoli‐sík) ahol békére lelhetnek."
Tidus
"Ezt az idézők csinálják?"

[Lulu: "Hmm". Yuna felé fordulnak. Yuna rálép a vízre]

[FMV: Yuna sétál a vízen, majd táncol a botjával, a lelkek felszállnak, az emberek sírnak]
[Yuna visszalép a többiekhez]

Tidus
"Kemény lehet idézőnek lenni."

Lulu
"Yuna magának választotta az útját. A kezdetektől fogva tudta, hogy ez mit jelent." "Annyit tehetünk,
hogy megvédjük az útja során."
"A végéig."
Tidus
"A… végéig?"
"Mi a vége?"
[Mindenki megfordul és Tidusra bámul. Lulu láthatóan frusztrált lesz]
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Lulu
"Amíg le nem győzi Sin‐t."
[Lulu távozik. Yuna odafut Lulu‐hoz]
Yuna
"Remélem… Remélem jól csináltam."
[Lulu keresztbeteszi a karját]
Lulu
"Nagyon jól csináltad."
"Mostanra már elérték a Farplane‐t. De… legközelebb ne legyenek könnyek, hm?"

Te
am

Tidus mesélve:
"Azt kívántam bárcsak ne lenne legközelebb."
"Ne legyen több ember Sin áldozata. Ne végezzen Yuna több küldést."
"Mindenki ott állt és nézte őt."
"Furcsa volt és valahogy… rémisztő."
"Soha nem akartam még egyszer látni."

[A képernyő elsötétül; Tidus alszik, és a fogadóban ébred. Elhagyja a kocsmát; Datto az Aurochoktól
fut oda hozzá]

sít
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Datto
"Hé! Ébren vagy? Wakka Kapitány rád vár!"

[Tidus odamegy Wakkához. Wakka segíti az Aurochoknak kijavítani egy sérült hajót]

HU
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Wakka
"Ah, hát itt vagy!"
"Besaid Aurochs! Össze!"

[Az Aurochokok csatlakoznak Wakkához és Tidushoz]

"Irány a templom, ahol imádkozunk a győzelemért!"
[Az Aurochs tagjai elmennek]

"Ohalland Főidéző lakott itt a Kilika templomban."
"Bizony, Lord Ohalland valaha egy nagyszerű blitzer volt, tudod?"
Tidus
"Wakka..."
Wakka
"Hm?"
Tidus
"A győzelemért imádkozni jó…de helyes dolog ez?"
Wakka
"Valami gond van a blitzball élvezésével?"
Tidus
"Biztos megfelelő alkalom ez erre?"
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Wakka
"Ez a legjobb alkalom!"
"A játékosok minden erejükkel harcolnak: a szurkolók a kedvenc csapatukért szorítanak."
"Elfelejtik a fájdalmat, szenvedést… egyedül a játék számít!"
"Ezért van már ilyen régóta blitz."
"Legalábbis szerintem."
Tidus
"Ha te mondod."

Tidus
"Persze!"

Te
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Wakka
"Játsszunk… és nyerjünk!"
"Ugye?"

[Wakka megfordul]
Wakka
"A templom itt van a dzsungel mögött. Menjünk!"

Wakka
"Mi a helyzet?"

sít
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[A dzsungelbe mennek. Lulu és Yuna már ott vannak]

Lulu
"Yuna azt mondja, hogy szeretné, ha velünk jönnél."
[Tidus: "Huh?"]

HU
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Yuna
"Szeretnélek megkérni rá, hogy az őrzőm legyél."

Wakka
"Yuna! Mi? Most nincs idő a viccelődésre, ja?"
"Lehet, hogy egy blitz fenegyerek, de szörnyek ellen még újonc."
Yuna
"Akkor nem őrzőként… csak szeretném, ha a közelünkben lenne."
[Wakka nagyon meglepődik]

Tidus
"Mi? Ezt hogy érted?"
Yuna
"Csak azt, hogy…"
Lulu
"Amúgy is mind a templomhoz megyünk. Nem várhatna még ez?"
[Yuna bólint, és Tidus felé fordul]
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Yuna
"Sajnálom. Nem kellett volna..."
Tidus
"Nem kell sajnálkoznod semmi miatt. Csak nem nagyon értem mi folyik itt."
Yuna
"Elnézést kérek."
[Kimahri megjelenik. Tidus és a csapat elindul. Luzzu és Gatta már ott vannak. A háttérben egy nagy
piros csápszörny látszik]

Te
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Gatta
"Egység, állj!"
Luzzu
"A szörny előttünk Ochu, az Erdő Ura!"
"Volt már gondunk vele korábban. Ne feledjétek, az óvatosság a bátorság jobbik része."
[Harcolnak és legyőzik Ochu‐t.]
Luzzu
"Egy idéző és az őrzői. Igazán lenyűgöző!"

sít
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Gatta
"Uram, nekünk is harcolni kellene!"

Luzzu
"Hamarosan nekünk is meglesz az esélyünk."

[Elindulnak…]

HU
No

Gatta
"Ifjú Keresztesek, gyűljetek körém!"
"A földbe fogjuk döngölni Sin‐t!"

[A csoport egy kőlépcsőhöz érkezik a erdőben]

Wakka
"Ezeknek a kőlépcsőknek történetük van, tudod?"
"Bizony, Lord Ohalland edzett itt fénykorában."
[Tidus felnéz a lépcsőn. Az Aurochok nevetnek]

Tidus
"Egy verseny, mi?"
"Szerinted le tudsz győzni?"
[Wakka, Tidus és két Auroch sorba állnak]
Wakka
"Yuna, ha lennél szíves."
Yuna
"Készen álltok?"
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[Yuna felmegy a lépcsőn]
Wakka
"Hé! Hé!"
[Wakka és az Aurochok követik őt. Tidus felmegy a lépcsőn. Az Aurochok visszafordulnak]
Datto
"V‐Vigyázz!"
Wakka
"Mindenki, gyorsan! Sin ivadék!"

Te
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[Lulu, Kimahri, és Tidus felfutnak a lépcsőn. Főharc Sinspawn Geneaux ellen. Természetesen
győzünk.]
Tidus
"Igggen!"

Wakka
"Bocs ezért! Reméltem, hogy kicsit lassabban törlek be."
Tidus
"Őrzőnek lenni fárasztó!"

sít
ók

Wakka
"Egész jól csináltad. Van tehetséged."

Tidus
"Ááh."
"Szóval, mik ezek a "sin ivadékok" egyáltalán?"

HU
No

Lulu
"Szörnyek. Sin testéről esnek le és hátramaradnak."

Wakka
"Ha meghagyod őket, Sin visszajön értük. Gyorsnak kell lenni!"
[Mindenki felmegy a lépcsőn, magára hagyva Tidust]

"A pillanat, amikor Wakka azt mondta, hogy van tehetségem a harchoz..."
"Azt hiszem akkor kezdtem el komolyan elgondolkodni rajta, hogy őrző legyek."
[Tidus felmegy a lépcsőn utoléri a többieket]

Wakka
"Szóval akkor…vannak szörnyek Zanarkandban is?"
Tidus
"Csak néhány. Bár elég nagy szám, ha egy megjelenik."
"Hé! Egyáltalán mióta hiszel nekem Zanarkandal kapcsolatban?"
Wakka
"Gondolkodtam."
"Talán akiket Sin elér, nem halnak meg."
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"Talán Sin átutaztatja őket az időn. Talán ezer évnyi időn."
"És akkor, egy nap, talán csak úgy előbukkannak, érted?"

Te
am

Lulu
"Lenyűgöző. Egyszerűen lenyűgöző."
"Egyik elméletet a másik után kreálod, csak hogy ne kelljen szembe nézned az egyszerű igazsággal."
"Sin nem vitte Chappu‐t sehova."
"Sin összeroppantotta őt és ott hagyta a Djose parton!"
"Az öcséd nem fog csak úgy előbukkanni."
"Óh, és még valami."
"Nem számít, mennyire akarod, senki sem tudja átvenni Chappu helyét."
"Továbbá senki sem tudja helyettesíteni Sir Jecht‐et sem."
"És nincs helyettese Lord Braska‐nak sem."
"Értelmetlen ezen gondolkodni és szomorú."
[Lulu elmegy Kimahrival együtt. Yuna követi őket. Wakka, leül a földre]
Wakka
"Én…én sosem lehetek az ami Chappu volt."

[Feláll]
"Nos, a dolgok megtörténnek. Jobb nem aggódni."

sít
ók

[Wakka felmegy a lépcsőn]

Tidus mesélve:
"Wakka, Lulu, és Wakka öccse, Chappu."
"Valami történt közöttük régen. Biztos voltam benne."
"Nos, bármi is volt az, nem az én dolgom, ez biztos. Jobb nem feszegetni."

HU
No

[Tidus felmegy a lépcsőn. Láthatjuk a Kilika‐templomot, ahogy a csoport megközelíti. A lila ruhákba
öltözött trió elhagyja a templomot, és az Aurochok felé halad]
Wakka
"Ti is a győzelemért jöttetek imádkozni?"

"Mi? Imádkozni?"
"Kinek kell imádkozni? A Luca Goers mindig nyer!"
Wakka
"Oh, tényleg? Akkor miért vagytok itt?"

"Mi egy kis kihívásért imádkozunk idén!"
"Szóval mi a célotok ezúttal? Talán megint a "legjobbat nyújtani"?"
"Ha! Kár, hogy a legjobbatok sem elég jó! Minek jöttetek egyáltalán?"

Tidus
"Ezúttal, a győzelemért játszunk!"
"Oooh! Játszatok arrébb! Csak emlékezzetek, a gyerekek is tudnak játszani, fiúk."
[A trió elindul]
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Wakka
"Találkozunk a döntőben!"
Tidus
"Meg fogjuk verni őket. Muszáj!"
Yuna
"Ismered azt a csapatot?"
Tidus
"Leszólni az embereket… Olyan rosszak, mint az öregem!"

Te
am

Yuna
"De, Sir Jecht egy kedves és finom ember volt!"
Tidus
"Nos, az én Jecht‐em nem."

Tidus mesélve:
"Még tíz évvel azután, hogy lelépett..."
"Pusztán ha az öregemre gondolok is felidegesít. De talán ez csak az én módszerem arra, hogy...
Áhh."
[Tidus belép a templomba, és közeledik az imádkozó Wakkához]

sít
ók

Wakka
"Lord Ohalland, vezesd a lábunkat."

[Választhatunk az "Imádkozás" vagy a "Csak nézem" között. Lehetőleg imádkozzunk]
[Egy gyengén öltözött nő és egy izmos ember lép ki a Próbák Kolostorából, és megnézik Yunát]

HU
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"Egy idéző lennél?"

Yuna
"A nevem Yuna—Besaid szigetéről."
"Dona."

Dona
"Szóval, te vagy Braska Főidéző lánya. Nem semmi névvel kell élned."
"Lám, lám, lám..."
"És ez a sok ember mind az őrződ? Nahát, micsoda csőcselék!"
"Úgy emlékszem, Lord Braska‐nak csak két őrzője volt."
"Minőség a mennyiség felett, drágám. Mit képzeltél?"
"Nekem csak egy őrzőre van szükségem. Igaz, Barthello?"
[Barthello, az izmos ember, bólint. Kimahri előrelép és szembenéz vele]
Yuna
"Csak annyi őrzőm van, amennyi emberben megbízom."
"Mindre rá merem bízni az életem!"
"Hogy ennyi őrzőm van az számomra öröm és megtiszteltetés!"
"Még nagyobb, mint apám lányának lenni."
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"Természetesen sosem kérdőjelezném meg a te módszeredet sem."
"Szóval, Lady Dona, megkérlek: kérlek hagyj minket békében."
Dona
"Csinálj, amit akarsz. Barthello, megyünk."
[Elmennek. Yuna sóhajt]
Tidus mesélve:
"Egy őrző olyan valaki, akire egy idéző támaszkodhat. Valaki, akire az életét is rábízhatja."
"Vajon Yuna így érzett irántam?"
[Yuna ránéz Tidusra és mosolyog]

Te
am

"Min mosolyog?"
[Belépnek az ajtón, amely a Próbák Kolostorába vezet]
Wakka
"A fayth lent van. Csináljuk!"
Tidus
"A "fayth"?"

sít
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Lulu
"De előbb a Próbák Kolostora. Kimahri? Wakka? Készen álltok?"

[Wakka és Kimahri bólintanak]

Yuna
"Erősek legyetek!"

Tidus
"Hé, és én?"

HU
No

[Mindenki rálép a platformra, Kimahri kilöki Tidust]

Lulu
"Te még nem vagy őrző."

Yuna
"Visszajövünk, amilyen hamar csak tudunk, oké?"
[A platform leereszkedik]

Tidus
"Oh, persze! Hamar, mint "holnap" hamar, fogadok!"
[A platform visszatér. Dona és Barthello belépnek]
Dona
"Hol van Yuna?"
[Tidus a platformra mutat]
"Akkor te miért vagy itt?"
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Tidus
"Hé, én nem vagyok őrző, úgyhogy nem szabad mennem, ugye?"
Dona
"Nem vagy őrző, azt mondod?"
[Barthello felveszi Tidust]
Tidus
"Hé! Várj!"
"Áá! Eressz el!"
[Barthello rádobja Tidust a platformra]

Te
am

"Hé! Mi a fenét csináltok?"
Dona
"Csak egy kis játék."

[Tidus: "Huh?", majd a platform leereszkedik]
Tidus
"Ez rossz, nagyon rossz."

[A Próbák Kolostorának ajtajához fut]

sít
ók

"Kizárólag őrzőknek, és én biztosan nem vagyok őrző."
"Nos, azt hiszem már késő."

Wakka
"Hé, hé, hé!"

HU
No

[Belép a Próbák Kolostorába, találkozik Luluval, Kimahri‐val és Wakkával. A szobában egy dal
hallható. Ugyanez a dal hallható a Fayth kamarái közelében: a Fayth himnusza]

Tidus
"Dona volt és az a nagy izomagyú ember!"

Lulu
"Yuna lesz az aki megszenvedi a következményeket!"
Tidus
"Milyen következményeket?"
Wakka
"Kiátkozhatják!"

[Várják, hogy Yuna végezzen]
Wakka
"Csak várj."
Tidus
"Szóval, mi van ott amúgy?"
Wakka
"A fayth, emlékszel?"
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Tidus
"Oh igen, az a dolog. Persze."
Lulu
"A fayth‐ek azok az emberek, akik az életüket adták a Sin elleni harcban."
"Yevon elvette a lelküket, önként adták a még élő testükből."
Tidus
"Huh?"

Tidus
"Ez mind ebben a szobában van?"
"Sz‐szóval mit csinál Yuna ott benn?"

Te
am

Lulu
"Most örökké élnek, szobrokban rekedve."
"Ám ha egy idéző hívja őket, a fayth‐ek lelkei újra előbukkannak."
"Ezt hívjuk Aeon‐nak."

Wakka
"Teljes szívéből imádkozik, hogy legyőzhesse Sin‐t."

[Yuna kilép a Fayth kamarából és térdre esik. Lulu és Wakka odafutnak]

sít
ók

Tidus mesélve:
"Volt valami, amit senkinek nem mondtam el aznap."
"Az a dal, amit ott hallottunk, a templomban… Ismertem gyerekkoromból."
"Ez volt a bizonyíték, hogy Spira és Zanarkand valahogy kapcsolatban voltak. Legalábbis nekem."
"Talán ezért volt, hogy hirtelen úgy éreztem… Hogy csak haza akarok menni."
"Próbáltam valamit mondani nekik. De egyszerűen nem jöttek a szavak."

HU
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[Elhagyják a templomot; Egy embercsoport körülveszi Yuná. A képernyő fehérre vált, Tidus
visszaemlékezik]
"Azt hittem a Zanarkand‐al kapcsolatos érzéseimet már magam mögött hagytam."
"De ott voltak és egyre nagyobbá és nagyobbá nőttek bennem, amíg már majdnem szétrobbantam."
[A jelenet visszavált, mindenki elhagyja a templomot. Yuna közeledik Tidushoz]
Yuna
"Jól… vagy?"

Tidus
"Én… én nem is tudom."
Yuna
"Mit akarsz tenni?"

Tidus
"Egy nagyon hangosat kiáltani."
[Yuna kuncog. Tidus hangosan felkiált. Mindenki megfordul, majd elhagyják a templomot, át az
erdőn, a Kilika‐kikötőben álló hajójához]
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Wakka
"Irány Luca, végre!"
"A meccsek elkezdődnek amint odaérünk, úgyhogy pihenj az úton, okés?"
[Felszállnak a fedélzetre; A hajó elindul]
SS Winno (A hajón)
[Jelenetváltás: Éjszaka a hajón. Wakka Lulu‐ra néz, és bólint. A hajó felső részében járnak, ahol
egyedül maradnak. Lent Yuna beszélget másokkal. Kimahri éberen figyel rá. Az alsó fedélzeten az
Aurochok állnak, beszélgetnek. Tidus felmegy a fedélzetre; egyenesen Yunához]

Te
am

Tidus
"Miről beszélgettek?"
Bickson
"Te meg ki vagy?"
Graav
"Á, emlékszem rá. A srác Kilika‐ból."
Bickson
"Hmm?"

sít
ók

Graav
"Tudod, az egyik a Besaid Aurochs‐ból. Valamit mondott a kupa megnyeréséről."
Bickson
"Oh, tényleg. Te vagy az az idióta."
Yuna
"Ne nevezd őt annak!"

HU
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Bickson
"De egy idióta."
"Bennük nincs meg az, ami a kupa megnyeréséhez kell."
Tidus
"Nos, most már megvan, hogy itt vagyok!"
Yuna
"Igen, nyerni fognak!"
"Ő a Zanarkand Abes sztár játékosa volt!"

[Graav nevet]
Graav
"Ja, mintha lakott volna bárki azokban a romokban."
Yuna
"Nem romok azok, egy nagy város van ott! Ott van!"
[Mindenki bámul rá]
Tidus
"Túl közel kerültem Sin‐hez és‐‐"
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Yuna
"Van ott egy város, komolyan!"
Bickson
"Persze. Ahogy a kisasszony mondja."
[Elmennek. Tidus közeledik Yunához]
Tidus
"Mi a baj? Kissé mérgesnek tűntél az előbb."

Tidus
"Hogyhogy?"

Tidus
"Ja."

sít
ók

Yuna
"Sir Jecht mondott nekem mindig történeteket."
"Nagyszerű lenne egy nap látni az otthonodat."
"Szeretnék elmenni oda."

Te
am

Yuna
"Durvák voltak és..."
"Én hiszem, hogy a Zanarkand‐od létezik. Tényleg elhiszem, tudod!"

[A képernyő elsötétül]

"Szóval Yuna szeretne eljönni hozzám?"
"Ja, persze… Mintha lenne hely, amit megmutathatok neki."

[Tidus úgy dönt, hogy kihallgatja Wakát és Lulu‐t]

HU
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Lulu
"Nos? Mondj valamit."
"Vállalod a felelősséget?"

Wakka
"Nyugi! Valakit biztosan ismer Luca‐ban."
Lulu
"És ha nem?"

Wakka
"Bármikor beléphet egy blitz csapatba."
"Akárhogy is, jobb, mint csak úgy ott hagyni Besaid‐ban!"
Lulu
"Mi? Csak úgy ott hagyni Luca‐ban?"
Wakka
"Mit akarsz, mit tegyek?"
Lulu
"Yuna azt akarja, hogy az őrzője legyen."
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Wakka
"Oh ja, tyűű... Akkor ez is, mi?"
Lulu
"És ez kinek a hibája?"
Wakka
"Nem az enyém!"
[Néhány percig hallgatnak]

Lulu
"Mert ő Sir Jecht fia."
Wakka
"Oh, tényleg."
"Várj, biztos vagy benne? Tényleg Sir Jecht fia?"
Lulu
"Nehéz megmondani, de Yuna úgy tűnik, ezt hiszi."

sít
ók

Wakka
"Oké."

Te
am

"Az enyém, mi?"
"Miből gondolod egyáltalán, hogy azt akarja, hogy az őrzője legyen?"

Lulu
""Oké?" "Oké?" Ennyit tudsz mondani?"

HU
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Wakka
"Nos, ja, vagyis..."
"Neki kell ezt eldöntenie, ja? Nos, neki és Yuna‐nak, azt hiszem."
Lulu
"Most az egyszer igazad van."
Wakka
"Khm!"

Lulu
"Nem is tudom, hogy jobb..."
"Miért nem mondod neki, hogy kellene?"
Wakka
"Mit kellene?"
Lulu
"Yuna őrzőjévé válnia."
Wakka
"Miért én?"
Lulu
"Mert Yuna nem tudja."
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Wakka
"Miért nem?"
Lulu
"Utálja az apját—ami volt, amit tett."
"Tényleg azt hiszed, hogy képes lenne azt mondani neki, hogy..."
""Szeretném, ha az őrzőm lennél, ahogy apád volt az enyémnek?""
Wakka
"Nem reagálod ezt kicsit túl?"

"Jól van, jól van."
"Megpróbálok beszélni vele a torna után."
Lulu
"Legyél diszkrét."
Wakka
"Tudom. Az ő döntése."
"Nem kedveli az apját?"

sít
ók

Lulu
"Úgy tűnik. Ennyit mondott Yuna‐nak."

Te
am

[Lulu sóhajt]

Wakka
"Utálni a saját apádat, mi? Számomra luxusnak hangzik."
"Én nem is emlékszem a szüleimre."
"Nem is tudom, hogy érzek irántuk."

HU
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Lulu
"Én...Én öt éves voltam akkor, úgyhogy kicsit emlékszem az enyéimre."
Wakka
"Francba!"
"Sin elvesz tőlünk mindent."

[Tidus odamegy a blitzball labdához a hajón, a képernyő elfehéredik. A fiatal Tidus próbál labdába
rúgni, de elesik. Feláll; Jecht odamegy hozzá]
Jecht
"Nocsak, nocsak, próbálsz a nyomdokaimba lépni, ugye?"
"Általában díjat kérek az oktatásért, tudod..."
"Ezt a lövést… így kell csinálni!"
[Jecht bemutatja a speckó lövését]
"Nem tudod megcsinálni, kölyök."
"De ne aggódj fiam."
"Nem te vagy az egyetlen."
"Senki más sem tudja megcsinálni. Én vagyok a legjobb!"
[A visszaemlékezés véget ér. Tidus úgy dönt, hogy kipróbálja a lövést. Ha mindent jól csinálunk,
sikerül. Miután a lövés sikerült, Tidus nevet]
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Tidus
"A legjobb? Ja, persze!"
[Körbefordul, és az Auroch tagjai állnak körülötte]
Wakka
"Wow! Ezt hogy hívják?"
Tidus
"Nincs neve. Bárki meg tudja csinálni, ha megpróbálja."
Wakka
"Csináld meg még egyszer, ja?"

Te
am

[Tidus belerúg a labdába majd odamegy Yunához, közben a háttérben az Aurochok próbálgatják a
lövést]
Yuna
"Ez a Jecht Lövés volt, ugye?"
Tidus
"Honnan tudod ezt?"

sít
ók

Yuna
"Sir Jecht mutatta meg nekem, amikor gyerek voltam."
"Úgy hívta, hogy a "Fenségesen Káprázatos III. Mark Jecht Lövés.""

HU
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Tidus
"Hülye egy név, mi?"
"És azt tudod? Hogy nincs Mark I vagy Mark II, tudod?"
"Az öregem azt mondta, hogy a Mark III csak olyasvalami, amire a nép rákattan."
"Azt mondta, hogy minden este visszajönnek majd, várva a Mark I és a Mark II‐t."
"És tényleg mindig visszajöttek."
"Annyira idegesített."
[Yuna kuncog. Tidus lógatja a fejét. Némán állnak egy pillanatig]

"Szerinted életben van?"

Yuna
"Nem tudom."
"De Sir Jecht az apám őrzője volt."
Tidus
"Szóval akkor itt is híres?"

Yuna
"Igen."
"Szóval, ha bármi történt volna vele, szerintem hamar híre kelt volna."
Tidus
"Aha."
Yuna
"Mit tennél, ha megtalálnád?"
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Tidus
"Ki tudja? Azt hittem tíz éve meghalt."
"Nos..."
"Valószínűleg csak bevernék neki egyet."
[Beleüt a levegőbe]
"Azután, amin keresztülmentünk Anyával miatta."
"És amiért híres volt, én meg mindig..."
"Nos, te biztosan tudod, Yuna."
"Az apád is híres. Mindenki ismeri őt Spira‐ban igaz?"
"Nem kemény ez?"

Te
am

Yuna
"Nehéz idézőként a nyomdokaiba lépni."
Tidus
"Biztosan."

Yuna
"De a megtiszteltetés, hogy ilyen apám van, túlszárnyalja ezt, azt hiszem."

sít
ók

Tidus
"Nos, az én öregem miatt nem sok megtiszteltetés jár, az biztos."
Yuna
"Nem lenne szabad ezt mondanod az apádról!"
Tidus
"Meg van a jogom!"

HU
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Yuna
"Azt hiszem igen."

[Tidust eltalálja egy blitzball. Megfordul, hogy meglátja Wakkát és az Aurochot]
Wakka
"Mutasd meg mégegyszer azt a mozdulatot!"

[Tidus: "Yo!"; A képernyő elsötétül]

Tidus mesélve:
"Nem gondoltam, hogy az apám eljön Luca‐ba."
"Sosem szeretett másokat nézni játszani."
"De akkor is azt éreztem, hogy valami rossz fog történni. És az ilyen megérzéseim be szoktak jönni."
"Persze, mondtam Wakka‐nak, hogy segítek neki megnyerni a tornát. De nem voltam biztos benne,
hogy megvan még bennem, ami a játékhoz kell."
[Tidus elalszik]
LUCA
[FMV: Tidus áll a hajó fedélzetén, nézi Luca stadionját és a várost, majd a hajó kiköt Luca dokkjában.]
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"Á, ott! A játékosokat szállító hajó épp most érkezik!"
"Ez a 2‐es számú kikötő lesz."
Bobba
"Egészen Kilikából, ez a Kilika Bestiák!"
[A Kilika‐bestiák a tömeg felé integetnek]
"Ohalland Főidéző is náluk játszott korábban—egy nagy névhez kell felnőni."
"A szülővárosukat nemrég megtámadta Sin. Így van, Jimma?"

Bobba
"Izgalmas, ugye emberek?"
"A következő csapat, amelyik érkezett..."

Te
am

Jimma
"Igen, Bobba. Mindent el fognak követni azért, hogy haza vigyék a kupát idén."

[A képernyő elsötétül, és visszavált az Auroch‐okra]

sít
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"Lám, lám, lám! Csak nem a Besaid Aurochs!"
"Ők az elő, légző statisztikai lehetetlenség! Sosem láttam még ilyen rossz csapatot!"
"Így igaz! Huszonhárom év alatt még sosem jutottak túl az első fordulón!"
"Csak néhány kemény vonalas szurkoló van a közönségben ma."
Jimma
"Sok szerencsét nekik és biztonságos hazautat vissza Besaid‐ba."

HU
No

Bobba
"Így van, Jimma."
"Haladunk tovább, a következő csapat..."
"Itt vannak emberek! A mi kis Luca Goers‐ünk!"

[A képernyőn látjuk amint a Luca Goers kilép a hajóból]

"Megvan az erejük! Megvan a sebességük! Megvan a csapatmunkájuk!"
"Ők a minden szempontból első osztályú csapat! És újra itthon vannak Luca‐ban!"
Jimma
"Kétség kívül ők az idei favoritok, Bobba."
"És ahogy domináltak tavaly, csoda kellene hozzá, hogy ma veszítsenek."
Bobba
"Ezt mondhatod még egyszer, Jimma. Nézzék a tömeget, emberek! Nézzék a tömeget!"
"Úgy látszik egész Luca a Goers‐nek szurkol!"
"Ők tudják, én tudom és ti is tudjátok, emberek!"
"A Luca Goers az első számú!"
[A képernyő visszavált az Aurochra. Tidus bosszankodik]
Wakka
"Minden évben ez van, ja? Ne zavartas magad miatta."
[Tidus megragad egy hangszórót és felmászik egy dobozra]
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Tidus
"Álljatok csak meg, Goers‐ek!"
[A Goers, és a tömeg, mindenki Tidusra bámul]
"Most még vigyorogtok, de nem sokáig!"
"'Mert idén, mi Aurochs‐ok visszük el a kupát!"
[Tidus nevet. Jelenetváltás; Tidus odamegy Yunához, Lulu és Kimahri közeledik]
Wakka
"Yevon nevében, mi a fenét csináltál te odafenn?"

Te
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Datto
"Legalább kiálltunk!"
Letty
"Mi voltunk a gömbön!"
Datto
"Tényleg?"

[Három ember fut a csoporthoz]
"Mika Mester itt van!"

sít
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"Máris?"
"A 3‐as kikötő!"
Tidus
"Most mi van?"

HU
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Yuna
"Mika Mester megérkezett, az van!"
Tidus
"Mika? Mester?"

Lulu
"Mika Mester a vezetője minden embernek Spira‐ban."
"Egészen Bevelle‐ből jött el idáig. A tornát az ötven éves mesterségének tiszteletére rendezik."
Tidus
"Ötven év? Nem kellene már, öö, nyugdíjba mennie?"
Wakka
"Hé! Vigyázz a szádra."
Yuna
"Menjünk és nézzük meg!"
[Találkoznak Mika‐val. A tömeg eltakarja a látványt]

53

Tidus
"Nem látok semmit!"
Wakka
"Shhhh!"
[Hangos, örömteli zenét hallunk. Több ember száll le a hajóról; Az első, egy furcsa kék hajú ember]
"Az egy Guado, igaz?"
"Ki lehet az?"
"Ez nem… Seymour Mester?"

Te
am

[Seymour szembefordul a hajóval, és elvégzi az ima gesztust. A tömegben mindenki ugyanígy csinál,
kivéve Tidust. Mike Mester leszáll a hajóról, megáll Seymour előtt]
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Mika
"Spira népe, köszönöm a nagylelkű fogadtatást."
"Állj fel, Seymour Mester."
"És mindannyian."
"Bemutatom önöknek..."
"Jyscal Guado Mester fiát, aki múlt éjjel eltávozott a Farplane‐re."
"Ahogy azt bizonyára néhányan már tudják, hivatalosan is Yevon mesterévé szentelték."
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Seymour
"A nevem Seymour Guado. Megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam a mester címet."
"Életében, az apám Jyscal azon dolgozott, hogy elősegítse az emberek és Guado‐k közti barátságot."
"Felesküdöm, hogy folytatom a hagyatékát és legjobb tudásom szerint teljesítem mesteri
feladataimat."
[Wakka meglöki Tidust]

Wakka
"Te is! Hajtsd le a fejed!"

[Mike és társai elmennek. Seymour bámulja Yunát, mielőtt elindul]

Wakka
"Rendesen felhúz téged, ja?"

"Renden! Utolsó megbeszélés a meccs előtt! Gyerünk!"
[A képernyő elsötétül: az Auroch öltözőben vagyunk. Mindenki ott van, kivéve Tidust és Wakka‐t.
Tidus kinyitja az ajtót, és belép. Mindannyian csalódottan: "Awwww"]
Tidus
"Hol van Wakka?"
Datto
"A meccsek sorsolásán."
Letty
"A Goers‐el kellett játszani az első meccset tavaly."
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Jassu
"És az előtte levő évben, és az azelőttiben is!"
Keepa
"Nos, amúgy is kikaptunk volna bárkitől."
[Wakka belép.]
Datto
"Wakka Kapitány!"

[Mindenki éljenez]
"Először is. Vegyük át az alapokat újra, fiúk."

Te
am

Wakka
"Az Al Bhed Psyches‐el játszunk először. Ha nyerünk, döntőbe jutunk!"
"Így van, kiemeltek lettünk! Két győzelem és bajnokok vagyunk!"

[A képernyő elsötétül. A Blitzball bemutatása, majd újra az öltözőben vagyunk. Tidus ásít. Az ajtó
kinyílik: Yuna és Lulu belépnek]
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Yuna
"Hát itt vagy!"
"Valaki azt mondta, látta Sir Auron egy kávézóban!"
Tidus
"Au‐Auron?"

Yuna
"Igen, Sir Auron! Menjünk, keressük meg!"

HU
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[Épp indulnának amikor ...]

Wakka
"Hé! Hé, hé, hé, hé, hé! A játék hamarosan kezdődik!"
"Gy‐Gyere vissza hamar, ja?"
Tidus
"Hé, vissza fogok jönni."
Wakka
"Ja, oké."

Tidus
"Hé, Wakka."
"Be vagy feszülve ember."
"Nem, nem, nem az arcod."
"Csak lélegezz, nyugodj meg. Így ni. Csak lélegezz, igen!"
[Yuna kuncogni kezd; Lulu rázza a fejét. A jelenet vál az öltözőn kívülre; Tidus, Yuna és Kimahri előtt
áll]
Yuna
"Talán most már megkereshetjük Sir Jecht‐et."

55

Tidus
"Huh? Most?"
Yuna
"Sir Auron volt az apám őrzője is."
"Szóval lehet, hogy tudja, hol van Sir Jecht."
"Menjünk most már!"
[Yuna elindul, Kimahri hamarosan követi]
"Valahogy eszembe sem jutott, hogy az Auron akiről Yuna beszélt..."
"és amelyiket én ismerem Zanarkand‐ból akár két külön személy is lehet."
"Nem tudom miért, de tudtam, hogy ugyanarról van szó. Tudtam, hogy ugyanaz az Auron."

"Y myto summoner!"
("Egy hölgy idéző!")
"Fa sicd nabund."
("Jelentést kell tennünk.")

[Hallgatnak...]
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Tidus
"Hé!"
"Al Bhed Psyches, igaz?"
"Pár Al Bhed megmentett engem a minap és..."
"Ez a lány, Rikku adott ételt és..."

Te
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[Tidus elindul; Két Al Bhed Psycheset lát az út mentén]

"Öö… nem értitek, amit mondok, ugye?"

HU
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[Még mindig hallgatnak...]

"Öö, mindegy..."
"Ha találkoztok Rikku‐val, mondjátok meg, hogy köszönöm."
"Oh, és az első meccsről? Győzzön a jobb csapat!"
[Tidus elindul. Meglátja Yunát és Kimahrit, emberekkel körülvéve. Yuna kuncog]
Yuna
"Sajnálom, kérem, engedjenek át."
[Tidus felé fordul]
"Hé, menjünk."
Tidus
"Nagyon népszerű vagy."
[Yuna kuncog.Elindulnak. Yuna körülnéz]
Yuna
"Remélem nem fogunk különválni."
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Tidus
"Yuna!"
[Tidus fütyül]
Yuna
"Ez mi volt?"
Tidus
"Zanarkand‐ban, ezt csináljuk, ha szurkolunk a blitz játékosoknak."
[Újra fütyül]
"Próbáld meg te is! Tedd az ujjad a szádba így."

Te
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Yuna
"Így?"
Tidus
"Á‐áá, nem úgy, így."
[Megmutatja, hogyan]
"Aztán, megfújod."

Yuna
"Nem működik."

Yuna
"Oké."

HU
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Tidus
"Gyakorolj!"

sít
ók

[Yuna megpróbálja, sikertelenül]

Tidus
"Hé, csináld ezt, ha különválnánk."
"És akkor rohanok hozzád, oké?"
"Nos, azt hiszem addig jobb, ha együtt maradunk, amíg nem tudod megcsinálni"
Yuna
"Igenis, uram!"

[Átsétálnak a következő képernyőre]

Tidus
"Wow! Ez egy elég nagy város!"
Yuna
"Luca a második legnagyobb város Spira‐ban."
Tidus
"Azt hittem minden város kicsi—tudod, mint Besaid és Kilika."
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Yuna
"A városok általában nem lesznek annál nagyobbak."
"Mert ha sok ember elkezd egybe gyűlni..."
Tidus
"Sin...?"
[Yuna bólint, majd: "Hmm"]
"Mi van Luca‐val? Itt biztonságos?"
Yuna
"Nem más itt sem, de itt van a stadion."
"A Keresztesek minden erejükkel küzdenek, hogy megvédjék."
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Tidus
"A stadiont védik?"

Yuna
"A Blitzball tényleg az egyetlen szórakozás, amink van."
"Spira‐ban kicsit híján vagyunk a mókának manapság."

Yuna
"Így van!"
"Zanarkand is ilyen?"
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Tidus
"Wow! Akkor nagy a nyomás!"

Tidus
"Nos, ott több az épület. Mindegyik magas és össze vannak sűrítve."
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Yuna
"Biztosan jó magasak lehetnek! Nem szoktál szédülni tőlük?"
[Tidus nevet]
"Menjünk, keressük meg Sir Auron‐t!"

[A kávézóba mennek. Tidus csalódottan sóhajt)

Tidus
"Auron nincs itt."

[Yuna: "Hmm", majd Kimahri belép az épületbe. A jelenet megváltozik, és látjuk, hogy Kimahri‐t két
nagyobb ugyanolyan lény kóstolgatja]
"Miért nem beszél, Kimahri? Nem látni Yenke tíz évig! Mondj valamit!"
Yenke
"Kimahri elfelejteni Yenke? Elfelejteni Biran?"
Biran
"Hagyd Kimahri‐t, Yenke. Kimahri kicsi Ronso."
"Kimahri olyan kicsi, nem látni Yenke és Biran arcát."
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Yenke
"Kimahri elfelejteni Ronso barátokat? Mi tanítani sokat szarv vedés idején!"
"Biran megtanít Kimahri hogy erős Ronso legyen."
Biran
"Talán túl sokat tanítani."
[Biran kicsit meglöki Kimahrit]
Tidus
"Kapd el őket!"
[Yenke nevet. Kimahri megüti. Yenke elesik]

Te
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"Kifelé! Kezdődik a torna, halljátok?"
[Biran meglöki Kimahrit]
Tidus
"A meccs!"

[A kávézóban az emberek a televíziós képernyőt nézik, ahol Mika beszél]
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Mika
"Ma, ezen a dicső napon, a játékosok összegyűltek egész Spira‐ból..."
"hogy megmérettessék bátorságukat, képességüket és erejüket ezen a nagyszerű versenyen."
[A képernyő vált: Mika, Seymour mellett áll]

HU
No

"Ezek a kiváló, egyformán híres csapatok mind megérdemlik a kupát."
"De ilyen a verseny. Mi nézők pedig játsszuk e szerint a szerepünket:"
"Énekeljünk a győztesek dicsőségéért, és tapsoljuk meg a legyőzöttek bátorságát."
"A versenyről, Yevon legyen veletek."
[Végrehatja az ima gesztust]

[FMV: Madártávlatból látjuk ahogy a stadion megtelik vízzel]
[Egyik oldalt az Aurochok elfoglalják pozícióikat, és várják a játék kezdetét. A másik oldalt az Al Bhed
Psyches fut be. A meccs elkezdődik]
[A jelenet visszatér a kávézóba. Kimahri és Biran méregetik egymást. Yenke még mindig a földön van]
Tidus
"Kimahri! Yuna eltűnt!"

[Kimahri Tidusra néz; Biran megüti. Kimahri kifut a kávézóból. Tidus követi. Kint Lulu odalép hozzájuk]
Lulu
"Hol a Spira‐ban voltál!?"
Tidus
"Huh?"
Lulu
"Yuna‐t elrabolta az Al Bhed Psyches."
"A biztonságos visszatéréséért cserébe, azt akarják, hogy az Aurochs veszítsen."
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Tidus
"Mii!?"
Lulu
"Ha ezek csak blitzball játékosok, kétlen, hogy bármi drasztikusat tudnának tenni."
"De nem kellene kockáztatni. Menjünk érte."

Lulu
"Wakka is ugyanezt mondta."
"Majd ő elintézi a meccset. Mi menjünk Yuna‐ért."
"Az Al Bhed hajó a 4‐es kikötőben van."
"Gyerünk."

Te
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Tidus
"Én is megyek!"
"Ez nem lesz probléma!"
"Úgy mondják az Aurochs‐nak, hogy hagyják magukat megverni, mintha szükségük lenne rá!"
"Mármint mennyire lehetnek jó csapat?"

[A 4‐es dokkhoz mennek. Útközben megküzdenek "az Al Bhed által megmentett ősi machinával".
MajdLulu azt mondja: "Az Al Bhed vár ránk"]
[A csata után egy képernyőn látják a meccset]

sít
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Bobba
"Az Aurochs kitűnő védekezéssel tartja a döntetlen állást, emberek!"
[Wakka elkapja a labdát és körülnéz. 3 Al Bhed közeledik felé. Elejti a labdát]
Bobba
"Áúú! Ezt holnap reggel érezni fogja!"
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Jimma
"De a bíró nem ítél szabálytalanságot! Wakka elég alapos verést kap most."
[Vissza Tidushoz, Luluhoz és Kimahrihoz...]

Tidus
"Még bírja!"

Lulu
"Nem fogja kibírni. Wakka mindig ilyen."
Tidus
"Ouch."
Lulu
"Menjünk."

[Tovább mennek a 4‐es dokkhoz. Amikor odaérnek, látják, hogy egy hajó elindul]
Lulu
"Menjünk."
[Ráugranak. Boss harc jön: Tidus, Lulu és Kimahri vs Oblitzerator. Miután legyőztük, az ajtó kinyílik és
a Yuna kilép rajta. Egy Al Bhed, aki őrizte a földre zuhan, eszméletlen]
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Lulu
"Remélem adtál nekik."
Yuna
"Egy kicsit."
[Tidus jól megnézi a hajót]
"Mi az?"

Yuna
"Mi történt?"

Te
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Tidus
"Voltak ezek az Al Bhed‐ek, akik megmentették az életem amikor Spira‐ba érkeztem."
"Felvittek a hajójukra, még ételt is adtak."
"Kissé reméltem, hogy ez ugyanaz a hajó. De nem."
"Vajon mind eltűntek."

Tidu
"Sin megközelített minket."
"Én megúsztam, de nem tudom mi történt a hajójukkal."
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Yuna
"Öö, volt valaki a hajón, akit Cid‐nek hívtak?"

Tidus
"Nem tudom. Mind azt az Al Bhed nyelvet beszélték."
Yuna
"Értem..."
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Tidus
"Szóval ki az a Cid?"

Yuna
"Ő a nagybácsim, de valójában még sosem találkoztam vele."
Tidus
"Várj."
"Ez azt jelenti, hogy te is Al Bhed vagy, Yuna?"

Yuna
"Anyai ágon, igen."
"Cid az anyám testvére."
"De eltávolodott, miután anyám férjhez ment."
"De azt mondta, hogy keressem meg, ha valaha segítségre van szükségem."
Tidus
"Aggódtál amiatt, hogy...?"
Lulu
"Ne mondd el Wakka‐nak Yuna származását."
"Wakka‐val kapcsolatban—sosem szerette az Al Bhed‐eket."
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Tidus
"Whoa!"
"El kell mondanom Wakka‐nak!"
Lulu
"Azt hittem mondtam, hogy ne mondd el Wakka‐nak!"
Yuna
"A meccs!"
Lulu
"Oh!"

Te
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[Lulu jelt ad. Wakka látja, hogy a játék az utolsó feléhez ért]
Bobba
"Harcminc másodperc van hátra..."
"Az Aurochs hatalmas letámadást indítanak!"
[Wakka gyorsan úszik]
"Egy hosszú passz Letty‐től!"

"Átmegy!"
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[Wakka megfogja]

[Wakka elkerüli az Al Bhed védőt és lő]
"Rálövi!"
"Góóóóóóóó!"
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"Hihetetlen! Az Aurochs megnyeri a meccset, 3‐2!"

[A jelenet visszatér a Tidushoz és a csapathoz]

Tidus
"Nyertünk!"

Yuna
"Megcsináltuk! Döntőbe jutottunk!"

Lulu
"Nem a leg…méltóságteljesebb győzelem."
"Ha ez Chappu lenne, ő még mindig állna."
Tidus
"Hé, nem vagy te egy kicsit igazságtalan?"
Lulu
"Elnézést?"

Tidus
"Tudom, hogy sosem tudnám átvenni Chappu helyét."
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"Te mondtad ezt Wakka‐nak, igaz, Lulu?"
"És nem hiszem, hogy Wakka valaha megpróbálná átvenni Chappu he… "
Lulu
"Nem akarod befejezni ezt a mondatot."
[Útban vannak az öltözőhöz. Az Aurochok Wakka mellett állnak, aki egy padon fekszik]
Datto
"Biztosan jól van, Kapitány?"

Jassu
"Ráadásul a Goers ellen játszunk."

Te
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Letty
"A meccs néhány percen belül kezdődik. Biztosan jól van?"

[Wakka felkapja a labdát, eldobja, az ajtó kinyílik; Tidus belép, és felrúgja a labdát a levegőbe]
Tidus
"Hiányoztam?"

Datto
"Lady Yuna!"
Letty
"Jól vagy?"

HU
No

Yuna
"Ez mind miattam van."
"Sajnálom! Annyira sajnálom!"
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[Yuna és Lulu belépnek]

Wakka
"Hogy hagyhattad, hogy holmi Al Bhed‐ek elraboljanak?"
Tidus
"Hé, hagyd, rendben?"

Wakka
"Ne menj többé az Al Bhed‐ek közelébe, oké? Ők bajt hoznak."
[A jelenet vált az öltözőn kívülre. Yuna beszél Tidushoz, bólint Kimahri‐nak, és elfut. Kimahri követi.
Tidusl visszatér az öltözőbe, beszél Wakával]
Wakka
"A meccs hamarosan kezdődik. Nincs idő bemelegíteni."
"Kész vagy?"
Tidus
"Had szóljon."
Wakka
"Rendben!"
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[Wakka feláll]
"Valamit el kell mondanom nektek fiúk."
"Ez után a meccs után..."
"Visszavonulok."
"Megígértem magamnak, hogy ez lesz az utolsó tornám."
"Ha nyerünk, ha veszítünk, abbahagyom a blitzball‐t."
"De tudjátok..."
"Ha már itt vagyunk, akkor nyerhetnénk is!"

Botta
"É‐Én a kispadon vagyok?"

Te
am

Aurochs
"Yeah!"

[Wakka, Tidus elé lép, és kezét a vállára helyezi]
Wakka
"Én a kispadot melegítem. Ő lép a helyemre."
[Aurochok felé fordul]

"Rendben, fiúk, nyerjük meg ezt! Verjük meg a Goers‐t!"
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Tidus
"Blitz‐eljünk!"

[Vált a kép Lulura és Wakkára]

Lulu
"Láttalak ott lebegni, a gömbben."
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Wakka
"Hé, azt nem lett volna szabad látnod."

[Wakka majdnem összerogyik; Lulu elkapja]

Lulu
"Tényleg mindent beleadtál, ugye?"

[Tidusra és az Aurochs vált a kép]

Tidus
"Rendben fiúk, mit fogunk csinálni?"
Aurochs
"Nyerni!"
Botta
"Wakka Kapitányért!"

[A jelenet visszavált az öltözőbe]
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Bobba
"Itt is van emberek!"
"Néhány percen belül, kezdődik a bajnoki meccs!"
[Lulu és Wakka nézik a kivetítőt]
"A legszebb emlékeim itt vannak.
Wakka, az Aurochs Kapitánya."

Bobba
"De ki hitte volna..."
"Egy bajnoki meccs eme két csapat között?"
"A mi legendás Luca Goers‐ünk..."
"a borzasztóan nehéz sorsú Besaid Aurochs ellen!"

Te
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[A képernyő elsötétül: visszavált a vidám tömegre]

[A képernyőn Auron látható, helyet foglal a standon]
Jimma
"Úgy látszik, történelem van készülőben, Bobba."

[A jelenet vált a vízzel teli arénára, elkezdődik a meccs]
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Bobba
"Már bele is vágtak, emberek!"
"A Goers játékosai gúnyolják az Aurochs‐ot!"

[A blitzball meccs elkezdődik. Végül eljön a félidő]
Bobba
"És itt a félidő!"
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Jimma
"A Goers remekül játszik, Bobba. Igazán remekül."

[A jelenet visszavált az öltözőbe]

Wakka
"Védjétek a területet, fiúk! Meg kell állítani a Goers‐t!"
Aurochs
"Kapitány!"
Tidus
"És én?"
Wakka
"Szerezd meg a labdát és lőjj ahogy csak tudsz!"
Datto
"A Goers‐nek annyi!"
Aurochs
"Yeah!"
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Tidus
"Lőjjek, ahogy csak tudok!"
Aurochs
"Yeah!"
Wakka
"Rendben! Siessünk!"
[A második félidő 3: 00‐kor megáll)
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Bobba
"A szurkolók kezdenek türelmetlenek lenni! Egy kis akciót akarnak!"
"Az Aurochs lelkesedése gyorsan apad! Vajon küzdelem nélkül odaadják a győzelmet?"
[A közönség többször is "Wakka"‐t skandál]

Bobba
"Úgy tűnik mindenki Wakka‐t akarja emberek!"
[A vízben Tidus lebegve úszik]
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"Mondd csak… Hová megy az a játékos?"
"Elhagyja a gömb medencét! Talán megsérült!"

[Az öltözőben Tidus beszél Wakkával. Wakka elhagyja a szobát]
"Hogy őszinte legyek, egy kicsit tényleg kívülállónak éreztem magam, de..."
"Végül is ez tényleg az Aurochs és Wakka műsora volt."
[Újra látjuk a medencét]
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Bobba
"Vajon mi történik? A közönség őrjöng!"
[Wakka beúszik]

"Ah! Ez Wakka! Újra pályán van és készen áll!"
"Az Aurochs úgy tűnik örül, hogy újra itt van."

[A játék folytatódik, két lehetséges kimenet van: győzelem vagy vereség.]

VERESÉG:

Bobba
"Az Aurochs talán elvesztette a meccset, de micsoda meccs volt!"
[A tömeg szomorúnak és csalódottnak látszik]
GYŐZELEM:
Bobba
"Hihetetlen! Az Aurochs nyert, emberek! Ez bekerül a rekordok könyvébe!"
[A tömeg vidáman integet]
[Wakka fekszik a vízben. Tidus odaúszik hozzá. Hirtelen a tömeg sikoltozni kezd! Rengeteg hal veszi
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őket körbe! Tidusnak és és Wakkának sikerül legyőzni őket]
[A jelenet vált a tömegre. Mindenki pánikba esve kiabál]
Lulu
"Mi folyik itt?"
[FMV. Auron egyedül áll hatalmas kardjával, miközben az emberek futkosnak körülötte... Csata:
Auron vs Vouivre. Egy ütés után, Tidus és Wakka csatlakozik hozzá]
Tidus
"Auron!"

Te
am

Wakka
"Sir Auron!"
Tidus
"Tehát ismered őt."
Wakka
"Persze. A valaha volt legjobb őrző."

[Tidus odalép hozzá. Mielőtt bármit mondana, újabb támadás jön. Csata: Auron, Wakka, és Tidus vs.
Garuda. Győznek. Elindulnak, de egy másik Garuda veszi őket körül]

sít
ók

Tidus
"Hé, hagyjatok már!"

[A képernyő elsötétül. Seymour elvégzi az imagesztust: A földből egy hatalmas Aeon tör elő. FMV: Az
Aeon elpusztít mindent, mindenki biztonságban van. Seymour mosolyog. A képernyő elsötétül]
Mi'ihen Road (Mi'iheni Út)

HU
No

[A jelenet visszavált az Auroch‐ra, Wakka felé tartanak. A párbeszéd eltérhet, ha elveszítjük a
versenyt]
Datto
"Távozni készül, Kapitány?"

Letty
"Nem kellene előbb pihenni?"

Wakka
"Yuna‐nak most van rám szüksége."
"Nem fetrenghetek itt valami ágyban."

[Az Aurochok lehajtott fejjel állnak, szomorúak]
Datto
"Igen, de..."
Wakka
"Gyerünk, fel a fejjel!"
[Felegyenesednek]
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"A blitz szezon épp csal elkezdődött."
"Ne vágjatok ilyen arcot, ja?"
[Átadja a szobrot Datto‐nak]
"Nos…viszlát fiúk!"
"Legyetek jók."
Aurochs
[Nem túl lelkesen]
"Kapitány..."

Te
am

Wakka
"Nem hallom!"
Aurochs
[Lelkesen]
"Kapitány!"

[Vált a képernyő: mindenki összegyűlik Luca egyik területén]

sít
ók

Yuna
"Biztos vagy benne?"
Wakka
"Sosem szerettem a hosszú búcsúzkodást."
"Elnézést, hogy megvárattalak, Yuna."
"Be kell váltanom pár ígéretet, ja."
"Mostantól, teljes munkaidős őrződ vagyok."

HU
No

Yuna
"Akkor üdv újra itt, Sir Wakka."
"Örülök, hogy velünk vagy."

Wakka
"Hé, jó újra itt lenni, ja?"
"Szóval, van valami hír arról, hogy mi történt?"
Lulu
"Nem igazán."
"Nem tudjuk honnan jöttek a szörnyek."
"Mika Mester biztonságban van, hála Seymour Mesternek."
"Nagyjából ennyi."
Yuna
"Seymour Mester Aeon‐ja... Olyan erős volt."
[A képernyő vált Tidusra és Auronra]
Tidus
"Hé, te! Ne csak álldogálj ott! Ez mind a te hibád volt!"
"Sin lenyelt! Ide kerültem Spira‐ba!"
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"Nem tudok vissza menni Zanarkand‐ba—minden, minden!"
"Mondom, ez mind a te hibád."

[Auron nevet. Egy pillanatig mindketten hallgatnak]
Tidus
"Ki vagy te egyáltalán?"
"Ismerted az öregemet, nem?"
Auron
"Igen."

Te
am

Tidus
"És ismerted Yuna apját is?"
Auron
"Pontosan."

Tidus
"Hé, ember, nem lehet!"
"Hé, ember, ez nem lehet. Ez egyszerűen lehetetlen.

HU
No

Tidus
"Miért nekem kellett lennem?"

sít
ók

Auron
"Semmi lehetetlen sincs benne."
"Jecht, Braska, és én… Együtt legyőztük Sin‐t, tíz évvel ezelőtt."
"Aztán elmentem Zanarkand‐ba...
"ahol vigyáztam rád."
"Hogy majd egy nap elhozzalak Spira‐ba."

Auron
"Jecht kért meg rá."
Tidus
"Életben van?"

Auron
"Attól függ, mit értesz azon, hogy "életben"."
"Ő már nem ember."
"De akkor..."

"Éreztem valamit Jecht‐ből abban a héjban, te nem?"
"Érezned kellett, amikor kapcsolatba kerültél Sin‐nel."
[A képernyő fehérre vált, majd ráfókuszál Tidusra]
Tidus
"Nem lehet..."
Auron
"De igen. Sin maga, Jecht."
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Tidus
"Nem! Ez nevetséges! Nem lehet!"
"Nem hiszek neked!"
Auron
"De ez az igazság."
"Majd te is meglátod."
"Gyere velem."
Tidus
"Ha nemet mondok?"

Te
am

Auron
"Minden történetnek egyszer véget kell érnie."
Tidus
"Nem érdekelnek a történeteid!"

Auron
"Értem. Szóval így érzel."
"Akkor rendben. Gyere, vagy ne gyere. A te döntésed."

sít
ók

Tidus
"Mit kellett volna mondanom?"
"Azt mondod az én döntésem"
"de nincs választási lehetőségem, ugye?"
"Veled kell, hogy menjek. Muszáj!"
"Amúgy is te vagy az egyetlen, aki meg tudja mondani, mi folyik itt!"

HU
No

[Tidus leguggol, láthatóan ideges]

Auron
"Idegesítő, tudom. Vagy félsz?"

[Odamegy Tidushoz, és kezét a vállára helyezi]
"Minden rendben."

Tidus
"Auron?"
"Haza fogok valaha menni? Vissza Zanarkand‐ba?"
Auron
"Ez Jecht‐től függ."
"Én felajánlom a szolgálataimat Yuna‐nak. Gyere."
[A képernyő vált Yunára, Lulura és Kimahrira, akik egy kőlépcső alján várakoznak]
Wakka
"Szerinted itt fog maradni?"
Lulu
"Sir Auron ismeri, úgy tűnik. Igazad volt. Tényleg találkozott valakivel, akit ismer."
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Yuna
"Szerinted megtalálja a visszautat Zanarkand‐ba?"
Wakka
"Akárhogy is, hiányozni fog."
Yuna
"Még mindig a városban van, nem? Azt hiszem, megyek, megnézem..."
"Oh!"
[Auron sétálfeléjük, mögötte Tidus]

Yuna
"Sir Auron!"
Auron
"Yuna."
Yuna
"Uram?"

Lulu
"Komolyan mondja?"
Auron
"Visszautasítod?"

HU
No

Yuna
"Nem, nem!"
"Elfogadjuk! Igaz, mindenki?"

sít
ók

Auron
"Szeretnék az őrződ lenni. Elfogadod?"

Te
am

Wakka
"Whoa."

Wakka
"P‐Persze! Egyáltalán nem gond!"
Lulu
"De…miért?"

Auron
"Megígértem Braska‐nak."

Yuna
"Megígérte az apámnak?" "Köszönöm, Sir Auron! Örömmel fogadjuk a csatlakozását!"
Auron
"És…ő is jön."
[Megragadja és meglöki Tidust]
Tidus
"Sziasztok…srácok. Eh…hali!"
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Auron
"Ezt Jecht‐nek ígértem meg."
Yuna
"Sir Jecht életben van?"
Auron
"Nem tudom. Nem láttam már tíz éve."
Yuna
"Értem..."

Te
am

Auron
"Előbb‐utóbb találkoztok."
Yuna
"Igen. Már alig várom!"

[Odalép Luluhoz]
Auron
"Mi az útitervünk?"
"Merre megyünk?"

Yuna
"Hé! Gyere velem!"
[Tidus megközelíti Yunát]

[Fütyül]

HU
No

Yuna
"Hé, nézd!"

sít
ók

[A képernyő elsötétül]

Tidus
"Hé, egész ügyes lettél."
Yuna
"Szomorúnak tűnsz."
Tidus
"Ja, lehet."

Yuna
"Akarsz kiáltani?"
Tidus
"Nem hiszem, hogy ezúttal segíteni fog."
Yuna
"Tudod mit?"
"Kissé zavarba ejtő ez mondani..."
"De az idézők és az őrzőik olyanok, mint Spira fénysugarai."
"Rengeteg ember Spira‐ba tőlünk függ."

72

"Megtanultam gyakorolni a mosolygást, amikor szomorú vagyok, tudod?"
"Tudom, hogy nehéz."
Tidus
"Ja… megértem. Azt hiszem."
Yuna
"Helyes, na lássuk, hogy mit tudsz."
Tidus
"Huh?"

Te
am

Yuna
"Gyerünk!"
[Tidus mosolyog, furcsa arckifejezéssel]
Tidus
"Ez furcsa!"
Yuna
"Most próbálj hangosan nevetni!"

Yuna
"Gyerünk, mutasd meg!"

sít
ók

Tidus
"Hogy?"

[Tidus hangos, bosszantó nevetést hallat. Mindenki bámul rá]

[Nevetnek]
Yuna
"Túl vicces!"

HU
No

Yuna
"Szerintem nem kellene többet nevetned."

Tidus
"A te ötleted volt!"

Yuna
"Öö...köszönöm."
"Azt akarom, hogy az utazásom tele legyen nevetéssel."
Tidus
"Oké."
Yuna
"Ha külön válnánk, csak fütyülj."
"Rohanva jövök majd, megígérem."
[Tidus bólinva:: "hm"]
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Tidus
"Nos, menjünk."
[Tidus megfordul. Mindenki bámul rájuk]
Tidus
"Mit bámultok?"
Wakka
"Csak aggódtunk, hogy talán megőrültetek!"

Yuna
"Nos, akkor rendben."
"Most Djose templomába megyünk."
"És őrzők? Ne felejtseket el mosolyogni."

Te
am

Tidus
"Bocsánat!"

[Tidus felmegy a kőlépcsőn. Előttük a Djose‐templomhoz vezető út; Mi'ihen Útja.. Séta közben leálltja
őket egy fehér szakállú, magas zöld kalapos és zöld ruhás férfi]

Tidus
"Valami régi városból?"

sít
ók

"Tudod, hogy honnan vannak ezek a romok?"

[Yuna besétál a képernyőre]

"Pontosan. A legősibb városból!"
"Sin erejének szörnyű testamentuma. Minden alkalommal reszketek, mikor látom őket."
"Sin‐hez képest az emberek olyanok, mint a legyek!"

HU
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Yuna
"De úgy hiszem, hogy egyedül az emberek képesek legyőzni Sin‐t."
"Jó válasz. Megkönnyebbülés ezt hallani, idéző kisasszony."
"Hol maradt a jó modorom? Én Maechen vagyok, tudós. Állok szolgálatára kisasszony."
Maechen
"Utazáson veszek részt, tanulmányozom világunk, Spira történelmét, kutatva történeteit és titkait..."
"Utazásaim során rengeteg helyen jártam és megdöbbentett, amiket láttam."
"Törékeny mosolyokat az emberek arcán, Sin puszta megemlítésekor."
"Számítanak önre, hölgyem. Adjon nekik okot rá, hogy újra egyesüljenek."
Yuna
"Úgy lesz."
[Folytatják az utat. Kicsit később egy chocobo lovas trió ‐ két lány, és egy srác – fut oda hozzájuk]
"Idéző Hölgy, ha nem tévedek?"
Yuna
"Igen, Yuna vagyok."
"Én Lucil vagyok, a Djose Chocobo Lovagok kapitánya."
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"Én pedig Elma. A mi feladatunk az Út védelme."
Lucil
"Jelentették, hogy egy nagy szörny jelent meg ezen a környéken, ami chocobo‐kra éhezik."
"Vigyázzon, Yuna Idéző, ha chocobo‐t akar bérelni."
Yuna
"Köszönöm. Óvatosak leszünk."
Lucil
"Helyes. Visszatérünk az őrjáratunkhoz. Minden jót."

Te
am

Elma
"Az imáink önökkel vannak."
[Ellovagolnak]
Tidus
"Egy nagy szörny..."
"Menjünk, kapjuk el!"

Tidus
"Ez a helyes cselekedet."
Auron
"Ez a helyes cselekedet?"
[Auron halkan nevet magában]

HU
No

Tidus
"Most meg mit mondtam?"

sít
ók

Auron
"Miért?"

Auron
"Jecht is sokszor mondta ezt."
"És minden alkalommal, amikor mondta, az bajt jelentett Braska‐nak és nekem."
[Tovább mennek a Mi'ihen Út mentén. Találkoznak egy nővel és egy fiatal gyermekkel]
"Idéző Kisasszony!"
"Maga idéző?"

Yuna
"Igen. A nevem Yuna."
"Én Calli vagyok."
Yuna
"Örvendek, Calli."
Calli
"Lady Yuna, el fogod nekünk hozni a Nyugalmat?"
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Yuna
"Igen, hamarosan."
Calli
"Yay!"
[Elkezd körbejárkálni Yuna körül]
"Már nagyon várjuk a következő Nyugalmat, Idéző Kisasszony."
Yuna
"Mindent el fogok követni."
[A többiek felé néz]

Te
am

"És sok szerencsét az őrzőinek is."

[Jelenetváltás. Calli belép egy csoport közé és továbbmennek]
Tidus
"Mi az a Nyugalom?"

Yuna
"Sin meghal és újjászületik."

sít
ók

Lulu
"A Nyugalom a béke ideje."
"Az után jön, hogy egy idéző legyőzi Sin‐t és addig tart, amíg Sin újra megjelenik."

HU
No

Tidus
"Értem!"
"Furcsálltam is."
"Yuna apja legyőzte Sin‐t tíz évvel ezelőtt, igaz?"
"De Sin még mindig itt van. Eddig nem sok értelme volt."
"Várjunk… ha csak úgy visszajön..."
Yuna
"Ne mondd, hogy nem éri meg… Mert megéri."

[A képernyő elsötétül]

"Ha csak egy kis időre is..."
"az emberek nyugodtan alhatnak az ágyukban anélkül, hogy félnének."
"Ez a fajta idő mindent megér."
"Ne mondd, hogy nem éri meg."
"A szavaid aznap Yuna—Jól emlékszem rájuk."
[Továbbmennek az Úton. Találkoznak egy chocobóval, amely egy karavánt húz. Luzzu és Gatta is ott
vannak, és a karaván előtt járnak.]
Gatta
"Hé!"
"Hé, láttuk a meccset! Nagyszerűek voltatok srácok!"
Luzzu
"Gratulálok, Wakka!"
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[Elma és Lucil feltűnik]
Elma
"Hé! Ne csatangoljon itt!"
Gatta
"Öö... Az idéző kisasszony és az őrzői..."
Lucil
"Ez a küldetés teljes figyelmet igényel. Nincs vesztegetni való időnk!"
"Megértette?"

Te
am

Luzzu
"Igen asszonyom! Elnézést, asszonyom!"
Lucil
"Folytassa."

[Elma és Lucil elindulnak. Luzzu, Gatta felé fordul]

Luzzu
"Látja? Szegezze le a tekintetét, mondja, hogy "uram" sokszor és minden rendben lesz."

[Yuna kuncog]

sít
ók

Gatta
"Igenis…uram."

Luzzu
"Hé, Yuna."
"Még ha Yevon el is utasított minket..."
"mi továbbra is hiszünk benned. Ez soha nem fog változni."

HU
No

Yuna
"Köszönöm, Sir Luzzu, Sir Gatta."
"De tudják… nem késő még visszamenniük Besaid‐ba és..."
Gatta
"Mennünk kell, uram!"

[A karaván tovább halad. A csoport továbbmegy az út mentén. Két emberrel találkoznak: egy
keresztessel és egy másik, egy zöld köpenybe öltözöttel, aki gyengéd hangon szólal meg]

"Legyőzzük Sin‐t akárhogy is!"
"De Yevon tanításai azt mondják..."
"Elég!"
[Elmegy]
"É‐én csak azt akartam, hogy..."
Yuna
"Minden rendben?"
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"Idéző Kisasszony...?"
[Elvégzik az ima gesztust]
Yuna
"Igen, Yuna vagyok."
"Megtiszteltetés, hölgyem."
"A nevem Shelinda. Yevon tanítványa vagyok."
Wakka
"Mi volt ez az egész? A Keresztesek hadművelete?"

Te
am

Tidus
"Arra gondolsz, amiről Gatta és Luzzu beszélgettek?"
Shelinda
"Azt hallottam, hogy tiltott machinát akarnak használni. Meg kellett állítanom őket."
Tidus
"Huh? Miért?"

Wakka
"Ez rossz, ja?"

sít
ók

Lulu
"A machina használata szigorúan tiltja a Yevon papság."

Auron
"Had használjanak, amit akarnak."
"Akkor sem győzik le Sin‐t."

Wakka
"Ja! Így van!"

HU
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Shelinda
"De itt nem Sin legyőzéséről van szó!"
"Yevon tanításait fenn kell tartani!"

Shelinda
"De nem értitek! A Keresztesek meg sem hallgattak."
"És azért, mert én csak egy alantas oltárszolga vagyok."
Yuna
"Ne mondd ezt."
"Nos, magam sem régóta vagyok idéző."
"De nem csüggedhetek el minden alkalommal, ha valami nem sikerül."
"Az emberek számítanak rám. Számítanak mindkettőnkre!"
Shelinda
"Igen! Igen, igaza van hölgyem. Abszolút igaza van!"
"Nagyon szépen köszönöm, Lady Yuna!"
"Mostmár úgy érzem meg van a megfelelő elhivatottságom, hogy befejezzem a kiképzésem."
[Továbbmennek. A csoport végül elér egy épületet]
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Auron
"Itt megpihenünk."
Wakka
"De ez egy Al Bhed bolt!"
Auron
"Ez gondot jelent?"

Auron
"Hol voltak az őrzői?"

Te
am

Wakka
"Nem hisznek Yevon‐ban és Luca‐ban..."
"Elrabolták Yuna‐t!"

[Wakka és Lulu kezüket a homlokukhoz érintik]
Yuna
"Sir Auron csak aggódik az egészségedért."

Auron
"Nos, én igen."

sít
ók

Wakka
"Kicsit sem vagyok fáradt!"

[Belép az épületbe; Követik őt. A képernyő elsötétül, ahogy elalszanak. A képernyő átvált az épület
belsejébe]
Tidus
"Mintha tudnék aludni!"

Tidus
"Ezt figyeld!"

HU
No

[Tidus kilép az épületből. A nap épp lemegy]

"Ez a napnyugta más volt, mint az amelyiket Kilika‐ban láttam. Csendes volt—szinte finom."
[Látja, hogy Yuna egyedül van. Odasétál hozzá]

Tidus
"Mit csinálsz?"

[Pánik van a hangjában. Yuna megfordul és mosolyog. Tidus leül mellé]
Yuna
"Szép..."
Tidus
"Meghiszem."
Yuna
"Bárcsak egy ilyen helyen élhetnék."
"Békés… Mosollyal az arcomon élni minden nap."
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Tidus
"Megteheted, mihelyst legyőzted Sin‐t, nem?"
Yuna
"De akkor egy új Sin születik úgyis."
Tidus
"Nos, akkor le tudod győzni újra."
Yuna
"Bárcsak tehetném."

Yuna
"Sin a büntetésünk a hiúságunkért."
"És nem megy el, amíg meg nem bűnhődtünk."

Te
am

Tidus
"Hé, megteheted! Hidd el! Te vagy itt a legjobb idéző!"
"Yuna, miért jön mindig vissza Sin?"

sít
ók

Tidus
"Hogyan tegyük ezt meg?"
"Egyáltalán mit tettünk, ami ennyire rossz lenne?"
"A sok machina használat vagy ilyesmi? Oh… Várjunk, ez tényleg ilyen rossz dolog lett volna?"
Yuna
"Vicces..."
"Gyerekkorom óta sosem kérdőjeleztem ezt meg."
"De most, hogy kérdezed rossz‐e vagy sem…nem tudom."
"Annyi minden van még, amit nem tudok."

HU
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Tidus
"Nos akkor, egyformák vagyunk!"

[Tidus imitálja egy öregember hangját]

"Ez a fajta beszéd nagyon illetlen egy idézőtől!"
"Úgy hangzik, mint Mika?"
[Yuna nevet, akárcsak Tidus]

Yuna
"Tudod, ez nem valami szép!"

[Tidus feláll és nyújtózkodik; Yuna is feláll)
Tidus
"Tudod..."
"Egy meccs alatt, csak a blitz‐re kell gondolnod és semmi másra…tudod?"
Yuna
"Oké."
[Tidus gondolkodik, hogy mit mondjon, és végül megtalálja a helyes szavakat]
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Tidus
"Nem gondolhatsz arra, hogy "Jobbról az ötödik széken az egy helyes lány.""
"És nem gondolhatsz arra, hogy hová fogod vinni randizni, mert abban a percben amint arra
gondolsz, akkor fogsz veszíteni!"
"Érted, öö, Yuna, úgy értem, hogy tényleg nem kellene aggódnod, tudod?"
"Miután legyőztük Sin‐t, akkor kezdhetsz csak aggódni a jövő miatt."
Yuna
"Azt hiszem."
Tidus
"De Yuna, hogyan akarsz legyőzni egy ilyen nagy valamit?"

[Elvégzi az ima gesztust]

Tidus
"Zanarkand‐ban?"

sít
ók

"A világ peremén… Zanarkand‐ban."

Te
am

Yuna
"A Végső Idézés."
"Az az egyetlen módja Sin legyőzésének. Az egyetlen módja."
"Azzal hívni tudjuk a Végső Aeon‐t. Az a zarándoklás célja."
"A Végső Idézés Fayth‐je a távoli északon várja, hogy üdvözölje az idézőket, akik végigcsinálják a
zarándoklást."

Auron
"Úgy érti a város romjainál, amely elpusztult ezer évvel ezelőtt."
[Auron megjelenik, és feléjük halad]

HU
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Tidus
"Biztos, hogy csak romok?"
Yuna
"Azt hallottam."

Auron
"Magad is meglátod majd hamarosan."
"Yuna, gyere be."

[Auron elindul, otthagyva őket]

Yuna
"Velünk jössz majd… Zanarkand‐ba?"
Tidus
"Persze, megyek."
"Elmegyek Zanarkand‐ba, hogy a saját szememmel lássam."
[Tidus szomorúan nézi a naplementét, majd megfordul, és visszatér a fogadóba. Yuna követi]
"Tudtam, hogy az nem lehet az én Zanarkand‐om. De biztosra kellett mennem."
[Újra alszanak. Tidus megpróbál kimenni, de valaki épp belép]
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"Byntuh sa."
Tidus
"Tessék?"
"Ah, bocsásson meg uram."
"Azt akartam mondani, hogy "elnézést kérek", de Al Bhed‐ül jött ki."
Tidus
"Oh, te egy Al Bhed vagy?"
"Rin vagyok, ennek a létesítménynek a tulajdonosa."

[Tidus: "huh?"]
"Azt jelenti, örvendek a találkozásnak."
Tidus
"Nos helly doo sad wee neked is."

Te
am

Rin
"Hela du saad oui."

sít
ók

Rin
"Ha érdekli..."
"Al Bhed ABC‐s könyveket lehet találni egész Spira‐ban."
"A megtalálásuk és a nyelvünk megtanulása mókás lehet."
"Tessék, had adjak egyet találkozásunk emlékéül."
"Habár érdemes óvatosnak lenni, ha a nyelvünkön akar megszólalni."

[Átadja a. VIII: R = H Al Bhed szótárt]

[Rin sóhajt]

HU
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Tidus
"Ja, hallom, hogy az Al Bhed‐eket nem kedvelik túlzottan. Oh, elnézést!"

Rin
"Ed ec y crysa."
("Micsoda szégyen.")

[Hirtelen egy lány sikoltozni kezd]

"Valaki segítsen! A chocobo‐k!"

[Auron belép az épületbe]
Auron
"Ez nekünk szól, gyerünk."
[Tidus: "huh?" Auron elindul]
Rin
"Köszönöm a segítségét. Kérem, használja ezt."
[Kaptál: Mega Potion 2x!]
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[Tidus kimegy. Auron és Lulu már ott vannak]
Lulu
"A chocobo karámhoz!"
[Következő képernyő: Tidus, Yuna, és Wakka remegést érez. Rin istállójának tetején egy hatalmas dög
áll. Csata: Banda vs Chocobo Eater. Győzelem után a chocobok szabadon futkosnak és boldogok. Rin
és egy szőke hajú lány odamegy hozzájuk]

Te
am

Rin
"Érdekli esetleg néhány chocobo bérlése?"
"Hálám jeléül, az első ingyenes."
"Kérem, szóljon a kezelőnek, ha bérelni szeretne."
"Nagyon szépen köszönjük, hogy megmentették a chocobokat!"
[A jelenet vált. Tidus odamegy beszélni vele]
"Hello! Ezúttal díjmentes!"

sít
ók

[Választható a "Let me one ride! (lovagolni akarok)", "I'll walk (Gyalog megyek)", vagy " How do you
ride a chocobo (Hogyan kell irányítani egy chocobot)?" Ha chocoboval megyünk nincsenek véletlen
csaták, így a válasz nyilvánvaló. Szóval chocobo‐ra pattanunk, míg egy nagy kapuhoz nem érünk.
Dona és Barthello már ott vannak]

Dona
"Hányszor kell még elmondanom? Én idéző vagyok!"
"Sajnálom asszonyom! Nincs kivétel!"

Dona
"Hasztalan!"

HU
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Dona
"Meg merészeli akadályozni egy idéző zarándoklását?"
"Sajnálom asszonyom! Nincs kivétel!"

[Mielőtt áthaladna a kapun, Clasko ‐ az a fickó, aki korábban Lucillel és Elmával volt ‐ megállítja őket]
Clasko
"Itt kell, hogy hagyják a chocobokat."
"Gyerünk, mindenki szálljon le!"

[Leugrunk a chocoboról, és a kapu felé megyünk. Gatta és Luzzu beszélnek egy keresztes feleségével]
Gatta
"Gatta és Luzzu jelentkezik uram!"
Luzzu
"Ezek az utolsók."
"Jó, hogy itt vagytok velünk. Menjetek át!"
[Látunk egy chocobot egy kocsiba. Gatta Tidushoz fordul]
Gatta
"Valamikor majd mutasd meg, hogy kell blitz‐t játszani!"
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Luzzu
"Várjatok itt. Pillanatok alatt leverjük Sin‐t! "
[Tidus bólint. Luzzu és Gatta előre mennek de a ketrec mellett az őr megállítja Tidust,]
"Sajnálom, nem engedhetem át önöket."
"Hé, maga egy idéző és az őrzői, igaz? Elnézést a kellemetlenségért."
[Választható a "Ne aggódj" vagy a "Mesélj a műveletről". Válasszuk a "Mesélést"!]

sít
ók

Te
am

"Hogy, nem mondták el?"
"Ide hozzuk Sin ivadékait egész Spira‐ból."
"Sin ivadékai elkerülhetetlenül idevonzzák Sin‐t, igaz?"
"Belecsaljuk egy csapdába!"
"Ez a küldetés, a Mi'ihen Hadművelet, egy Keresztes – Al Bhed egyesített küldetés."
"Mi Keresztesek becsaljuk Sin‐t, az Al Bhed‐ek pedig lecsapnak rá."
"Tudjátok, az Al Bhed‐ek ugyanannyira gyűlölik Sin‐t mint mi."
"Sikerült egy ősi machinát kimenteniük."
"Azt mondják olyan erős, mint a hatalmas Aeon‐ok."
"Nos, tudják Yevon tiltja a machina‐t."
"Ah...jobban belegondolva, ne is menjünk oda. Jobb, ha nem tudják."
"A Mi'ihen Hadművelet Kereszteseit mind kiátkozták."
"Már a saját családom sem beszél velem."
"Ma le kell győznünk Sin‐t."
"Másképp nem lesz hová mennünk."
[Mivel nem tudunk elmenni, menjünk vissza. A képernyő vált; A csoport látja, hogy Seymour és
követői közelednek. Yuna és Seymour imádkozik]

Yuna
"I‐Igen?"

HU
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Seymour
"Hát újra találkozunk, Lady Yuna."

Seymour
"Felkavartnak tűnsz. Tehetek érted valamit?"
Yuna
"Nos..."

[A kapu felé néz]
Seymour
"Értem."

[Seymour előrelép. Az őr szalutál neki]
"Seymour Mester. Had mutassam meg a parancsnoki központot."
Seymour
"Várjon. Lenne egy kérésem."
"Igen, Őnagysága?"
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Seymour
"Szeretném, ha Yuna Idézőt és az őrzőit átengedné a parancsnoki központhoz."
"De, Seymour Mester, uram."
Seymour
"Ne aggódjon. Teljes felelősséget vállalok."
"Rendben hát. Átmehetnek."
[Seymour a csoport felé fordul]
Seymour
"Elintézve."

Te
am

Yuna
"Köszönöm, Őnagysága."

[Yuna meghajol. Seymour elindul]
Lulu
"Yuna, ideje menni."

Tidus
"Kinek képzeli ez magát?"

sít
ók

Yuna
"Oh! Igen is!"

Wakka
"Ő egy mester. Jobb ha hozzászoksz, ja?"

HU
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[A csoport áthalad a kapun. Dona és Barthello figyelik, és elindulnak a másik irányba]

Mi'ihen Művelet

[Az ég szürke és felhős. Egy őr énekel]

"Tisztelegjetek Seymour Mesternek!"

[Seymour közeledik a Keresztesek csoportjához]

Seymour
"Spira bátor Keresztesei, egész Spira védelmezői."
"Higgyetek az útban, melyet választottatok, legyen a hit az erősségetek!"
"Én, Seymour Guado, Yevon mestere, tanúskodom a mai tetteitekért."
[A Keresztesek egyetértésben tisztelegnek]
"Uram!"
[A jelenet Tidusékra vált]
Wakka
"Mi folyik itt?"
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"Miért támogatja Seymour Mester a Kereszteseket, mi?"
"Az Al Bhed‐ek machináját használják! Megsértik a tanításokat!"
Yuna
"Még ha szembe is mennek a tanítással, vállalják a kockázatot a jó ügy érdekében."
"Wakka, szerintem Seymour Mester is látja ezt."
Wakka
"Lulu?"

Auron
"Kérdezd meg magad."

Te
am

Lulu
"Hmm... csak találgatni tudok."

[Seymour közeledik hozzájuk, először Yunára, majd Auronra néz]
Seymour
"Ah, Sir Auron. Megtiszteltetés."
"Rendkívül érdekelne, hogy mit csinált az elmúlt tíz év során."
Auron
"Nincs semmi mondandóm ezzel kapcsolatban."

sít
ók

[Auron elindul]

Yuna
"Nagyságod!"

HU
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Seymour
"Értem..."
[Yuna‐ra néz]
"Sir Auron minden bizonnyal értékes őrző."

Seymour
"Kérlek, nincs szükség formalitásokra."

Wakka
"Elnézést..."
"Seymour Mester?"
"Miért van Őméltósága…jelenleg… jelen itt… uram?"
Seymour
"Kérem, beszéljen úgy, ahogy egyébként tenné."
Wakka
"Ez a hadművelet nem ellenkezik Yevon tanításaival? Nem akarja megállítani őket?"
Seymour
"Valóban… meg kellene."
"Habár..."
"Mind a Keresztesek, mind az Al Bhed‐ek őszintén vágyják a békét Spira‐ban."
"Ez a Mi'ihen Hadművelet ebből a közös vágyból született."
"Bár ez Yevon‐nak szentségtörésnek számít, a szándékaik tiszták."
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"És én, Seymour Guado—a személy, nem Yevon mestere..."
"Mint Spira polgára, csak jót kívánok a törekvéseikhez."
Wakka
"De,machinát használni… Az rossz, nem?"
Seymour
"Tegyen úgy, mintha nem látta volna őket."
[Mindenki meglepődik, főleg Wakka]
Wakka
"Engedelmével uram, de ez nem olyasmi, amit egy mesternek mondani illene!"

Te
am

Seymour
"Akkor tegyen úgy, mintha nem mondtam volna."
Wakka
"Most viccel!"

[Seymour elindul]

sít
ók

"Az első pillanattól kezdve, ahogy megláttam, sosem kedveltem Seymour‐t…"
"De tudod, néhány dolog, amit aznap mondott… Egész sok értelmet láttam benne."
[A csoport a Gombasziklák Útja mentén halad, a Mi'iheni torony irányába. Clasko odamegy hozzájuk]

Yuna
"Igen?"

HU
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Clasko
"Elnézést, Lady Yuna Idéző?"

Clasko
"A parancsnoki központ..."
"Seymour Mester kéreti a jelenlétét ott, hölgyem."
Yuna
"Köszönöm."

Clasko
"Azon az úton menjen a parancsnoki központhoz. Nincs messze."
"Még mindig az előkészületek közepénél járunk. Elnézést."
[A Gombasziklák Útja mentén haladnak tovább, végül megérkeznek a parancsnoki központhoz. Luzzu
és Gatta vitatkoznak valamin]
Gatta
"Miért csak maga, uram? Én is harcolni akarok!"
Luzzu
"A parancs az parancs."

87

Gatta
"Már nem kadét vagyok, uram!"
"Had menjek önnel, bebizonyítom nekik!"
Luzzu
"A parancsnoki központ védelme is fontos, tudod."
Gatta
"De egészen idáig jöttem Besaid‐ból, hogy harcoljak Sin‐nel, uram!"
Luzzu
"Tudom, de a parancs az parancs. Az őrhelyére, Keresztes."

Te
am

Gatta
"De uram!"

[Gatta elfut. Luzzu elvégzi az ima gesztust Tidusék odamennek hozzá]
Luzzu
"Szóval átengedtek, mi?"
Tidus
"Gatta jobbat érdemel..."

sít
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Wakka
"Legalább nincs rá esély, hogy megsérüljön."
"Ti srácok miért harcoltok egyáltalán? A mindenható Al Bhed machina nem elég?"
Luzzu
"Még szükségük van némi időre, hogy előkészítsék őket."
"A mi dolgunk, hogy az öbölben tartsuk Sin‐t, amíg nem végeznek."
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[Wakka Luzzu felé fordul és keresztbe teszi a karját]

"Wakka..."
"Lehet, hogy nem lesz már lehetőségem elmondani ezt."
"Az öcsédről van szó."
Lulu
"Luzzu, ne!"
Wakka
"Mi az?"

Luzzu
"Én beszéltem őt rá…hogy jelentkezzen."
[Wakka Lulu‐ra néz, aki lehajtja a fejét. Wakka előrelép, hogy a szemébe nézzen Luzzunak]
"Sajnálom."
[Wakka néhány pillanatig hallgat, aztán keményen megüti Luzzut. Luzzu elesik. Wakka tovább ütné,
de Tidus lefogja őt hátulról]
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Tidus
"Wakka! Elég lesz, Wakka!"
[Wakka leáll. Tidus elmegy. Luzzu még mindig fekszik a földön]
Wakka
"Amikor régen együtt blitz‐eltünk. Chappu mindig azt mondta..."
"Azt mondta—mikor megnyerjük a kupát, ja?—megkéri Lulu kezét."
"Aztán egy nap…lelép és beáll Keresztesnek. Csak így."
[Luzzu feláll, és megérinti az arcát]

Te
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Luzzu
"Chappu azt is mondta..."
"Hogy a barátnőddel lenni jó..."
"De távol tartani tőle Sin‐t még jobb."
[Wakka Lulu felé fordul]
Wakka
"Lu, te tudtad?"
Lulu
"Luzzu elmondta…mielőtt elmentünk."

sít
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Luzzu
"Meg is ütött engem."

[Lucil felül egy chocobora]

Lucil
"Minden Keresztes az előőrsből sorakozzon a parton!"

HU
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Luzzu
"Ez nekem szól."

[Luzzu elmegy]

Wakka
"Luzzu! Meg ne halj ott."

Luzzu
"Hogy még többször megüthess?"

[Wakka felemeli a karját és ismét megüti]
Wakka
"Sokszor! Sokkal többször!"
[Luzzu rábámul rá, és tovább sétál. Yuna zihálva elélép]
Yuna
"Sir Luzzu, kérem! Kérem, ne menjen!"
Luzzu
"Muszáj, Yuna."
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Auron
"Hagyd menni."
"Az ember már megválasztotta az útját..."
"Akárcsak te amikor úgy döntöttél, hogy idéző leszel."
[Yuna félénken ellép az útból. Luzzu elmegy. A képernyő elsötétül]
"Sok idő kellett..."
"mire tényleg megértettem az okát, hogy aznap miért hagyta Yuna elmenni Luzzu‐t."
[Elmennek a parancsnoki központba. Több Keresztes áll egy tucatnyi ágyúnál. Wakka odalép az
egyikhez]

Te
am

Wakka
"Átok ezekre...!"

[Belerúg, és fájlajla a lábát]
Tidus
"Tényleg utálja őket, mi?"

sít
ók

Lulu
"Chappu..."
"Besaidban hagyta a kardot, amit Wakka adott neki."
"És egy Al Bhed machina fegyverrel harcolt inkább."
Wakka
"Ennek semmi köze hozzá!"
"Csak utálom ezeket a szentségtörő szerkezeteket!"

HU
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[Továbbmennek. Yuna és Wakka nézik őket; Számos Keresztes, néhány chocobo lovas.. A kocsi, melyet
Luzzu és Gatta chocoboja húz, kinyílik…]
Wakka
"Amúgy sem működne."

Yuna
"Ne mondd ezt."
"Lehet, hogy reménytelen hadjárat, és talán Yevon ellenes..."
"De a Keresztesek és az Al Bhed‐ek—a legjobbat nyújtják, hogy legyőzzék Sin‐t."
"Meg akarják szabadítani Sin‐től Spira‐t örökké."
"És mi is pont ezt akarjuk, nem?"
[Wakka felé fordul]
"Nem?"
Wakka
"Hmph! Renden, rendben!"
"De továbbra is azt mondom, hogy a machina rossz hír! Nem véletlenül tiltott!"
Lucil
"Idéző Kisasszony! Hát itt van!"
[Lucil megjelenik, és a parancsnoki központra mutat]
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"A parancsnoki központ arra van. Kinoc Mester is ott van."

Yuna
"Kinoc Mester is?"
Lucil
"Igen. Kérem, siessen hölgyem."
[A parancsnoki központ bejáratához mennek. Gatta őrzi a bejáratot]

Te
am

Gatta [Nagyon csalódottan]
"A hadművelet hamarosan kezdetét veszi."
"Kérem, ellenőrizzék a felszerelésüket."
Wakka
"Öö, jól vagy?"

Auron
"Ha bizonyítani akarsz..."
Gatta
"Huh?"

sít
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Gatta
"Persze, hogy nem!"
"Azért jöttem, hogy Sin‐nel harcoljak!"
"De idedugtak!"

Auron
"Először teljesítened kell a rád bízott feladatokat."

HU
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[Gatta lelógatja a fejét. A Tidus és a csapat belépnek a parancsnoki központba. Egy világos
narancssárga köpenyes férfi beszél Auronnal]
"Seymour‐tól hallottam, de nem voltam biztos benne, hogy találkozni fogunk."
"Jó látni téged, Auron! Tíz éve, ugye?"
[Az ember nevet. Lulu beszél Tidussal]

Lulu
"Ez Wen Kinoc, egyike Yevon Négy Mesterének."
"Ő vezeti a harci szerzeteseket és vezényeli a Kereszteseket."
[Gatta elfut]
Gatta
"Minden egység készen áll a parancsaira, uram!"
Kinoc
"Rendben. Elmehet."
Gatta
"Uram!"
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[Gatta elmegy, Wakka és Yuna követik]
Kinoc
"Mondd csak, Auron. Merre voltál az utóbbi tíz évben?"
Auron
"Erre most nincs időnk, nemde?"
Kinoc
"Ez a terv nem fog működni, te is tudod."
"Csak hagyjuk őket még egy kicsit álmodozni."

Te
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Tidus
"Hogy?"
Seymour
"Lord Kinoc..."
Kinoc
"Oh, igen. Folytassák."
Auron
"Ez a Kinoc, egy mester?"

sít
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Kinoc
"Hallottam ám, Auron."
"Sok minden történt az utóbbi tíz évben. Mit csináltál és hol?"
Auron
"Teljesítettem egy barátomnak tett ígéretemet. Jelenleg is."
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Kinoc
"Csak egyet árulj el: Láttad Zanarkand‐ot?"

[Auron:"Hmph". A képernyő vált Yunára és Tidusra]

Yuna
"Azt hiszem…nekünk itt nincs keresni valónk."

"Végre eljött az idő."
"Szólnunk kell az Al Bhed‐eknek akik kint várnak, hogy kezdjék el a hadműveletet."
"A szörnyek lehet, hogy áttörnek. Ez a hely nem biztonságos."
"Győződjenek meg róla, hogy képesek‐e megvédeni magukat. Szóljanak, ha készen állnak."
[Ha felkészültél, beszélj vele]
"Kinoc Mester. Kérem."
[Kinoc előrelép a platformon, amely a sziklaperem fölött lóg]
Yuna
"Sin jönni fog?"
"Sin mindig visszatér az ivadékáért."
"Hogy biztosra menjünk, ösztönözni fogjuk őket, hogy hívják elő."
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Auron
"Nem lesz rá szükség. Jönni fog."
"Emlékeztem, hogy Auron azt mondta."
"Sin az öregem. Sin Jecht."
[A föld megremeg. Majd csata: Sinspawn Gui ellen. Legyőzése után, még mindig életben van: csak ül,
alig mozog]
[FMV. Látjuk az Óceánt a part közeléből. Sötét árny fedi be. Sin megjelenik. A Chocobo lovasok a
tengerparton sorakoznak]
Lucil
"Gyerünk!"

Te
am

[Sint lövik az Al Bhed ágyúk. Ahogy Sín darabjai az óceánba esnek, életre kelnek. Lucil vezeti a
chocobo lovasokat a parton]
[A kép hirtelen Auronra vált]
Auron
"Vigyázz!"

Seymour
"Álljon hátrébb, Lady Yuna."
Yuna
"I‐Igen."

sít
ók

[FMV: Sin teljesen megjelenik. Egy hatalmas energiamező veszi körül. A kép vált a tengerre, ahol a
keresztes hajók harcolnak a sinspawn ellen.. A képernyő elfehéredik]
[Yuna felébred, arccal a földnek. Felnéz, és látja, hogy Sinspawn Gui ismét életben van! Seymour
egyedül van. Feláll, és oldalra néz. Auron ott van, és Seymourhoz megy. Követi]

Yuna
"A többiek?"

HU
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[Főnökharc: Sinspawn Gui. Ezúttal legyőzzük és elpusztul]

[Yuna a szikla szélére fut, és nézi Sint]
[FMV. Az Al Bhed‐ek rálőnek Sinre. Yuna imádkozik. Majd Sin elmerül és elúszik A bűn elmerül és
úszik. Yuna sokkoltan néz. A képernyő elfehéredik]
[A strandot látjuk; Mindenhol törmelék. Tidus is a törmelék között fekszik. Megpróbálja felemelni a
fejét. Mikor meglátja a part menti holttesteket, térdre esik. Végül találkozik Gattaval.]
Gatta
"Mi…folyik itt?"
"Miért? Mi?"
[Ordítva]
"Mi folyik itt!?"
[FMV. Sin a víz alá süllyed és elúszik]
Tidus
"Ne merj elfutni előlem!"
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[Tidus beugrik az óceánba, és Sin után úszik. A képernyő elfehéredik, majd Yunára vált]
Yuna
"Mindenki álljon hátrébb! Idézni fogok!"
Seymour
"Nem fogod megsebesíteni."
"Az erőid még mindig…túl gyengék."
Yuna
"De valamit tennem kell!"
[Seymour megrázza a fejét. Megfordul, és elkezdi forgatni a botját]

Te
am

Seymour
"Nem tudsz!"

[A jelenet vált a víz alá. Tidus gyorsan úszik Sin után. Gyorsan, de céltalanul. Abbahagyja az úszást]
"Fogalmam sincs mit képzeltem, amikor Sin után mentem aznap."
"De mielőtt tudtam volna, mit csinálok, akkor ott úgy üldöztem, mint egy tolvajt a piacon."
"Talán csak dühös voltam, talán csak haza akartam menni."
"Állandóan csak Zanarkand‐ra gondoltam, és az öregemre."
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Jecht
"Mi az?"

sít
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[A képernyő elfehéredik. Egy furcsa területen járunk... egy nagy, szürke fa, amely úgy tűnik halott. A
háttérben az ég folyamatos kék fényekkel villog.. Néhány ember elhalványult arcát látjuk; Egyikük
Luzzu. A képernyő közepén áll, és megrázza a fejét. A kicsi, titokzatos ember is ott van, aki Tidust
megszólította Zanarkandban. Egy Blitzball labda elgurul, majd a képernyő elfehéredik]
[A blitzball labda leesik, és látjuk, hogy egy újabb Tidus visszaemlékezésben vagyunk, Zanarkandban.
A Fiatal Tidus nézi a tengert, éjjel]

Tidus
"Azt mondják, már nem edzel és hogy vissza fogsz vonulni."
Jecht
"Had mondják."
"Még mindig én vagyok a legjobb."

Tidus
"Azt mondják nem vagy jó, mert állandóan iszol."
Jecht
"Abba tudom hagyni az ivást, amikor csak akarom!"
Tidus
"Akkor hagyd abba most."
Jecht
"Mit mondtál?"
Tidus
"Azt mondtad képes vagy rá!"
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Jecht
"Heh. Majd holnap, talán."
Tidus
"Miért nem ma?"
Jecht
"Miért tennék meg valamit ma, ha holnapra is hagyhatom?"
[Tidus eltűnik]
"Már megint kezdi…pityereg!"
[A képernyő elfehéredik]

Te
am

"Azt hittem érzékeltem az öregemet akkor."
"Valahol..."
"Vagy talán csak Sin mérge játszadozott az elmémmel."

[A jelenet elhalványul, Tidus a tengerparton fekszik. Felül]

"Hányan haltak meg ma?"
[ Yuna elvégzi a küldést. A fény és energia körök veszik körül]

Tidus
"Huh?"

HU
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Auron
"Látom még mindig itt vagy."

sít
ók

"Az emberek meghalnak, Yuna meg táncol."
"Mikor fogja abbahagyni a táncot? Mikor lesz vége?"
"Yuna nem hagyja abba a táncot—addig nem amíg Sin el nem tűnik."
"Ezek voltak akkor a gondolataim…azt hiszem."

Auron
"Sok történet véget ért itt ma..."
"De..."
"A tiéd, látom folytatódik."
Tidus
"Mi?"
[Tidus feláll]

"Sin jött és ment, de én itt maradtam."
[Tidus előrelép. Találkozik Auronnal és Kinoc‐al]
Auron
"Egy gyors visszavonulás."
"Elégedett vagy?"
Kinoc
"Hogy érted ezt?"
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Auron
"Azok, akik elfordultak Yevon‐tól meghaltak, a hívők tovább élnek."
Kinoc
"Úgy látom az elmúlt tíz év megváltoztatott."
[Vált a kép: Auron és Kinoc egymástól külön irányba indulnak el. Seymour odamegy Yunához]
Seymour
"Nem nézel ki valami jól."
"De most, jobban, mint valaha, neked kell lenned az emberek erejének, a magabiztosságuknak."
[Yuna úgy hangzik, mintha sírna. Wakka elvégzi az ima gesztust]

Te
am

"Bárki mástól azt várnák, hogy kimutatja bánatát."
"Te te…egy idéző vagy. Te vagy Spira reménye."
"Amíg Sin le nem győzetik, addig nem engedhetsz. Megértetted?"
Yuna
"Igen. Megértettem."
Seymour
"Félsz?"

sít
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[Yuna rámosolyog]

"Yuna, legyek én az erőd pillére. Ahogy Yunalesca‐nak ott volt Lord Zaon."
"Lady Yuna. A következő találkozásunkig, viszlát."
[Elvégzi az ima gesztust, majd elmegy. Tidus beszél Auronnal]
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Auron
"Sin Jecht."

Tidus
"Ja, egy ideig azt hittem éreztem őt."
"De ez nem jelenti azt, hogy hiszek neked."
Auron
"Sin Jecht. Érted jött ide."

Tidus
"Szóval megölte azt a sok embert, csak hogy láthasson engem?"
Auron
"Sin ezt csinálja."
"Meg akarta mutatni neked."
"Tudod, hogy miért?"
Tidus
"Honnan kellene tudnom?"
Auron
"Azért, hogy megöld."
"Amíg ő Sin, Jecht nem áll le az öldökléssel."
"Azt akarja, hogy te állítsd meg."
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Tidus
"Most biztosan viccelsz."
"Honnan tudod mindezt egyáltalán?"
[Auron nevet és elmegy]
"Még nem fejeztem be a beszédemet! Ne merj elmenekülni!"
Auron
"Te vagy az, aki menekül."
[Tidus követi Auront. Találkozik a csoporttal, aki várnak rájuk. Elmennek, kivéve Kimahrit és Tidust]

Tidus
"Rettenetesen vidám."
[Kimahri előrelép, megfordul és Tidus felé néz]

Te
am

Yuna
"Hé, ti ketten! Siessetek!"

Kimahri
"Sötét időkben muszáj neki. Muszáj fényesen ragyognia."
[Tidus zihálva: "Huh?!"]

Tidus
"Segítenünk kellene neki akkor."

HU
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Kimahri
"Ha aggódunk, jobban igyekszik."
"Ne ráncold a szemed."
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"Most sötét idők vannak. Yuna igyekszik."

[Kimahri megfordul és elmegy. Tidus követi]

Tidus
"Ne aggódj, legyél boldog?"

[Kimahri ismét Tidus felé fordul]

Kimahri
"Kimahri is próbálkozik."
Tidus
"Mosolyogj! Láttam."

[Kimahri mosolyogni próbál. A szája kinyílik: inkább olyan, mint egy macska, aki sziszegni akar, nem
pedig mosolyogni. Tidus dörmögve "Szomorú ...". A képernyő elsötétül]
Djose Templom
[A csoport Djose felé halad az úton. Megállnak egy elágazásnál]
Tidus:
"Hé! Messze van még Zanarkand?"

97

Wakka
"Még odébb van."
Lulu
"Először le a Holdfolyamon a Guado‐k városába, Guadosalam‐ba..."
"Aztán Macalania templomához átkelünk a Villám‐Síkságon."
Tidus
"Ó, apám."

Tidus
"Ezt gondolom nem lehet kihagyni? Nem, ugye?"

Te
am

Yuna
"Előtte pedig elmegyünk imádkozni a Djose templomba!"

Yuna
"Imádkoznom kell a Fayth‐hez az összes templomban, hogy elnyerjem a Végső Aeon‐t."

Tidus
"Kemény lehet, Yuna."

sít
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Wakka
"Ez az Idézők képzése."
"Fel kell készítenie testet és lelket, mindet azért hogy felkészüljön a Végső Idézésre."

HU
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Yuna
"Minden rendben lesz ha te is itt vagy!"

[Mindenki lemegy egy ösvényen, kivéve Auront és Tidust]

Auron
"Hé, új srác."
Tidus
"Uh...én?"
Auron
"Ki más?"

Tidus
"Mit tehetek önért főnök?"
Auron
"Ne mondd el Yuna‐nak, hogy tudsz Sin‐ről és Jecht‐ről."
"Ismered..."
"Valószínűleg.. elzárkózna tőled."
"Ezt nem akarjuk."
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Tidus
"Értem, azt hiszem."
"Ja, de ha mégis mondanék valamit, úgy sem hinne nekem senki, tudod?"
Auron
"Yuna hinne."

Te
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Tidus
"Öö.. ott a pont."
"Most hogy belegondolok... nekem egyáltalán kellett volna tudnom Jecht‐ről?"
"Mi van az érzéseimmel?"
Auron
"Jobb, ha nem egy kritikus pillanatban tudod meg, érzelmessé válnál."
Tidus
"Hogy? Én érzelmes?"

[Auron megy tovább az ösvényen]
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Auron
"Úgy hallottam elég pityergős voltál."

"Ja, mondjuk amikor még kölyök voltam."
"Talán még egy kicsit most is. Csak egy kicsit."

HU
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Tidus
"Hé!"
"Még mindig nem veszem be a mesédet, hallod?"

Tidus megy tovább az ösvényen; Az út mentén látja, hogy Yuna beszél a három Chocobo lovaggal.
Velük van egy magányos chocobo is]
Lucil
"Yuna, jó látni téged és a társaidat is."

Yuna
"Önt is, Kapitány. Nagyon aggódtunk. Yevon‐nek hála!"
Lucil
"Kijutottunk élve, de a katonáinkat megtizedelték."
Elma
"Az összes Chocobonkból csak ez az egy maradt meg."
Clasko
"Elég gyenge Chocobo Lovassági Haderő vagyunk chocobo nélkül."
Lucil

99

"Hátat fordítottunk a tanításoknak és elvesztettük a hitünket."
"Ez...ez a jutalmunk érte."
[Mindannyian elérik a templomot]
Tidus
"Ez a Djose templom?"
[Egy nagy kőoszlop van előttük]
"Király!"
[Látjuk a templomot, villámok cikáznak körülötte]

Te
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Lulu
"A Villámló Gombaszikla. Csak akkor nyílik ki, ha egy idéző hívja a Fayth‐et."
Wakka
"Ez azt jelentené hogy egy másik idéző már ott van."
Yuna
"Egy másik idéző?"

Yuna
"Sietnünk kell."
Tidus
"Igaz! Gyerünk!"
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Tidus
"Mi van ha Dona az?"

HU
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[Belépnek a Djose‐templomba. Kilép egy kék köpenyes férfi, egy gyermek és egy másik férfi.]
"Elnézését kérem, de megkérdezhetném a nevét?"
Yuna
"Én Yuna idéző vagyok, Besaid szigetéről."

"Sejtettem!"
" Lord Braska lánya. Hasonlítasz édesapádra."
Yuna
"Apámra? Ismerte őt?"
"Nem, személyesen sosem találkoztunk."
"Ó, elnézést kérek, a nevem Isaaru."
Isaaru
"Én is idéző vagyok, akárcsak te."
[A kisgyerek is megszólal]
"Pacce vagyok. Nagyon örvendek."
[A másik férfi szólal meg]

100

"Én pedig Maroda."
Maroda
"A tesómra vigyázok."

Yuna
"Én… nem igazán... Épp csak most lettem idéző."

Te
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Isaaru
"Gyerek korom óta mindig felnéztem Lord Braska‐ra."
"Azt kívántam bárcsak egy nap én is olyan nagy idéző lehetnék mint ő volt."
"Biztosan benned is van abból a tehetségből ami benne volt!"
"Úgy hiszem egy nap le fogod győzni Sin‐t."

Isaaru
"Persze, én sem tervezem azt, hogy veszítsek."
"Talán versenyeznünk kellene, hogy melyikünk győzi le Sin‐t hamarabb, nem?"

Maroda
"Isaaru!"
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Yuna
"Rendben, elfogadom a kihívást."

Yuna
"Igen."

HU
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Isaaru
"Yuna, most mennem kell. Sok szerencsét mindkettőnknek!"

[Mindenki távozik, kivéve Tidust. Megfordul, hogy csatlakozzon társaihoz a próbák kolostorában, de a
trió megállítja, akik visszatérnek]
Isaaru
"Hé, te."
Tidus
"Én?"

Isaaru
"Te Yuna védelmezője vagy, nem?"
"Maroda hallott egy érdekes pletykát. Gondoltam jobb, ha tudod."
Maroda
"A Keresztesektől hallottam."
"Úgy tűnik, hogy az idézők akik zarándokolnak, egyszer csak…eltűnnek."
Isaaru
"Lehet csak a szörnyek kapták el őket... de nem ennyit ilyen hamar."
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Maroda
"Bocs, többet én sem tudok, de... nézz a hátad mögé."
"Egy védelmező nem sok jövője van idéző nélkül, ugye?"
Pacce
"Mi? Mi? Ti meg miről beszélgettek?"

Pacce
"Hé, jól csinálom! Igaz, bratyó?"
[Isaaru bólint, és Tidusnak mondja]
Isaaru
"Kérlek légy óvatos."
Tidus
"Meglesz!"

Te
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Maroda
"Arról beszéltünk, hogy hogyan végzed a védelmező munkát!"
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[Kimmentek a templomból, kivéve Pacce‐t. Isaaru megfordul]
Isaaru
"Pacce!"

Isaaru
"Megyünk!"

HU
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Pacce
"Öö.. igen?"

Pacce
"Megyek!"
[Az ajtóhoz fut]
"Szia!"

[Tidus csatlakozik a társaihoz a Próbák Kolostorában]

Wakka
"Rendben! Védelmezők, figyelem!"
Yuna
"Készen állunk."
Wakka
"Rendben... csináljuk!"

102

[Teljesítették a Próbák Kolostorát. Megnyílik a Fayth kamra ajtaja; Yuna belép, és a többiek odakint
várakoznak]
Dona
"Lám‐lám, megint te."
[Dona és Barthello lépnek be a terembe]
"Úgy látom még mindig a kis bandáddal utazgatsz."
[Barthello odalép Auronhoz, és csípőre teszi a kezét]
"Mi az, Barthello? Ismered ezt a jött‐mentet?"

Auron
"Na és?"

Te
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Barthello
"Te… Auron, ugye?"

[Barthello úgy viselkedik mint egy kigyúrt macho‐csávó]
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Barthello
"Meg… rázhatom a kezed?"
"Auron‐‐nem, Sir Auron."
"Maga az oka annak, hogy védelmező lettem!"
[Auron nevet, majd kezet fognak]
"Köszönöm Uram! Ez nagyon sokat jelent nekem!"

Wakka
" Lord Braska védelmezőjét jött‐mentnek nevezni?"

HU
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Lulu
"És te még idézőnek nevezed magad?"
[Tidus: "Yeesh!"]
Dona
"Barthello, elég! Gyere ide!"
Tidus
"Tarts ki haver"

[Várják Yunát, kilép, majd térdre rogyik. Kimahri odafut és felsegíti]

Dona
"Sokkal tartozol az apádnak."
"Ez a sok védelmező... és Sir Auron is?"
"És azt hallottam Maester Seymour is eléggé oda van érted."
"A világ biztosan másképp nézhet ki ha Lord Braska lánya vagy."
Yuna
"Ennek semmi köze az apámhoz!"
"Egyedül utazom, egy teljes értékű idézőként!"
Dona
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"Oh, csakugyan?"
"Akkor próbálj meg megállni a saját két lábadon most az egyszer."
[Dona közeledik a Fayth Kamra ajtajához]
"A védelmezőid nem fognak tudni megvédeni, ha eljön az ideje."
[Belép a kamrába. A csoport tagjai alszanak. Yuna megkapja "Ixion" Aeont! A képvisszavált a Djose
Fogadóba, ahol Tidus találkozik a többiekkel. Várják Yunát]
Wakka
"Lelépünk amint ideér Yuna."

"Hajnalig dolgozott."
"Gyógyította a sérülteket, küldte az elesetteket."
Tidus
"Ok… azt hiszem hagyom egyelőre aludni akkor."

Te
am

[Tidus belép a templomba és bemegy az egyik szobába. Yuna alszik az ágyon. Egy nő áll mellette]

[Yuna felébred, és felül az ágyon. Tidus: "Ah"]
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Tidus
"Jó reggelt!"
Yuna
"Mi? Reggel?"

HU
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Tidus
"Ne aggódj!"

Yuna
"De már reggel van!"
[Feláll]
"Nagyon sajnálom!"
"M‐máris elkészülök! Egy pillanat!"

[Yuna kétségbeesetten futkos a szobában]

Tidus
"Ne aggódj! Semmi baj!"

[Tidus elhagyja a templomot, és csatlakozik a csapathoz. Yuna hamarosan utánuk megy]
Wakka
"Hé! Álomszuszék!"
Yuna
"Sajnálom! Annyira sajnálom!"
[Odamegy Auronhoz]
"Kérlek, bocsáss meg."
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Lulu
"Tényleg, nem kell sietni... Tessék, a hajad."
[Yuna megigazítja a haját]
Wakka
"Egy idéző kócos hajjal! Hová tart ez a világ?"

Lulu
"Szólítgattunk, de az a horkolás..."

Te
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Yuna
"Felkelthettetek volna!"

Yuna
"Hmm...mi van ma? Mindenki pikkel rám!"
[Mindenki nevet, kivéve Auront. Kicsit később ő is elkezd]
"Te is, Sir Auron?"
Auron
"Amint Lady Yuna rendbe rakta a haját, elmegyünk!"
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[Mindenki elmegy, kivéve Tidus ésYuna]
"Már rég nem nevettem ilyen jót."
"Csak később jöttem rá..."
"Az egyetlen aki igazán nevetett… én voltam."
"A nevetés valószínűleg az egyetlen ami hajtja őket."

HU
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[Elhagyják a templomot, és felülnek a Chocobo‐kra]

Lucil
"Máris mentek?"
[Elvégzi az ima gesztust]
"Lady Yuna, biztosan kimerült az egész estés kemény munkától, minden rendben lesz?"
Yuna
"Úgy érzem, eleget pihentem. De köszönöm a kedvességét!"
"Ön is távozni készül?"
Lucil
"Igen, először átkelünk a Holdfolyamon, Aztán észak felé megyünk chocobo‐t keresni az elveszettek
helyére.
Elma
"Amint találunk chocobo‐kat, a Lovassági Haderő újra szolgálatba áll!"
Tidus
"Huh? Nem hiányzik valaki?"
Clasko
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"Kapitány! Váááárjon meeeeg!"
[Clasko végre utoléri a csoportot]
Elma
"Mi tartott ilyen sokáig? Indulunk!"
[Clasko még mindig zihál]
Clasko
"Azt várja tőlem, hogy tartsam a tempót egy chocobo‐val!?"

Elma
"Asszonyom!"

Elma
"Nincs nyafogás!"
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Clasko
"Eh!? N‐nem pihenhetnék egy kicsit...?"

Te
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Lucil
"Lady Yuna, jó szerencsét kívánok. Elma! Clasko! Menjünk!"

[Elmennek. Tidus és Yuna találkoznak a többiekkel az út menti fogadó mellett]
Tidus
"Akkor most merre?"

HU
No

Lulu
"Átkelünk a Holdfolyamon."
Tidus
"Rendicsek!"
"Holdfolyam, baby, jövünk!"

Moonflow (Holdfolyam)

[A Holdfolyamhoz vezető úton haladnak. Útközben találkoznak Shelindával]
Shelinda
"Szép napot mindenki."
"Mindannyian tanulhatunk abból, ami a Keresztesekkel történt."
"Csak az igaz hittel rendelkezőknek van esélye Sin ellen."
[Haladnak tovább az úton, majd találkoznak Kimahri két testvérével Lucából: Yenkével és Birannal.
Beszélnek egy emberrel, aki elszalad]
Biran
"Nézd! Kimahri egy barátja. Pont úgy néz ki, mint ő."
Tidus

106

"Mi?"
Biran
"Mindketten négykézláb követik az idézőt! Szarvatlan kiskecskék!"
Yenke
"Szarvatlan! Szarvatlan!"
[Nevetnek]
Kimahri
"Hogy mer sértegetni Kimahri?"

Yenke
"Idézők eltűnni. Soha nem térni vissza."
Biran
"Következő lenni Kimahri idézője."

Te
am

Biran
"Tévedsz. Mi jöttünk figyelmeztetni kis Kimahri."

Yenke
"Szegény Kimahri! Elveszteni szarv, majd elveszteni idézőt!"
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Biran
"Szánalmas Kimahri! Vonyít egyedül! Vonyít egyedül!"

[Megint nevetnek és elszaladnak]

Tidus
"Haragszik rád valamiért az a kettő?"

HU
No

[Kimahri megrázza a fejét]

"Mi, akkor csak pikkelnek rád?"
Kimahri
"Kimahri majd elintézni velük."
Tidus
"Én meg majd segítek!"
Kimahri
"Kimahri egyedül."
Tidus
"De..."

Wakka
"Ez Kimahri dolga."
"Nem avatkozatunk be, ez szabály."
Lulu
"Aggódom."
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Wakka
"Hagyd a Ronso‐t foglalkozni a Ronso gonddal, jó?"
"Ez mindig is így ment."
Lulu
"Arra értettem, hogy aggódok az idézők eltűnése miatt."
Auron
"Nem csak úgy köddé válnak."
Tidus
"Hé, ha mi védelmezők tesszük a dolgunkat... akkor nincs gond, nem?"

Te
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Wakka
"Húha!"
Lulu
"Magabiztos."
Tidus
"Ja!"

Lulu
"Ez a Holdfolyam."

sít
ók

[Folytatják az utat. Tidus egyszercsak megáll és a folyóra néz ‐ a Holdfolyam, egy szürke folyó
vízililiomokkal és számos fénysugárral]

Yuna
"Ezek hold liliomok!"
"Azt mondják felhőnyi világító bogár összejön, amikor leszáll az éj."
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Lulu
"Az egész folyó világít, mint egy csillagtenger."
Tidus
"Tényleg?" "Hé, van egy ötletem!"

Auron
"Nem várjuk meg az éjjelt."
[Tidus: "Ah....aww"]

Tidus
"Aztán ha elintéztük Sin‐t visszajövünk ide!"
[Mindenki csendben van. Figyelik, ahogy a fénygömbök repkednek a levegőben]
Wakka
"Hé, jobb, ha sietünk, mert lemaradunk a shoopuf‐ról!"
Tidus
"Shoopuf? Az valami hajó?"
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[Wakka: "Hmm" és mutat egy pontra. Tidus odanéz. Odamennek, ahová Wakka mutatott]
Tidus
"Hűű… mi a… hűűű!"
[Látjuk a Shoopufot, egy nagy, elefántszerű lényt. Utazókabin van a hátán]
Wakka
"Ez egy shoopuf."
Tidus
"Hűű.. szálljunk fel! Gyerünk, menjünk!"

Te
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Wakka
"Rendben! Felszállunk amint készen vagyok, jó?"
[Tidus átmegy a következő képre. Három Chocobo lovas beszél a Shoopuf vezetőjével]
Hajtó
"Neem, nem hisem. Es ross öltet, igen."

Hajtó
"Lehetetlen! Lehetetlen!"
Tidus
"Mi a baj?"
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Lucil
"Kérem, könyörgöm magának!"

Elma
"Ez az ember nem engedi fel a Chocobo‐t a shoopuf‐ra!"
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Tidus
"Nos, elég nagy."

Elma
"Ez nem igazságos!"

Clasko
"Van azért valami abban, amit mond."
Elma
"És akkor? Csak úgy hagyjuk itt?"
Clasko
"Hé, nem ezt mondtam. Csak..."
[Lucil sóhajt]

Lucil
"Ez nem jó. Más megoldást kell találnunk."
"Keresünk majd egy sekélyebb partot, ahol át tudunk kelni."
Elma
"Igen. Kapitány, Uram!"
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Clasko
"De, ez napokba telhet!"
Lucil
"Ahol akarat van ott út is."
Clasko
"Ó, apám..."
Elma
"A mi kapitányunk!"

"Ahol akarat van ott út is."
"Ezek a szavak megragadtak bennem."
"Kíváncsi vagyok, hogy van Lucil kapitány."

Te
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[Lucil ráugrik a chocobóra, és elindul. Elma és Clasko futnak utána]

[Tidus beszél Auronnal... ez egy opcionális dolog, de elég vicces]
Auron
"Tíz évvel ezelőtt..."
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Tidus
"Történelem lecke?"

Auron
"Jecht itt látott először shoopuf‐ot."
"Úgy meglepődött, hogy előrántotta a kardját és lesújtott vele."
Tidus
"Miért?"
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Auron
"Részeg volt... Azt hitte valami szörny."
Tidus
"Ah, öcsém..."

Auron
"Felajánlottuk minden pénzünket bocsánatkérésként."
"Jecht soha nem ivott többé."
"De úgy látom az a shoopuf még mindig itt dolgozik."
[Tidus odamegy beszélni a hajtóval]
Hajtó
"Ülni fel shoopuf‐ra?"
[Válasszuk: "Kész vagyok! Gyerünk!"]
"Mindenki a fedélzetre!"
[Mindenki beül a shoopuf kabinjába. A vezető a shoopuf feje fölött ül]
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Hajtó
"Shoopuf kilövés!"
[Vált a kép a kabin belsejébe]
Wakka
"Hé."
"Ezt nézd."
Tidus
"Mit?"
[Kinéz]

[Látunk egy víz alatti várost]
"Egy elsüllyedt város!"

Wakka
"Egy machina város—ezer éves!"
"A várost a folyót átívelő hidakra építették."

Te
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"Hűűű!"

Tidus
"Lecke?"
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Wakka
"Pontosan. Ez egy jó lecke."
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Lulu
"De a város súlya alatt beomlottak a hidak és lesüllyedt a fenékre."

Wakka
"Ja."
"Minek építeni egy várost egy folyóra, nem?"

Tidus
"Uh... Nos azért lehet előnyös annyi vízzel a közelben."
Wakka
"Nem, nem ezért csinálták."
"Csak meg akarták mutatni, hogy a természet törvényei felett állnak!"
Tidus
"Hmmm? Ebben nem vagyok olyan biztos."
Wakka
"Yevon tanította nekünk:"
"Ha az embereknek hatalmuk van, vágynak a használatára."
"Ha nem állítod meg őket, túl messzire mennek, vágod?"
[A jelenet visszavált a kabinba]
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Tidus
"Persze, de ti is használtok machina‐t, nem?"
"Mint mondjuk egy stadion meg ilyenek, nem?"
Lulu
"Yevon, eldönti… melyik machina‐t használjuk és melyiket nem."
Tidus
"És akkor milyen machina‐t nem kellene használnunk?"
Wakka
"Emlékszel a Mi'ihen Hadműveletre? Olyat."

Te
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Lulu
"Vagy újra háború fog dúlni."
Tidus
"Háború?"

Yuna
"Több mint ezer évvel ezelőtt..."
"Az emberiség háborút vívott és machinákkal öltek!"

sít
ók

Wakka
"Folyton egyre erősebb és erősebb machina‐t építettek."
Lulu
"Olyan erős fegyvereket készítettek..."
"Úgy vélték az egész világot el tudják pusztítani."
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Yuna
"Az emberek féltek, hogy Spira talán elpusztul."
Wakka
"De a háború nem állt meg!"
Tidus
"M‐Mi történt az után?"

Yuna
"Sin eljött, és elpusztította a városokat és a machináikat."
Lulu
"A háború véget ért... és a jutalmunk… Sin volt."
Wakka
"Tehát Sin a büntetésünk, amiért hagytuk a dolgokat kicsúszni a kezünkből, eh?"
Tidus
"Ember, ez durva."
Wakka
"Jah, az."
Tidus
"De nem úgy tűnik, mintha a machina lenne a rossz."
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Lulu
"Csak annyira rossz, mint a használója."
Wakka
"Mert az olyanok, mint az Al Bhed‐ek mindent elszúrnak!"
[A kabin hirtelen rázkódni kezd]
Hajtó:
"Ez meg mi lehetett?"
[Visszavált a kép a kabinba: Újabb rázkódás. Mindenki feláll]

Te
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Auron
"Üljetek le!"
Yuna
"B‐bocsánat!"

[Egy Al Bhed jelenik meg a kabin felett, megragadja Yunát, és a vízbe ugrik vele]
Wakka
" Al Bhed‐ek!"

Wakka
"Yuna, megmentünk!"
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[Tidus és Wakka beugornak a vízbe. Yuna egy energia gömb belsejébe van bezárva egy machina
gépezetben]

[Boss harc: Extractor. Győzelem után visszatérünk a Shoopuf kabinba]
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Lulu
"Megsérültél?"

Yuna
"Nem, jól vagyok."

Wakka
"Grrah! Azok az Al Bhed‐ek!"
Hajtó
"Mindenki jól van?"

Yuna [Feláll]
"Sajnálom! Már mind rendben vagyunk!"
Auron
"Yuna!"

[Yuna hirtelen visszaül]
Hajtó
"Shoopuf, teljes gőzzel előre!"
[Mindenki leül]
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Lulu
"Azon gondolkodom..."
"Nem mondott Kimahri klántársa valamit..."
"idézőkről akik...eltűnnek?"
Wakka
"Ah! Szóval az Al Bhed‐ek vannak mögötte!"
"Azok a homok ütötte gépmajmok!"

Te
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Wakka
"Átkozott Al Bhed‐ek!"
"Mit akarnak tőlünk?"
"Lehet, hogy valami köze van Luca‐hoz?"
"Miért vannak Yuna nyomában?"
"Várjunk! Mérgesek, mert elvesztették a tornát!"
"Vagy, várj! Mérgesek a Mi’ihen Haművelet miatt!"
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Tidus
"Hé, Wakka."
"Nem sok haszna van most az Al Bhed‐ekről panaszkodni, ugye?"
"Megvédjük Yuna‐t bárkitől, bárhol."
"Ilyen egyszerű. Csak ennyit kell tudnom!"

Lulu
"Igazad van."
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Wakka
"Nos..."
"Gondolom."

Yuna
[Mozog az ajka, de hang nem jön ki rajta]
(Köszönöm.)

[Eljutnak a Holdfolyam másik oldalára. Tidus egyedül befut az erdőbe. Egy test fekszik ott... ránéz]
Tidus
"Te…nem vagy halott?"

[A test feláll. A lány ismerősnek tűnik ... eltávolítja a ruháját, hogy megnézze: narancssárga póló, zöld
nadrág]
"Azt hittem nekem annyi lesz ott."
[Négykézlábra rogyik]
Tidus
"Rikku! Rikku vagy!"
"Hé! Minden rendben veled! Hogy vagy?"
[Megrázza a fejét]
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Rikku
"Rettenetesen!"
[Tidus lehajol hozzá]
Tidus
"Ja, nem nézel ki valami jól. Mi történt?"
[Tidusra mutat]
Rikku
"Megvertél, emlékszel?"

Tidus
"Oh! Az a machina... Az te voltál?"

Te
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[Tidus: "Huh?". Majd feláll]

[Rikku bólint, és feláll, kezét a homlokára teszi]
Rikku
"Ez nagyon fájt, tudod. Te nagy gonosz!"

Rikku
"Á‐áá. Nem pont erről van szó."
Wakka
"Yo!"
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Tidus
"V‐várj! De te támadtál meg minket!"

"A barátod?"

HU
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[A csapat többi tagja odaér hozzájuk]

Tidus
"Öö, mondhatjuk."

Rikku
"Nagyon örvendek! Rikku vagyok!"

Tidus
"Yuna, Lulu... Meséltem már róla, emlékeztek?"
"Ő az, aki korábban segített nekem, mielőtt partra vetett volna a víz Besaid‐nál! Ő egy Al Bhe… ee..."
Wakka
"Wow, akkor az életeddel tartozol neki! Micsoda szerencse itt találkozni, ja?"
"Yevon‐nak hála!"
[Elvégzi az ima gesztust]
"Akkor, öö... Rikku..."
"Nem vagy valami jó bőrben! Jól vagy?"
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Lulu
"Öö, Wakka..."
Wakka
"Ha? Mi az?"
Yuna
"Valamit meg kell beszélnünk."
Wakka
"Oh, rajta hát."

Lulu
"Így van. Sajnálom, Wakka."

Te
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Rikku
"Csak lányok! Fiúk várjanak ott!"

[Wakka: "Huh, mi?" A három lány elsétál. A jelenet a hölgyek triójára összpontosít, Rikku beszél, de
nem halljuk mit mond. Visszatérnek a csapathoz]
Yuna
"Sir Auron..."
"Szeretném, ha Rikku az őrzőm lenne."
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[Auron odalép Rikkuhoz és ránéz. Rikku lehajtja a fejét]
Auron
"Mutasd az arcod."
"Nézz rám."
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Rikku
"Oh, oké."

[Auron ránéz, de Rikku becsukja a szemét]

Auron

"Nyisd ki a szemed."

[Kinyitja: zöld színű szeme van]
"Sejtettem."

Rikku
"Öö... Nem jó?"

Auron
"Biztos vagy benne?"
Rikku
"Száz százalékig!"
"Akkor amúgy..."
"Lehetnék?"
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Auron
"Ha Yuna úgy kívánja."
Yuna
"Igen, úgy."
[Wakka: "Hmph!". Auron elmegy]
Tidus
"Rikku rendes lány. Segített nekem egy csomót!"
Wakka
"Nos, részemről rendben! Minél többen annál vidámabban!"

Te
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Rikku
"Akkor én leszek a legvidámabb!"

Rikku
"Rikku, szolgálatára!"
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"Furcsa volt."
"Annak ellenére, hogy Wakka mindig utálta az Al Bhed‐eket..."

Tidus mesélve:
"Sosem jött rá, hogy Rikku is egy közülük."

HU
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[Haladbnak tovább az ösvényen. Útközben néhány véletlenszerű csatában megtanulhatjuk Rikku
képességeit, pl kincsesládák kinyitása. Haladnak tovább Guadosalam felé]
Guadosalam

[A csapat végül eléri a Guadosalam földalatti városát. Egy idős Guado üdvözöli őket]
Tromell
"Már vártuk Önt, Lady Yuna. Üdvözöljük Guadosalam‐ban."
"Erre tessék hölgyem. Erre tessék."
[Yuna: "Uh, én?" A férfi megfogná Yuna kezét, de Wakka megállítja]

Wakka
"Hé, hé, hé!"
Tromell
"Oh, elnézését kérem. Engem Tromell Guado‐nak hívnak."
Tromell
"Én a vezetőnk közvetlen beosztottja vagyok, a hatalmas Seymour Guado‐nak."
"Lord Seymour‐nak nagyon fontos dolga van Lady Yuna‐val."
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Yuna
"Dolga velem? Kíváncsi vagyok, mi lehet az?"
Tromell
"Kérem, jöjjön be a birtokra. Mindent elmagyarázok."
"Természetesen a barátait is szívesen látjuk."
[Tromell elindul; Mindenki követi őt, kivéve Tidus és Rikku]
Rikku
"Miért nem tart rögtön fegyvert a fejünkhöz?"
"Ja, majdnem el is felejtettem!"

Te
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[Magyarázat jön, hogy Rikku hogyan tudja testre szabni a páncéljait és fegyvereit]
"Mire mennél nélkülem?"

[Lefut a kúriába. Tidus követi]
[Maechen segít elmagyarázni a "fénygömböket". Az itteniek " világító bogaraknak" nevezik]

HU
No

sít
ók

Maechen
"Khm!"
"Lehet, hogy világító bogaraknak hívják őket, de valójában nem “bogarak”."
"Ők azok a fények, amiket akkor látsz amikor egy szörny meghal."
"A kis haverok felelősek jópár fantasztikus jelenségért."
"Múltbéli látomások, gömbök, szörnyek—ezek mind a világító bogarak művei."
"Valójában..."
"A bogaraknak közük van az Aeon‐okhoz is."
"A fayth álmai, amik áthatnak az idéző lelkén keresztül…"
"És az elképzelhetetlen valósággá válik mindenki szeme láttára!"
"Vagy nem. Ki tudja?
"Ennyit tudok róla mondani."

[Tidus a kúria felé tart, hogy találkozzon a csapattal. Az előcsarnokban várnak rá]
Tromell
"Erre legyenek szívesek."

[Belépnek egy másik szobába, ahol az asztalon tálcák vannak]

"Megyek, szólok Lord Seymour‐nak. Kérem, várjanak itt."
[Tromell elmegy. Tidus körülnéz, majd beszél Auronnal]

Auron
"Maradj éber."
Tidus
"Miért? Ez a hapsi csak egy pap, nem?"
Auron
"Akiknek hatalma van, azok használják is a hatalmukat."
"A mestereknek van hatalmuk."
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Tidus
"Várjunk csak..."
"Biztosan nincs semmid Yevon ellen?"
[Auron nevet]
Auron
"Sokáig éltem Zanarkand‐ban."
[Elmegy, hogy beszéljen Luluval]

[Tidus nevet]
"Mi?"

Te
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Lulu
"Itt Guadosalam‐ban nincs templom, látod?"
"Az Idézők általában csak átutaznak itt az úticéljuk felé."

Tidus
"Nem is kérdeztem semmit te meg itt megmagyarázod a dolgokat."
Lulu
"Jobban szeretnéd, ha nem mondanék semmit?"
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Tidus
"Nem, nem!"
"Talán végre elhiszed, hogy a világon semmit sem tudok Spira‐ról."
"És ez talán azt is jelenti, hogy hiszel nekem Zanarkand‐al kapcsolatban is?"

Tidus
"Ja, tudom."
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Lulu
"Nos..."
"Sok dolog van, amit nem tudok."
"A te Zanarkand‐od is egyike ezeknek."
"Azt hiszem nem is mondhatom ki, amit gondolok úgy sem."
"De akkor is, legyél óvatos."
"Jobb, ha nem beszélsz róla másoknak."

[Rikkuhoz fordul. Épp eszik]

Rikku
"Mmmm! Ez nagyon jóóó!"
[A mennyezetre bámul. Az ajtó végül kinyílik... de csak Tromell áll ott]
Tromell
"Nagyszerű dolog újra vendégeket fogadni."
"Amióta Lord Jyscal eltávozott, ezek a termek túl csendesek."
Yuna
"Lord Jyscal halála hatalmas veszteség volt egész Spira‐nak."
Tidus [Wakkának:]
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"Ez a Jyscal Mester tényleg ilyen nagy ember volt?"
Wakka
"Ő hozta el Yevon tanításait a Guado‐knak."
"Nagyszerű ember volt."

Seymour
"Elég lesz, Tromell."
[Seymour bejön a terembe]
"Mindig ki kell bírnom ezt a sok dícséretet?"

"Üdvözöllek benneteket!"
Yuna
"Ön… látni akart engem?"
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[Elvégzi az ima gesztust]

Te
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Tromell
"Valóban, mindannyiunknak nagy veszteség."
"De most már egy új vezető, Lord Seymour állt a népünk élére."
"Lord Seymour egy Guado és egy ember gyermeke."
"Ő lesz a kapocs, ami összeköti majd a népeinket."
"De azt hiszem ez nem minden."
"Lord Seymour..."
"Biztos vagyok benne, hogy ő lesz majd a fényes csillag, ami megvilágítja Spira népe számára az utat."

Seymour
"Kérem, érezzék otthon magukat. Nem sietünk sehová."
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Auron
"Kérem, fogja rövidre. Yuna‐nak sietnie kell."
Seymour
"Bocsásson meg."
"Hosszú ideje már nem voltak vendégeim."
"Lady Yuna, erre tessék."

[A talaj világítani kezd. A mennyezeten a világító bogarak olyanok mint a meteoritok]
Seymour
"Ez a gömb a Farplane hallottainak gondolataiból lett rekonstruálva."
[Zanarkandot láthatjuk, ahogy a játék elején volt. Az utcán sétáló emberekkel]
Tidus
"Zanarkand!"
Seymour
"Pontosan. Zanarkand... ahogyan ezer évvel ezelőtt kinézett."
[Lulu és Wakka körülnéznek: "Whoa!"]
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"A hatalmas és csodálatos machina város, Zanarkand."
"Valaha ő is ebben a metropoliszban élt."
[Auron vigyorog]
Yuna
"Ki az az ő?"
[Seymour csendesen várakozik. Az FMV véget ér; Egy nagy, szépen díszített szobában vannak. Egy
hosszú fehér hajú, bikinit viselő nő ül a szoba közepén lévő ágyon]
Yuna
"Lady Yunalesca!"

Te
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Seymour
"Ő volt az első személy, aki legyőzte Sin‐t és mentette meg a világot a dühöngésétől."
"És ön pedig megörökölte a nevét."
Yuna
"Az apám adta nekem ezt a nevet."

[Elvégzi az ima gesztust]
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Seymour
"Lord Braska egy nagy feladattal bízta meg."
"Azt akarta, hogy nézzen szembe Sin‐nel, ahogy Lady Yunalesca tette."
"Bár Lady Yunalesca nem egyedül mentette meg a világot."
"Hogy legyőzze a legyőzhetetlen Sin‐t..."

"Egy megtörhetetlen szerelmi kötelék—amilyen két szívet az örökké valóságig összeköt."
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[Egy furcsa öltözetű férfi, egy nagy arany koronával, lép be a szobába. Yunalesca feláll;
összeölelkeznek. Yuna Seymourre néz, majd Yunalesca‐ra. Yuna Seymour felé fordul, és valamit súg
neki. Vált a kép: Yuna és Seymour állnak a szoba közepén, majd Yuna elindul a csapat felé.]
Rikku
"Wow! Az arcod tiszta vörös lett!"
Tidus
"Jól vagy?"

[Yunának akadozik a szava]

Yuna
"Azt… azt kérte, hogy menjek hozzá feleségül!"
Tidus
"Komolyan?"
Auron
"Tudja, mit kell tennie Yuna‐nak."
Seymour
"Természetesen."
"Lady Yuna—nem, minden idéző—arra hivatott, hogy békét hozzon Spira‐nak."
"De ez nem csak abból áll, hogy legyőzze Sin‐t."
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"Könnyítenie kell egész Spira szenvedésén."
"Az emberek vezetőjévé kell válnia."
"Yevon mestereként jegyezném el Lady Yuna‐t."
Auron
"Spira nem egy játszóház."
"Egy pillanatnyi színpadiasság lehet, hogy lenyűgözi a közönséget, de nem változtat semmin."
Seymour
"Akkor is, a színészeknek játszaniuk kell a szerepüket."
[Néhány pillanatig hallgat, majd Yuna felé halad]

Auron
"Így is fogunk tenni."
"Megyünk."
Seymour
"Lady Yuna, várom kedvező válaszát."

Te
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"Nem kell most rögtön választ adni. Kérem, gondolja át alaposan."

[Mindenki elkezd elindulni; Seymour beszél, Auron megáll]
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"Miért van még mindig itt, uram?"
[Meghajlik]

"Elnézést."
"Mi Guado‐k nagyon érzékenyek vagyunk a Farplane illatára."

[Találkoznak a kastélyon kívül]
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Lulu
"Yuna, a legfőbb idéző lánya. Seymour, a Guado‐k vezetője."
"Yevon nevében megesküdve, átlépve a faji akadályokat."
"Adna Spira‐nak valami boldog beszédtémát, egy változásért."
Wakka
"Pont úgy hangzik, mint egy múló álom, ahogy Auron is mondja."
Tidus
"Gyerünk, foglalkozzunk inkább a zarándokolással!"
"Ugyan már, házasság?"
Rikku
"Hmmm. Féltékeny vagy?"
Tidus
"Mi? Dehogy!"
"Le kell győznünk Sin‐t. A romantika várhat!"
Wakka
"Meg kell mondjam, jó kis alkalmat választott arra, hogy még ezzel is terheljen minket."
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Yuna
"Talán tényleg ez a megfelelő alkalom."
Tidus
"Most komolyan?"
Yuna
"Ha a házasságom segítene Spira‐nak..."
"Ha az emberek boldogok lennének tőle..."
"Ha ezt megtehetem az emberekért... talán meg is kellene tennem."
"Sosem gondolkodtam még ilyesmin."
"De addig nem adok választ, amíg nem tudom mi a helyes."
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Tidus
"Komolyan?"

Rikku
"Bármikor abbahagyhatod a zarándoklást és megházasodhatsz."

Rikku
"Umm, azt hiszem..."
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Yuna
"Én… folytatom."
"Biztos vagyok benne, hogy Lord Seymour meg fogja érteni."

Yuna
"Én egy idéző vagyok!"
"Meg kell küzdenem Sin‐nel és legyőznöm."
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Auron
"Mint Braska előtted."

[Yuna bólint. A kép Tidusra összpontosít]

"Vissza kellett fognom magam, hogy ne kiáltsam azt, hogy:"
"Mit kell ezen átgondolni?"
Yuna
"Elmegyek a Farplane‐re."
"Meglátogatom apámat és gondolkodok ezen."
Lulu
"Menj csak, itt leszünk mögötted."

"Csodálkoztam rajta, hogy a többiek közül senki sem kérdezte meg Yuna‐t."
"Szereted Seymour‐t? Egyáltalán kedveled őt?"
[Tidus és a csapat Guadosalam felső szintjére mennek. Odafent repkednek a világító bogarak]
Tidus
"Kérdés!"
"Erről a Farplane‐ről..."
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"Ha valaki meghal, az idéző elküldi őket a Farplane‐re, igaz?"
"Szóval a lelkük, vagy akármik is, a Farplane‐re jut, igaz?"
"De ez ugyanaz a Farplane ahová mi megyünk most, igaz?"
"És Yuna örege is ott van?"
"Ott laknak a halott emberek vagy mi?"
[Tidust különféle szellemek és lidércek veszik körül. Megborzong]
Wakka
"Megint azok a furcsaságok járnak a feledben, mi?"
"Meglátod majd, amint odaértünk."

Tidus
"Te nem jössz?"
Auron
"Én nem tartozom oda."
Tidus
"Csak félsz!"

[Rikku közben odaér]
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Auron
"A múltat kutatni, hogy megleld a jövőt..."
"Ez minden, ami ott van. Semmi szükségem rá."
"Jobb, ha sietsz."

Te
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[Elindulnak a lépcsőn. Auron hátramarad]

Tidus
"Hmm..."
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Rikku
"Igazából nem a halottakat fogod majd látni, inkább az emlékeidet róluk."
"Az emberek a hozzátartozóikra gondolnak és a bogarak erre reagálnak."
"Felöltik egy elhunyt személy alakját—egy illúzió csak, nem több."

Rikku
"Nos, jó szórakozást!"

Tidus
"Hogy? Te sem mész, Rikku?"

Rikku
"Én belül tartom az emlékeimet."
Tidus
"Huh?"
Rikku
"Az emlékek jó dolgok, de ennyi csupán."
[Tidus megérinti a portált, majd belép. Rálép egy kőpadlóra. Körülnéz]

124

Tidus
"Mi a...?"
[FMV: Vízesésszerű csatornákat látunk, olyan akár egy festmény]
"A Farplane király volt, de állandóan csak Yuna járt az eszemben."
"A szülei—olyan boldognak tűntek együtt."
"De eléggé aggasztott, hogy talán a látványuk tényleg elgondolkodtatja Seymour ajánlata Yuna‐t."
[Tidus nézi, ahogy Wakka beszél Chappu‐val]

sít
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Te
am

Wakka
"Hé, Chappu!"
"Kicsit hamarabb találkoztunk, ugye?"
"Bocsi!"
"Tudom, hogy nem fogsz érte haragundi."
"Befejeztem a játékot. Mostantól már őrző vagyok, vágod?"
"Ez a srác—nagyon hasonlít rád‐‐megjelent."
"Vele utazgatni, tudod, talán..."
"Olyan mintha te is életben lennél valahol, tudod?"
"De aztán, itt vagy a Farplane‐en."
"Azt hiszem, a te helyed itt van."
"Szóval, hogy vagy?"
"Oh, a srác, akiről meséltem, neki adtam a kardod."
"Tetszik neki."

[Tidus felemeli a kardot, és megnézi. Jelenetváltozások; Majd elmegy beszél Lulu‐val]

[Nevet]
Tidus
"Mi az?"

HU
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Lulu
"Ő halott, én pedig még élek."
"Most, hogy itt vagyok ez világossá vált."
"Jobban kellene koncentrálnom arra, hogy mit tegyek ez után."

Lulu
"Nem is tudom, miről beszélek valójában."

Tidus
"Nem arról, hogy magad mögött kellene hagynod Chappu‐t?"
"Biztosan nagyszerű srác volt, de lesznek még mások is."
Lulu
"Hmm... ez is egy lehetőség."
Tidus
"Mi van Wakka‐val?"
Lulu
"Mi, én? Wakka‐val?"
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Tidus
"Persze, remekül kijöttök egymással!"
Lulu
"Jól kijönni egymással nem elég. Közel sem."
[A jelenet vált Wakkára, aki Chappu‐t nézi]
Tidus
"Oh, elnézést. Nem akartam."

Te
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Lulu
"Jobb, ha ezt az eszedbe vésed."
"Egy nap még jól jöhet, ha tudsz egy s mást a nőkről."
Tidus
"Ja, észben tartom majd."
Lulu
"Én sem fogok felejteni."
"Viszlát, Chappu."
"Mindig azt mondtad, hogy morcos vagyok."
"De azok voltak életem legszebb napjai."

Tidus
"Szóval...Yuna?"
Yuna
"Döntöttem."
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Tidus
"Oh? Tényeg? Az jó."
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[Tidus elmegy, hogy beszéljen Yunával]

Yuna
"Emlékszem, amikor még hét éves voltam, azon a napon Bevelle‐ben."
"Apám legyőzte Sin‐t és az egész város kint volt az utcákon."
"Mindenki nevetett. Olyan boldognak tűnt mindenki."
"Ha legyőzném Sin‐t, az mindenkit boldoggá tenne… nemde?"
"Azt kell tennem amit mindenki akar, nem csak azt amit én akarok."
Tidus
"Menjünk vissza! El kell mondanod Seymour‐nak."
Yuna
"De előtte..."
"Szólj Sir Jecht‐nek. Próbáljuk meg."
[Tidus: "Huh?"]
"Ne aggódj. Nem fog jönni."

"Próbáltam nem gondolni az öregemre, de ez természetesen ahhoz vezetett, hogy rá gondoltam."
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Yuna
"Látod, mondtam!"
"Nem azért nincs itt, mert nem halt meg. Ő Sin."
[Yuna kuncog]
Yuna
"Ez azt jelenti, hogy él, tudod?"

Tidus
"Inkább ne is lássam többé."
Yuna
"Miért gyűlölöd őt ennyire?"
Tidus
"Bármi, amit tesz, az csak felidegesít."
"Az ő hibája volt az is, hogy én meg anyám..."

Te
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"Mi van, ha tényleg az öregem Sin?"
"Mit mondanék akkor Yuna‐nak... franc, egyáltalán bárkinek Spira‐ban?"
"Várjunk, miért kellene nekem bocsánatot kérnem miatta egyáltalán?"

"Anya?"
"Ő az!"
Yuna
"Nagyon szép nő."

HU
No

[Néhány pillanatig hallgatnak]
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[Az anyja hirtelen megjelenik. Tidus megdöbben]

Tidus
"De..."
"Várjunk csak. Soha senki nem hajtott végre rajta küldést."
Yuna
"Valószínűleg elfogadta a halált még akkor, amikor élt."
Tidus
"Héé, az anyámról beszélsz."
Yuna
"Oh, bocsánat!"
Tidus
"Semmi gond."
[Tidus: "Ah.."]
"Azt hiszem rájöttem valamire."
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Yuna
"Mire?"
Tidus
"Hogy miért gyűlölöm az öregemet."
[A képernyő elfehéredik: visszaemlékezés jön. Jecht és Tidus anyja együtt állnak egy erkélyen,
Zanarkandot nézik. Tidust sehol sem látni]

Jecht
"Látod? Elmondtam neki mit gondolok róla, akkor és ott!"

Te
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"Tényleg?"
Jecht
"'Persze!"
"Azt hiszem, de..."
Tidus
"Anyuci..."
"Egy pillanat kicsim."
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[A jelenkori Tidus közben beszél]

Tidus narrátorként:
"Akármikor az öregem a közelben volt, az anyám egyszerűen rám sem nézett."
"Talán akkor kezdtem őt elutasítani, talán utálni is."
"Mikor elhagyott minket..."
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[Jecht elhalványul, egyedül hagyva az anyját. A képernyő elfehéredik]
"Anya egyszerűen elvesztette az energiáját."

[Megint Zanarkandot és a fiatal Tidust látjuk. A tengert nézi]

Auron
"Minden rendben van vele?"
Tidus
"Mit érdekel az téged?"

Auron
"Ha ő meghal, nem tudom, mit tegyek."
Tidus
"Ne mondd, hogy anya meghal!"
Auron
"Elnézést kérek."
[A jelenkori Tidus ismét beszél. Auron belép a házukba, a fiatal Tidus elfut]
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Tidus
"Az öreg szomszéd néni azt mondta..."
"amikor egy törpepapagáj meghal, a hátramaradt párja..."
"Egyszerűen feladja az életet, hogy csatlakozhasson a társához."
"És épp ilyen volt."
"Ettől még jobban utáltam az öregem."
"Te tényleg, az öregem..."
[We see the shot of Jecht and Tidus' mother again]

Tidus
"Anyuci..."
"Egy pillanat kicsim."
Jecht
"Ah, menj csak. Elkezd majd sírni, ha nem."

Te
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[Újra Jecht és Tidus anyja beszélget]

[A kép visszavált Yunára és Tidusra]

Yuna
"Nem hinném."
Tidus
"Milyen zavarba ejtő!"
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Tidus
"Oh, ember..."
"Ez biztosan nagyon bután hangzik."
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[Wakka és Lulu ott álnak mögöttük]
Wakka
"Nos? Kell még egy kis idő?"
Yuna
"Nem, készen vagyok."

Lulu
"Lemaradtam valamiről?"

[Tidus nevet és vakarja a fejét. A kép vált Auronra és Rikkura, a csapat már a lépcsőn jár]
Yuna
"Köszönöm, hogy megvártatok!"
"Megyek és választ adok Seymour Mesternek."
[Több Guadosnak elakad a lélegzete. A csapat felnéz. Kísérteties kép indul el a Farplane portálból. Egy
Guado távozik]
"Lord Jyscal!?"
"Lord Jyscal!"
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[Lord Jyscal: "Ugggh", nem sokban különbözik egy zombitól]
Auron
"Nem tartozik ide."
Yuna
"Miért?"
Auron
"Yuna, küldd el."

Yuna
"Lord Jyscal..."
Lulu
"Ő már nem Lord Jyscal küldd el, most!"

Te
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[Yuna felmegy a lépcsőn. Auron térdre rogyik, fájdalmasan szenved, de senki nem veszi észre;
Mindannyian Lord Jyscalra összpontosítanak]

[Elküldi. Mielőtt eltűnik, egy kicsi és kék dolgot ejt el. Yuna felveszi. Auron feláll]
Auron
"Majd később beszélgetünk. Menjünk."
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[Elhagyják Farplane területét, mennek vissza az úton Guadosalamba...]
Wakka
"M…mi volt ez az előbb? Ez tényleg Lord Jyscal volt?"

[Választhatunk: "Várj, tudom!" Vagy "Csak hallgatsz" között... Válasszuk a csak hallgatsz opciót, így
többet is megtudhatunk]
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Yuna
"Nem értem, hogy egy olyan ember, mint Lord Jyscal meghalhat úgy, hogy nem lett elküldve."
Lulu
"Szerintem el lett küldve egyszer..."
"de itt maradt Spira‐ban."
"Valami, talán egy erős érzelem ehhez a világhoz köti. Ilyesmi előfordul."
Rikku
"Ez ellenkezik a szabályokkal, nem?"

Auron
"Ez azt jelenti, hogy nem tiszta halált halt."
[A csapat visszatér a kúriához]
Yuna
"Megyek... találkozok Seymour Mesterrel."
[Megfordul]
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Auron
"Yuna!"
"Jyscal a Guado‐k gondja, nem a tiéd."
[Yuna figyelmen kívül hagyja, és belép a kúriába. Mindenki más irányba halad, Tidus Lulu‐val sétál]
Tidus
"Umm..."
Lulu
"Mi az?"

Te
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Tidus
"Lulu, mit gondolsz Yuna házasodásáról?"
[A kúria felé tartó ösvényen haladnak]

Lulu
"Addig, amíg a zarándoklás folytatódik, addig mindenképp rendben van."
Tidus
"Ennyi?"
"Mi van, ha nem is kedveli a fickót? Az rendben van?"

Tidus
"Mire gondolsz?"
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Lulu
"Emberek több okból is házasodhatnak."
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Lulu
"Néha a házassághoz nem kell szerelem, tudod?"
"Legyőzni Sin‐t, örömet szerezni Spira népének."
"Megházasodni és boldoggá tenni Spira népét."
"Yuna‐nak ez csak két út ugyanazon cél felé."
"Csak elhatározás kell hozzá."
"Ha ez megvan, nincs szükséged szerelemre."
Tidus
"Nem is tudom..."
"Egyszerűen nem értem."

[Tidus a kúria előtt beszél Lulu‐val]

Lulu
"Figyelj."
"Ha Yuna férjhez megy, akkor én..."
Tidus
"Mi? Megint az?"
Lulu
"Igen."
"Ha férjhez megy, azt akarom, hogy szerelemből tegye."
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Tidus
"Ugye?"
Lulu
"De..."
"Ha Yuna azt mondta volna, hogy ahhoz megy férjhez, akit szeret."
"Akkor semmi kifogásom."
Tidus
"Huh?"
"Uh... Ennek nem sok értelme van."

Te
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Lulu
"Tudom."
Tidus
"Lulu..."
Lulu
"Eleget beszéltem már erről."
Tidus
"Mi?"

Tidus
"Tyűű! Morcos!"
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Lulu
"Sajnálom, felejtsd el az egészet."

[Lulu elmegy]
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Lulu
"Majd egy nap megérted."
"Egyszerűen nem akarom szavakba önteni. Még nem."

"Nem kellene ezt mondanom, de ne szeress belé."
[Választhatunk az "Oké", "Túl késő" és a "Te vagy az én típusom, Lulu" között. Válasszuk a
harmadikat. Mmm... Lulu ...]
Lulu
"Érdekes."
"Azt hiszem, fel tudlak írni a listámra."
"Sok szerencsét kívánok, kisfiam. Szükséged lesz rá."
[Tidus kimegy a Guadosalamból kivezető alagúton. Megáll; Shelinda jön felé]
Shelinda
"Egek..."
"Az idéző hölgy nincs veletek?"
Tidus
"Nem. Seymour‐nál van éppen."

132

Shelinda
"Neked "Seymour Mester" vagy "Lord Seymour"."
Tidus
"Oh, oda fogok figyelni. Bocsánat."
Shelinda
"Semmi gond."
"Seymour Mester nemrég elhagyta Guadosalam‐ot."
Tidus
"Komolyan?"

Tidus
"Húú, ezt el kell mondanom a többieknek is!"

Te
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Shelinda
"Úgy hiszem Macalania templomába ment."
"Seymour Mester annak a templomnak a főpapja is egyben."

[Visszatér a kúriához, és mindenkinek elmondja, hogy Seymour elment. A kép vált a kúria belsejébe:
Yuna Lord Jyscal portréját nézi]

Rikku
"Yuna, menjünk!"

sít
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Yuna
"Lord Jyscal, kérem, mondja meg. Mit tegyek, hogy segítsek?"

[Elvégzi az ima gesztust Jyscal portréjához, majd kijön a kúriábóll. Találkozik többiekkel]
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Tidus
"Azt mondják Seymour elment a Macarena templomba."
Wakka
"Macalania Templom."
Tidus
"Az."

Wakka
"Amit nem értek az..."
"Miért ment el a Lord Mester anélkül, hogy bárkinek is szólt volna?"
Rikku
"Talán nem számított arra, hogy Yuna ilyen hamar választ ad."
Wakka
"Ah, valószínűleg ez lehet."
[Yuna kuncog]
Auron
"Yuna, mi az?"
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Yuna
"Oh, semmi."
Auron
"Hmm... gyengén hazudsz."
Yuna
"Tényleg. Semmi!"
"Gyerünk, menjünk."
[Lemennek azon az úton, ahol Tidus próbált lemenni, amikor Shelinda megállította őt]
Thunder Plains (Villám‐Síkság)

Rikku
"Jaj ne... Megérkeztünk."

Te
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[A csapat eléri a Villám‐Síkságot; A légkör sötét és hideg. Rikku megborzong]

[Villámlás és mennydörgés. Rikku sikoltozik. A villám az egyik oszlopba csapódik]
Tidus
"Hogy fogunk mi itt átkelni?"
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Lulu
"Látod azokat a villámhárító tornyokat?"
"Magához vonzza a villámokat…remélhetőleg."

Wakka
"Észak felé megyünk, nem túl közel és nem túl messze a tornyoktól, ok?"
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Lulu
"Vagyis kerüljük a széles, nyílt területeket."

[Villámlik és mennydörög megint. Rikku sikoltozik és lekuporodik]

Rikku
"Azt hiszem ott felejtettem valamit Guadosalam‐ban."
Auron
"Örvendtem."

Rikku
"Oké, oké! Megyek!"

[Átmennek a Villám‐Síkságon. Végül találkoznak Shelindával, aki egy villámhárító torony alatt állt]
Shelinda
"Ah, szép napot kívánok!"
[Elvégzi az ima gesztust]
Tidus
"Üdv."
Shelinda
"Hát igaz?"
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"Úgy hallottam, hogy Seymour Mester és Lady Yuna összeházasodnak!"
"Ez nagyszerű hír! El kell mondanom mindenkinek!"
Tidus
"Honnan hallottad ezt?"
Shelinda
"A Guado‐któl. Mind nagyon izgatottak voltak!"
Tidus
"Attól tartok kissé rosszul hallottad. Yuna el fogja utasítani."

Te
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Shelinda
"Oh... valóban?"
[Választható: "He, nincs esküvő!" vagy a "Csak vicceltem!" között: Válasszuk a kemény igazságot]
"Értem..."
"Hát ez nem túl jó hír."
"Nos, biztos vagyok benne, hogy ennek egész Spira örvendeni fog."
[Sóhajt]

Wakka
"Whoa! Ez aztán közel volt!"
[Nevet]
Lulu
"Fejezd be a szórakozást."
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Wakka
"Igen is asszonyom..."

sít
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[A csapat folytatja útját a síkságban, végül egy toronyhoz érkeznek. Két villám csap ugyanabba a
toronyba.]

Rikku
"Heh heh heh heh heh heh heh..."
Wakka
"Hmm? Mi a baj?"

Rikku
"Eh heh heh heh heh heh heh..."

Tidus
""Heh heh heh..." A frászt hozod rám!"
[A villám egy toronyba csap. Rikku sikoltozik és térdre esik. Hirtelen megragadja Tidus lábát.]
Rikku
"Haza akarok menni!"
"Utálom a villámokat! Utálom a mennydörgést!"
"Pihenjünk meg ott egy kicsit! Légyszi?"
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Auron
"Ez a vihar sosem ér véget. Jobb mielőbb átkelni."
Rikku
"Tudom, de... Csak egy kicsikét?"
Tidus
"Huh, nos? Mi legyen?"
[Auron sóhajt. Mindenki továbbmegy, kivéve Rikku és Tidus, akik megállnak az épület ajtaja előtt]
Rikku
"Nagyon szépen kérem? Csak egy pár percet?"

Te
am

[Mindenki figyelmen kívül hagyja és tovább mennek]
"Félek a villámoktól! Pihenjünk egy kicsit? Légyszi légyszi?"
[Még mindig mennek tovább]
"Túl fiatal vagyok még a halálhoz!"
[Már jó mesze járnak a többiek]

"Gonosz vagy…kegyetlen! Az anyukád nagyon szégyellné magát miattad!"
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[Mennek tovább, majd visszajönnek]
"Szórakoztató ezt csinálni velem?"

Auron
"Rendben, pihenjünk. Rosszabb, mint a vihar."

[Belépnek az épületbe. Rikku örül]
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Yuna
"Egy...kicsit fáradt vagyok."
"Van szabad szobájuk?"

Clerk
"Ah, idéző kisasszony. Igen, erre tessék."
Yuna
"Köszönöm."

[Yuna belép Wakka szobájába]
Wakka
"Uh, Yuna?"
Lulu
"Ez nem rá vall."
[Tidus sétál a hallban, elhalad Yuna szobája előtt. Megáll, egy másik hangot is hall]
Tidus
"Mi...?"
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[Hallgatózik. Megpróbálja kicsit kinyitni az ajtót, hogy jobban halljon. Sajnos, az ajtó teljesen kinyílik,
és beesik]
Tidus
"Whoa!"
[Yuna egy gömb előtt áll. Jyscal képe lebeg a gömb fölött]
Yuna
"I‐igen?"

"Sajnálom... Nem lett volna szabad bejönnöm."
"H‐Hé!"
"Ez nem az a Jyscal Guado pasas?"
[Bólint, és körülnéz a szobában]

Te
am

Tidus
"Én...nos... á, semmiség, tényleg é...én csak, uh..."
[Yuna kikapcsolja a gömböt]

Tidus
"A fiának...? Seymour?"
[Bólint]
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Yuna
"A gömb az ő akarata... azt mondja, "Viseld gondját a fiamnak.""

"Nos, vannak ötleteim, hogy hogyan kellene gondját viselni."
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Yuna
"Sajnálom."

[Yuna kimegy a szobából. Tidus: "Huh?". Aztán a gömböt nézi, majd Wakka lép a szobába]
Wakka
"Hát te meg miben mesterkedsz?"

Tidus
"Yuna... Yuna furcsán viselkedett, é‐és..."

Wakka
"Persze, persze!"
"Majd szól, ha készen áll, addig hátrább a chocobokkal, oké?"
Tidus
"Rendben! Rendben! Rendben!"
[Wakka elmegy. A képernyő elsötétül, ahogy Tidus elalszik. A kép vált a főteremre, ahogy Tidus
megközelíti Rikkut]
Rikku
"Nem fog leállni, ugye?"
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Auron
"Ne mondd, hogy azt remélted igen."
[Villámcsapások; Rikku megrémül]
"Rendben. Maradj itt."

Rikku
"Jól van már."
"De!"
"Nem szükséges így mondanod, tudod?!"
"Lehetnél egy kicsit megnyugtatóbb vagy valami!"
"Tudod, megpróbálni kicsit felvidítani?"
"Egyáltalán nem értesz, ugye?"
"Hé! Figyelsz egyáltalán?"

Te
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[Auron kimegy az épületből]

[Villámcsapások; Rikku összerezzen, de nem sikoltozik]
"Nem félek!"
"Nem félek, hallod?"

Wakka
"Mi az?"

HU
No

Yuna
"Mindenki...várjatok."
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[Kijönnek az épületből. Egy srác fut oda hozzájuk és készít egy fényképet a csapatról. (Wakka,
Kimahri, Tidus, Yuna, Lulu), majd hirtelen elfut. Senki nem csinál semmit vagy beszél róla; Csak néznek
rá]
[A csapat tovább megy a Villám‐Síkság mentén. Útközben Yuna hirtelen leállítja a csapatot]

Yuna
"Valamit el kell mondanom."
Lulu
"Itt?"

Rikku
"Már majdnem kijutottunk! Menjünk!"
Yuna
"Most kell elmondanom!"

[Auron oldalra néz, ahol villámok cikáznak. Egy nyitott területen állnak, ahol bármikor megcsaphatja
őket]
Auron
"Menjünk oda."
[Odébb mennek, és mindenki Yunára figyel]
"Valamiért a rossz előérzeteim mindig bejönnek."
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[Yuna mély lélegzetet vesz]
Yuna
"Úgy döntöttem megházasodok."
Lulu
"Gondoltam."
[Mindenki hallgat. Rikku egy villámcsapás után lekuporodik a földre]

Yuna
"Spira jövőjéért... és Yevon egyesüléséért."
"Úgy gondolom ez a legjobb, amit tehetek."
Auron
"Ez nem elég."

Tidus
"Hé! Az a gömb!"
[Auron odamegy Tidushoz]
Auron
"Mutasd."
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Lulu
"Várj, ez..."
"Ez Lord Jyscal miatt van?"

Te
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Wakka
"D‐de miért? Miért gondoltad meg magad?"
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Yuna
"Nem lehet."
"Beszélnem kell előbb Seymour Mesterrel."
"Tényleg sajnálom, de ez..."
"Ez egy személyes ügy."
Wakka
"Most ugye viccelsz, ugye?"
Auron
"Ahogy óhajtod."
[Elfordul]
Yuna
"Sajnálom."
Auron
"Csak egy dolog."
Yuna
"Nem hagyom abba a zarándoklást."
Auron
"Akkor…rendben."
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[Auron elmenni készül. Tidus megállítja]
Tidus
"Várjunk csak, Auron!"
"Téged nem érdekel? Mármint nem is akarod megállítani őt?"
Auron
"Nem, nem fogom."
"Addig, amíg hajlandó szembeszállni Sin‐el..."
"minden más az ő dolga."
"Ez az idéző kiváltsága. Addig, amíg utazik."

Tidus
"De ez..."

Te
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[Wakka bólint]

[Keresi a szavakat, de nem találja, csak egy "arrgh" jön ki. Mindannyian némán hallgatnak egy
pillanatig. Wakka odamegy Yunához]
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Wakka
"Yuna, csak egy kérdés."
"Nem tudnál csak beszélni Seymour Mesterrel?"
"Hozzá kell, hogy menj?"
Yuna
"Nem tudom."
"De azt gondolom ez a helyes cselekedet."
Wakka
"Oké, azt hiszem."

Rikku
"Yunie..."

HU
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[Rikku közeledik Yunához]

[Yuna a vállára teszi a kezét. Villámcsapások; Rikku felnéz]

"Csend!"
[Ismét ránéz Yunára]

"Bárcsak segíthetnénk neked valahogy, valamilyen módon!"
[Yuna megfogja Rikku kezét]
Yuna
"Semmi baj…rendben leszek."

"Azt mondja, "Sajnálom". Erre ő, "Semmi baj.""
"Ő "hajlandó" szembeszállni Sin‐el. Ő "kiváltságos.""
"Nem értettem."
"De valahogy úgy éreztem, nem tartozom ide."
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"De ha nem tartozom közéjük, akkor Spira‐ban ragadok, egyedül."
"És egyedül lenni ezen a helyen, nos, nem akartam bele gondolni."
Auron
"Ez után a Macalania Templomba megyünk."
"Yuna ott beszélhet Seymour‐al."
"Mi őrzők addig várunk, amíg végeznek és kiterveljük a következő lépést."
"Világos?"
[A csapat eléri a Villám‐Síkság végét, majd elhagyják a területet]
Macalania erdei

Te
am

[A csapat eléri az erdő területét. Rikku még mindig reszket, egyedül járkál. Mondogatja, nincs
mennydörgés, nincs villám. Egyszercsak abbahagyja a járkálást. A csapat többi tagja elhalad mellette.
Felugrik az örömben és elszalad. Tidust és Auront látjuk]
Auron
"Aggódsz Yuna miatt."
Tidus
"'Persze, hogy aggódok miatta."
"Mit képzel egyáltalán?"

Tidus
"Miről alkudozna?"
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Auron
"Kíváncsi vagyok."
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Auron
"A legegyszerűbb válasz..."
"cserébe azért, hogy beleegyezik a házasságba..."
"azt reméli, hogy alkudozhat Seymour‐al."

Tidus
"Mi? Mindezt egyedül?"
Auron
"Ő erős, de Seymour jobban alkudozik."

Tidus
"Nos, akkor miért nem teszünk valamit?"
Auron
"Yuna így akarja."

Tidus
"Argh!"
"Egyszerűen nem értem! Nem bízik bennünk?"
Auron
"Ezzel szemben..."
"Nem szeretné, ha minket meg elkapnának amiatt, amit a fejében forgat."
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Tidus
"Ja, erre gondoltam én is."
"De ettől csak még jobban aggódok."
"Igazán elmondhatná nekünk."
Auron
"Ő már csak ilyen."
"Naív, ragaszkodik a baklövéseihez és nem kér segítséget."
Tidus
"Minden bizonnyal igazad van."

Te
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Auron
"Yuna egy nyitott könyv."
Tidus
"Igen, az."
[Auron elindul]
Auron
"De nehéz megvédeni."
"Maradj mellette, mindig."
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[Tidus bólint. Találkozik a többiekkel]
Rikku
"Csigák!"
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Tidus
"Bocsi!"

"Vicces, hogy mennyire nyugodt voltam."
"Talán azért mert rájöttem, hogy Yuna nem szerelemből megy Seymour‐hoz. Nem igazán."
"Csak ez volt a dolga—valami, amit meg kellett tennie mielőtt visszatér a zarándoklásához."
"Folyamatosan ezt mondogattam magamnak."
"És talán..."
"Rájöttem, hogy Yuna és én soha… tudod…"
Tidus
"Yuna, menjünk."

[Yuna bólint; Rikku örvendez. Macalania erdői felé tartanak. Útközben felbukkan Barthello]
Barthello
"Hé!"
[Utoléri őket, zihál]
"Ti, láttátok Dona‐t?"
Tidus
"Dona? Nem mondhatnám."
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Wakka
"Mi a helyzet?"
Barthello
"Külön váltunk az úton idefelé."
"Francba! Meg kell találnom!"
Auron
"Nyugodj meg."
Barthello
"De ha valami történik vele..."

Barthello
"De‐‐"

Barthello
"Igaza van."
Auron
"Kereshetjük?"
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Auron
"Őrizd az érzelmeidet, aztán őrizd az idéződet."
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Auron
"A pánikolva rohangálás nem fog segíteni."
"Most meg kell őrizni a hideg véred és megkeresni."
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Barthello
"Nem, már épp elég idejüket raboltam."
"Köszönöm, Sir Auron."

[Elvégzi az ima gesztust, majd elfut. Rikku a csapat elejére fut, majd megáll]
Wakka
"Mi a helyzet?"

Rikku
"Oh, csak sok szerencsét akartam neki kívánni."
[A csapat halad tovább Macalania Erdein keresztül. Egy olyan területre érkeznek, ahol egy madárnak
öltözött férfi hárfázik]
"Egy szivárvány szárnyú pillangó titkos dolgokhoz vezethet el."
[A Macalania‐Erdei Pillangó mini‐játék magyarázata következik. A csapat halad tovább az erdőn
keresztül, végül egy területre érkeznek, ahol Auronra, Yunára és Tidusra összpontosul a kép]
Auron
"Várjunk."
"Itt van…valahol."
Tidus
"Mi van itt?"
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Auron
"Valami, amit látnod kellene."
Yuna
"De, Sir Auron..."
Auron
"Nem tart sokáig."
[Auron belép a fák közé. Követik őt. Egy tóparton állnak egy nagy fa mellett]

Auron
"Ebből készülnek a gömbök."
"Elnyeli és megőrzi az emberek emlékeit."

Te
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Tidus
"Ez a hely..."
"Ez csak víz, nem?"

[A vízből kijön egy paca, ami nagy gömböt képez]
Wakka
"Ez micsoda?"
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Auron
"A szörnyeket is vonzza ez a hely."

[Boss harc: Spherimorph ellen. győzelem után a csapat megkapja a Jecht Gömböt!]
Wakka
"Wow, ez elég régi! Nem tudom, hogy vissza tudod‐e nézni."

HU
No

Auron
"Jecht hagyta itt tíz évvel ezelőtt."
[Mindenki meghökken]
"Nézzük meg."

[A képernyő elfehéredik]

Auron
[Hangja fiatalabbnak hangzik]
"Mit csinálsz?"

Jecht
"Nos, azt mondtad, hogy hosszú lesz az út."
[Auron és Braska sétálnak. Jecht használja a gömböt, mint egy videokamerát]
"Egy csomó állat dolgot fogunk majd látni, nem?"
"Úgyhogy arra gondoltam ezzel felveszem mindet."
"Hogy megmutassam a feleségemnek meg a gyerekemnek, tudod."
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Auron
"Ez nem kirándulás!"
Jecht
"Hé, Braska."
"Ennek nem valami nagy eseménynek kellene lennie?"
"Hol vannak a szurkolók? A síró nők?"
Braska
"Ez az."
"Túl sok elköszönés—az emberek kétszer is meggondolják, hogy elmenjenek."

[Braska nevet]
Braska
"Mennünk kell. Hamarosan besötétedik."

Te
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Jecht
"Hmm... ha te mondod."
"Nos, ajánlom, hogy sokkal színesebb legyen, mire visszatérünk."
"Egy parádé Braska‐nak, Sin legyőzőjének!"
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[A gömb kikapcsol; A képernyő elsötétül. Az utazási iroda van a háttérben. Jecht és Auron egymástól
távol állnak; Braska irányítja most a gömböt]
Braska
"Auron, tudnál egy kicsit közelebb állni hozzá?"

[Auron sóhajt, bólint, és Jecht mellé áll]
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Braska
"Jó. Ez így megteszi."

[A fejük felett láthatjuk a feliratot: "Macalania‐tó"]
Jecht
[Auron felé fordul]

"Mi a gond? Attól félsz, hogy megharaplak?"
Auron
"Jecht..."

Jecht
"Braska! Csinálj egyet te is. Remek ajándék lenne a kis Yuna‐nak!"

Braska
"Gondolom igen."
[Auron előre lép]
Auron
"Lord Braska..."
"Nem kellene az időnket pocsékolni ilyesmivel!"
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Jecht
"Mi ez a rohanás ember?"
[Auron lépdel Braska felé]
Auron
"Had mondjam el mi ez a rohanás!"
Braska
"Auron!"
[A gömb kikapcsol; A képernyő elfehéredik, és visszavált Tidusra és a csapatra]

Te
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Tidus
"Mi volt ebben a lényeg? Nem valami kiránduláson volt."
Rikku
"Szerintem van itt még több is."

[A gömb újra átfordul, kikapcsol, majd megint be. Jecht beszél a gömbhöz, amelyet a földre helyezett]
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Jecht
"Hé."
"Ha ott ülsz és ezt nézed..."
"Az azt jelenti, hogy Spira‐ban ragadtál, csakúgy, mint én."
"Talán nem is tudod, mikor fogsz haza jutni, de jobb, ha nem kezdesz el pityeregni!"
"Bár, azt hiszem megértem azt is. De tudod mit?"
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"Egyszer eljön az ideje, amikor abba kell hagynod a pityergést és tovább lépned."
"Megleszel majd. Emlékezz rá, az én fiam vagy."
"És… nos hát…"
"Felejtsd el. Nem vagyok jó az ilyenekben."
[Feláll, és kikapcsolja a gömböt. Majd újra bekapcsolja, de nem látjuk őt]

Jecht
"Akárhogy is..."
"Hiszek benned. Légy jó."
"Szia."
[A kép visszavált Tidusra]

Tidus
"Majdnem komolynak hangzott, de már túl késő."
Auron
"Komolyan is mondta."
"Jecht már elfogadta a sorsát."
Tidus
"A sorsát?"
Auron
"Jecht... ő..."
"Mindig a Zanarkand‐ba való hazatéréséről beszélt."
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"Azért csinálta azt a sok képet—hogy megmutassa majd neked, amikor visszatér."
"De ahogy utazgattunk velünk és elkezdte megérteni Spira‐t, és Braska elhatározását..."
"Fokozatosan, de Jecht megváltozott."
"Úgy döntött, hogy csatlakozik Braska‐hoz a Sin elleni harcában."
Tidus
"És aztán, feladta a hazatérés reményét?"
Auron
"Ez az ő döntése volt."

Te
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"Azt hiszem megértettem."
"Az öregem..."
"Tudta, hogy nincs visszaút már Zanarkand‐ba."
"Haza akart menni, de tudta, hogy nem tud."
"Nem tudott tovább lépni, amíg nem fogadta el."
"Ráadásuk..."
"még ha meg is találta volna a módját..."
"Nem hiszem, hogy maga mögött hagyta volna a barátait mielőtt az utazás befejeződött volna."
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Tidus
"Rendben! Menjünk srácok!"

"Talán nekem is el kellett kezdenem elfogadni a saját sorsomat."
[Megtudjuk, hogy Jecht gömbjei el vannak rejtve Spira egész területén. Tidus elhagyja a területet;
Auron megállítja]

Tidus
"Igen?"

HU
No

Auron
"Várj."

Auron
"Jecht szeretett téged."
Tidus
"Oh, ugyan kérlek!"

Auron
"Egyszerűen csak nem tudta hogyan fejezze ki, azt mondta."
Tidus
"Elég lesz már az öregemből, ok?"
Auron
"Csak gondoltam jobb, ha tudod."
[Auron elmegy]
Tidus
"Ok." "Kösz."
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Macalania‐Tó
[Tidus elhagyja a Macalania Erdőt, és eljut a Macalania‐tóhoz. Clasko ad itt egy chocobot]
Clasko
"Helló."
"Na, nézzenek oda?"
"Mindig ott hagynak valahol."
[Chocobo: Kweh!]
"Oh, szeretnéd, hogy megvakarjalak?"

"Tessék. Jó fiú!"
Tidus
"Honnan tudtad, hogy mit akart?"

Te
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[A chocobo lehajtja a fejét, és megvakarja a nyakát.]

Clasko
"Mindig meg tudtam mondani, hogy éreznek a chocobok."
"Lehet, hogy jobb lennék chocobo tenyésztőnek mint Chocobo Lovagnak, mi?"
"Hé, te milyen munkakörben látnál engem inkább?"
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[Választhatunk a (Chocobo Knight ) "Chocobo Lovag" és a (Chocobo Breeder ) "Chocobo Tenyésztő"
között. Válasszuk a másodikat]
"Igen! Szerintem is!"
"Hmm... tudod mit, lehet, hogy adok neki egy esélyt."

[A csapat továbbmegy. Tromell megy oda hozzájuk]
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Tromell
"Lady Yuna, már vártuk Önt."
"Meglepett minket, hogy úgy döntött ilyen hamar jön."
"Kellemes meglepetés, természetesen."
"Lord Seymour elnézését üzente, hogy nem jelezte távozását."
Yuna
"Semmi gond."
"Lenne egy kérdésem, ha megengedi, uram."
Tromell
"Hölgyem?"
Yuna
"Szeretnék tovább utazgatni, házasodásom esetén is."
"Ön szerint Seymour Mester beleegyezne ebbe?"
Tromell
"Természetesen, hölgyem."
"Lord Seymour sem kívánná másképp, biztos vagyok benne."
[Yuna szembefordul a csapattal, és bólint]
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Yuna
"Sziasztok."
[Tromell felé halad]
Tromell
"Nos..."
"Követnünk kell a Guado hagyományokat."
"Meg kell kérnem, hogy várjon még itt még egy darabig."
"Küldök valakit kíséret gyanánt."

Yuna
"Én..."
Auron
"Mint veled vagyunk. Tégy, ahogy jónak látod."
Yuna
"Köszönöm."

"Sajnálom."
[Tidus: "Hmm?"]
"Ez a te sorod lett volna."

Tidus
"Yuna!"
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[Tidus előremegy]
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Auron
[Tidus felé fordul]

Te
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[Tromell elindul. Elkezd sétálni, majd megfordul]

[Füttyent. Yuna megfordul]
Yuna
"Igenis!"

[Tromell és Yuna elmennek. Valami felkelti Rikku és a többiek figyelmét]

Rikku
"Jaj ne!"
Wakka
"Al Bhed!"

[Több Al Bhed, bukkan fel és bekeríti Yunát és Tromellt]
Auron
"Álljatok hátrébb."
Tromell
"Köszönöm!"
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[Tromell és Yuna elindulnak.]
"Lady Yuna!"
[A csapatot Al Bhed‐ek veszik körül, harcra készen. Hirtelen elszaladnak]
"Rikku!"
[Egy ember áll a jég tetején. Úgy tűnik, hogy a mohawk fickó az, a hajóról, a játék elejéről!]
"Tuh'd ehdanvana un oui kad drec!"
("Ne avatkozz bele, vagy ezt kapod!")
[Egy nagy machina ágyút állítanak fel a hegyen]
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"Ouin bnaleuic magic yht aeons yna caymat!"
("Az értékes mágiádat és az Aeonjaidat lepecsételik!")
[Nevet]
Rikku
"Jaj ne!"
Tidus
"Fordítás?"

"Kad dras!"
("Kapd el őket!")
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Rikku
"Egy anti‐varázslat mezőt fognak használni rajtunk!"

Tromell
"Hölgyem!"
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[Boss küzdelem kezdődik, Crawler ellen. Elpusztítjuk]

[Tromell és Yuna elmennek. A mohawk srác még mindig a dombon van]
"Rikku!"
"E femm damm Vydran!"
("Megmondom atyának!")

Rikku
"E ys dra guardian uv Yuna, oui caa?"
("Yuna őrzője vagyok, látod?")

"Yuna ec cyva! Fa femm kiynt ran! Cra ec cyva!"
("Yuna biztonságban van, megvédjük őt! Biztonságban!")
"Oui tu drec ymuha, cecdan!"
("Egyedül vagy ebben, testvér!")
[Elfut. Rikku kuncog]
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Rikku
"Mondtam neki, hogy őrző vagyok."
"Nos, úgy tűnik tényleg muszáj lesz."
Wakka
"Hogyhogy beszélsz Al Bhed‐ül?"
"Miért?"
[Wakka Tidusra és Lulu‐ra néz. Tidusnak elakad a szava]
Rikku
"Mert én Al Bhed vagyok. És ő… a bátyám volt."
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Wakka
"Te tudtad?"
[Tidus és Lulu bólintanak]
"Miért nem mondtad el?"
Lulu
"Tudtuk, hogy ideges leszel."
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Wakka
"Hát ez remek."
"Nem hiszem el, hogy egy Al Bhed‐del utazgatok! Egy pogánnyal!"
Rikku
"Tévedsz! Mi nem vagyunk Yevon ellen."
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Wakka
"Te ti Al Bhed‐ek tiltott machina‐t használtok!"
"Tudod ez mit jelent?"
"Sin azért született, mert az emberek machina‐t használtak!"
Rikku
"Van bizonyítékod? Mutass bizonyítékot!"

Wakka
"Benne van Yevon tanításaiban! Nem mintha te tudnád!"
Rikku
"Ez nem elég!"
"Yevon ezt mondja, Yevon azt mondja."
"Nem tudsz magadtól gondolkodni?"
Wakka
"Akkor mondd meg te!"
"Honnan jött Sin, ha?"
Rikku
"N...nem tudom!"
[Wakka: "Hmph"]

151

Wakka
"A szádra veszed Yevon‐t, és ennyit tudsz felhozni utána?"
Rikku
"De...ez még nem azt jelenti, hogy gondolkodás nélkül mindent meg kell csinálni, amit mondanak!"
"Így soha semmi nem fog változni!"
Wakka
"Nem is kell semminek megváltoznia!"
Rikku
"Azt akarod, hogy Sin mindig visszajöjjön?"
"Talán van rá mód, hogy megállítsuk, tudod?"

Rikku
"Mikor? Hogyan?"

Te
am

Wakka
"Sin majd eltűnik, ha már megfizettünk a múltbéli hibáinkért!"

Wakka
"Ha hiszünk Yevon tanításaiban, akkor egy nap eltűnik majd!"

Auron
"Rikku!"
"Megy még ez?"
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Rikku
"Minek töröm magam egyáltalán?"

[Egy Al Bhed által hátrahagyott hójáró mellett áll, felállítja]
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Wakka
"Nem fogjuk ezt használni, ugye?"
"Várjunk... Sir Auron nem Al Bhed, ugye?"
Tidus
"Ugyan már, Wakka..."
Wakka
"Mi van?"

Tidus
"Ugyan, most azért mérgelődni, mert rájöttél, hogy Rikku egy Al Bhed..."
"Eddig teljesen jól kijöttetek, nem?"
Wakka
"Az más. Úgy értem..."
Tidus
"Nos, nem mondom hogy én olyan sokat tudnék Spira‐ról."
"És valószínűleg még kevesebbet az Al Bhed‐ekről, de..."
"Azt tudom, hogy Rikku egy jó ember."
"Ő csak Rikku!"
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Wakka
"Lu?"
Lulu
"Csak gondolj úgy erre, mint lehetőségre hogy többet tanulj az Al Bhed‐ekről."
Wakka
"Ha!"
[Wakka elmegy. Tidus követi]

Rikku
"Bocsánat."

Te
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Auron
"Had menjen."
"Adj neki időt gondolkodni."

Lulu
"Semmit sem tettél, amiért bocsánatot kellene kérned."
Tidus
"Okés! Induljunk!"
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Rikku
"Biztosan tudod, hogyan kell egy ilyet vezetni?"

[Kimahri megfordítja az egyiket, ami korábban fejtetőre állt. Ráül, és elindul]
Tidus
"Jobban, mint Kimahri!"

[Tidus ráül az egyikre, Lulu mögéül, és elindulnak]
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Lulu
"Remélem nem haragszol annyira Wakka‐ra."
Tidus
"Dehogy, egyáltalán nem."
Lulu
"Köszönöm."

[Motoroznak tovább]

Tidus
"Mondd csak, mit gondolsz Rikku‐ról?"
Lulu
"Én?"
"Nos...szórakoztató vele lenni."
Tidus
"Ennyi?"
Lulu
"Nos, azt tudom, hogy nem rossz ember."
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Tidus
"Ja."
"Tudod mi a probléma? Ő csak egy újabb Al Bhed Wakka‐nak."
"Wakka feje kemény, mint egy szikla."
"Fogadok, hogy Yevon miatt. Vagy, tudod, valami olyasmi."
Lulu
"Nos, ennél többről van szó."
Tidus
"Hmm?"

Tidus
"Oh...machina fegyvert használt, igaz?"
"És megölte Sin."
[Magában beszél]
"Megölte az öregem."
"Átkozott Jecht."
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Lulu
"Mi?"

Te
am

Lulu
"Wakka a testvére, Chappu miatt nem szereti az Al Bhed‐eket."

Tidus
"Oh, semmi!"
"Hé..."
"Lehet valaki, mint mondjuk egy személy valahogy Sin?"
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Lulu
"Nem mondhatnám, hogy tudom, de miért?"
Tidus
"Csak egy gondolat volt."

Lulu
"Sin a büntetése és a megtestesülése a bűneinknek, amiket elkövettünk."
Tidus
"Akkor senki nem tudja igazán, hogy mi is?"

Lulu
"Nem kell tudni, úgyhogy senki sem kérdezi."
"Elfutsz vagy harcolsz. Ez minden, amit tehetsz."
"Nincs értelme ezen merengeni."
Tidus
"Mi? Ez minden? Mármint nem is vagy kíváncsi?"
Lulu
"Te tényleg egy olyan világból jöttél, ahogy nincs Sin, ahogy mondod."
B) [Rikku utazik Tidusszal ...]

154

Tidus: Sajnálom a Wakkás dolgot.
Rikku: Nem kellett volna ilyen durvának lennie, ugye? Majdnem sírtam.
Tidus: Uh ... Rikku?
Rikku: Csak vicceltem! Rendben van. Legalább te jól nézel ki.
Rikku: Hé, azt hiszed úgy nézek rád mint Yunie?
Tidus: Eh?

Te
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Rikku: Nos, az apám húga Yunie édesanyja, érted?
Tidus: Ah! Fogalmam sem volt róla! Ha te mondod.
Rikku: Mm‐hm.
Tidus: Oké! Azt hiszem, akkor volt a család őrzője.

Rikku: Yuna nem az egyetlen, amit meg akarok védeni.
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Tidus: Huh?
Rikku: Al Bhed meg akarja védeni az összes idézőt, tudod? Az idézők ... Nos, azt mondjátok, hogy...
feláldozzák magukat... hogy boldogságot szerezzenek Spirának.
Tidus: Hogy érted?

Tidus: Rikku?
Rikku: Igen?
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Rikku: Oh...

Tidus: "Feláldozzák magukat"?

Rikku: Tudod, a zarándoklat ... Ez nagyon sokat kiszív belőle.
Tidus: Ó, igaz. De te tudod. Yuna nagyon komoly egy idéző. Yunának a zarándoklat jelenti a mindent.
Segítesz neki te is, nem igaz, Rikku?
Rikku: Mm. (Bólint)
Tidus: Szóval ne mondd azt, hogy Yuna feláldozza magát.
Rikku: (aggodalmasan megöleli Tidust)
Tidus: Rikku?
Rikku: Remélem, igazad van.
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[Lulu és Rikku együtt hómobiloznak tovább, Tidus pedig egymaga]
C) [Kimahri utazik Tidusszal]
Tidus: Mondd csak ... Mit gondolsz arról, hogy Rikku Al Bhed?
Kimahri: Ronso Yevon követői. Ronso nem kedveli Al Bhed‐t.
Tidus: Óh, értem.
Kimahri: Nem Kimarhi. Al Bhed, az Al Bhed. Rikku az Rikku. Rikku megesküdött, hogy megvédi Yunát.
És Rikku nem hazug. Kimarhi ezt meg tudja mondani. Szóval, ő egy barát.

Kimahri: Kimarhi meglepődött.
Tidus: Miért?
Kimahri: Kimahri szerint te kedves vagy.

Te
am

Tidus: Tudod, ezt később elmondhatnád neki is. Azt hiszem, tudnia kell, hogy továbbra is szeretnénk,
ha velünk maradna.
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Tidus: Uh, ne mondd el senkinek, oké?
D) [Auron utazik Tidusszal]

Tidus: Nem nagyon örülsz, hogy száguldunk a havon.
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Auron: Mi van?

Tidus: Bármelyik nap Kimarhi helyébe tudnék lépni!
Auron: Hmph. Ne csinálj semmi ostobaságot.
Tidus: Hogy érted ezt?

Auron: Azt mondom, nem szabad bonyolítani a dolgokat. Vagy csapdában találod magad,
megértetted?
Tidus: Nem kell ezt elmondanod nekem!
Van abban értelem amit mondasz.
Auron: Hibákat követsz el.
Tidus: Huh?
Auron: Végül is ilyen az ifjúság. Ne pazarold el.
Tidus: Rrrgh. Mit is!?
[Továbbhaladnak. Végül elérik a Macalania templomot]
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Macalania Temploma
[Elérik a Macalania Templom bejáratát. Egy őr áll az ajtó előtt]
"Megállj!"
[Rikku odamegy mellé]
"A hozzá hasonlókat nem látjuk szívesen eme szent helyen."
Auron
"Ő egy őrző."
"Egy Al Bhed, őrző? Abszurdum!"

Auron
"És ez minden, amire egy őrzőnek szüksége van."
"Rendben."

Te
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Rikku
"Eldöntöttem, hogy Yuna őrzője leszek, ez minden, amit akarok."

[Mindenki belép a Templomba. Shelinda odamegy Tidushoz]

Tidus
"Ja, azt hiszem."
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Shelinda
"Te nem vagy boldog?"
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Shelinda
"Ah! Hát itt vagy!"
"Szóval Lady Yuna megházasodik."
"Nem kellene ilyen dolgokkal gyerekeskedned."

Tidus
"Áhh, ez bonyolult."
[Tidus visszatér a csapathoz]
"Mondd csak..."
"Tudod hol van Yuna?"

Shelinda
"Úgy hiszem..."
"elment a Próbatételek Kolostorába (Cloister of Trials) Seymour Mesterrel."
[Mindannyian a Kolostor ajtajához mennek. Egy lány fut ki rajtat]
"Lord Jyscal!"
"Egy gömb, Lady Yuna holmijában..."
[Mindannyian bemennek a terembe]
Auron
"Ez jó magyarázatot ad majd néhány kérdésre."
[Auron bekapcsolja a gömböt. A felvételt valahol a Villám‐Síkságon rögzíthették]
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Jyscal
"Amit el fogok mondani az a színtiszta igazság."
"A Guado becsületemre esküszöm."
"Nagyon jól figyeljen, mert elárulom az igazságot a fiamról, Seymour‐ról."
"Az elméje zárt, még számomra is, egy Yevon mesternek."
"De a sötétség lángjait érzem égni a szívében."
"Kihasználja Yevon‐t, a Guadokat és még az idézőket is."
"Ha nem állítják meg, biztos pusztulást és káoszt hoz Spira‐ra."
"Hamarosan elhagyom ezt a világot, a saját fiam által meggyilkolva."
"De nem hibáztatom őt."
"Amiért nem voltam elég bölcs, szenvedett és elvesztette a józan eszét."
"Nem tudtam megvédeni őt és az anyját a világtól és annak kegyetlenségétől."
"A halált a bűneimért való büntetésként fogadom el."
"De akár ki is nézi ezt..."
"Könyörgök önnek, hogy állítsa meg Seymour‐t! Állítsa meg a fiam."
[A gömb kikapcsolódik]
Auron
"Csodás."
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Rikku
"Yuna‐val minden rendben lesz?"

[Auron kimegy a szobából]

Auron
"Nélkülünk, nem."

[Kimahri elfut. Rikku követi]
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Wakka
"Hová mégy?"

Tidus
"Láttad, nem? Seymour, ez rossz hír!"
Wakka
"De ő egy mester!"

Tidus
"Rendben! Maradj itt, ha akarsz!"

Lulu
"Gyerünk Wakka. Legalább hallgassuk meg mit mond."
Wakka
"Ez nem igaz."
[Belépnek a Próbák Kolostorának ajtaján, és egy jeges alagúton találják magukat, végigfutnak]
Auron
"Kimahri már elől van. Gyerünk"
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Tidus
"Így van!"
Auron
"Megvédjük Yuna‐t, bárkitől."
"Még egy mestertől is."
Wakka
"Ezt nem hiszem el."
Lulu
"Ha tényleg ő tehet róla, akkor meg kell tenni."

Te
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[Az alagúton áthaladva szembetalálkoznak Seymoural. Egy lépcsőn áll, amely a Fayth Kamra felé
vezet, ahol Yuna van. A kamra ajtaja zárva. Guado őrök állnak a lépcső mindkét oldalán]
Tidus
"Seymour!"

Seymour
"Kérem, legyen csendben. Lady Yuna a fayth‐hez imádkozik."
Tidus
"Tegyél azzá."

Tidus
"Yuna!"
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Yuna
"De, miért...?"

sít
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[Seymour megfordul és lesétál a lépcsőn. Vigyorog Tidusra. A kamra kinyílik; Yuna kijön. Seymour
megfordul, hogy szembenézzen vele]

Tidus
"Láttuk Jyscal gömbjét."
Auron
"Megölted őt."

Seymour
"És akkor?"
"Lady Yuna, ön biztosan tudott ezekről, nemde bár?"
[Yunának elakad a szava]
"Nos, akkor miért jött mégis ide?"
Yuna
"Azért..."
"Azért jöttem, hogy megállítsalak!"
[Yuna most az őrzői mellett áll]
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Seymour
"Értem."
"Azért jöttél hát, hogy megbüntess."
[Megfordul és szembenéz vele, előrelép és kinyújtja a kezét. Yuna elfordul]
Seymour
"Micsoda szégyen."
[Az Őrzői körülveszik Yunát]

Te
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"Ah, hát persze."
"Megvédeni az Idézőt, még az életed árán is." Az Őrzők Törvénye."
"Milyen csodálatos."
[Két Őrző előre lép]
"Nos, ha feláldozzátok az életeteket, akkor nekem el kell vennem."

Yuna
"Seymour Mester."
"Az életemet is rá merem bízni az őrzőimre. De ők a barátaim is egyben."
"Nem fogok állni és nézni, hogy bajuk esik. Én is harcolni fogok ellened!"

Wakka
"Seymour Mester!"
Seymour
"Ám legyen."
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Tidus
"Rendben!"

HU
No

[A csata elkezdődik Seymour és két segítője között. Ha Seymour élete lemegy a fele alá, akkor...]
Seymour
"Érezd a fájdalmam. Gyere, Anima!"

[Anima, az erőteljes Aeon, aki megölte az összes fiendet Lucaban, a blitzball versenyen. Azonban
legyőzzük, és folytatjuk a harcot Seymour ellen]
Seymour
"Az az erő, ami legyőzte Anima‐t... az enyém lesz!"
[Uh, nem, nem fog. A csata befejeződik; Seymour térdrerogyik. Yuna közeledik hozzá]
Seymour
"Yuna...mostmár megsajnáltál?"
[Yuna bámul rá. A többiek is csak nézik. Halott. A szoba ajtaja nyitva van]
Tromell
"Lord Seymour!"
"Mi történt itt?"
[Tromell és két segítője Seymour testéhez fut]
Wakka
"Mit…mit tettem?"
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Tidus
"Várjunk csak! Ez egyáltalán nem a mi hibánk!"
"Seymour támadt először! Ő a rossz fiú!"
[Tromell feláll]
Tromell
"Ti tettétek ezt?"

Tromell
"Nem, állj!"
"Tartsák távol magukat tőle, árulók!"

Te
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Auron
"Yuna. Küldd el."

[A két segítő elviszi Seymour testét a szobából. Tromell követi őket. Yuna térdrerogyik]
Yuna
"Árulók?"
Wakka
"Nekünk annyi."
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Auron
"Ez nem lesz olyan egyszerű..."
"Tűnjünk el innen."
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Tidus
"Na álljunk csak meg egy percre!"
"Seymour a rossz fiú, igaz?"
"Egyszerűen csak elmagyarázzuk mindenkinek mi történt!"

[Visszatérnek a jeges alagúton, ahol átmentek. Az alagút alja eltűnik a lábuk alatt]
Tidus
"Hagyjál már!"

[El kell végezniük a Próbák Kolostorát, hogy újra megjelenjenek. Amint ez megtörténik, kilépnek a
kolostorból, de szembe találják magukat egy sor őrrel, és Tromellel, aki megakadályozza, hogy
kilépjenek a templomból]
Yuna
"Kérem..."

Auron
"Adjon egy esélyt, hogy megmagyarázzuk."
Tromell
"Nem kell. Már tudom, mit fogok mondani a többi mesternek."
Auron
"Vagyis...?"
Tromell
"Lord Seymour a Guado‐k vezetője volt mielőtt mester lett volna."
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Tidus
"Nem fogsz minket elengedni."
Tromell
"Elengedni? Lord Seymour soha nem bocsátaná meg, ha megtennénk."
Rikku
"Várjunk, várjunk!"
"Jyscal gömbje! Megmutathatjuk nekik!"

"A Guado gondoskodik a Guado afférokról."
Kimahri
"El!"
Auron
"Futás!"

Te
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Tromell
"Mármint ezt?"
[Felemeli, és elpusztítja]
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[Elfutnak, a Guado őrök pedig utánuk. Végül elérik a Macalani‐tó partját A tónál csata jön ‐ egy
Wendigo és két őr ellen ‐ A Wendigo halálakor a jeges tóba esik, ami széttörik ‐ és belezuhanunk. A
képernyő elfehéredik]
""Hála Yevon‐nak.""
"Ezt mondtam volna, ha Yevon követője lettem volna."
"Mind ott voltunk, és egy darabban."
[Tidust látjuk]
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"Még ha a fejem bele is fájdult mikor azon gondolkoztam mi jöhet még ez után."
[Tidus feláll. Úgy tűnik, egy ősi város romjai közé kerültek. A víz csak a bokájukig ér. Minden
homályos; Rengeteg kagyló van errefelé. A Fayth himnusza hallható. Mindenki ott áll, kivéve Yunát, ő
fekszik. Tidus beszél Rikku‐val]
Rikku
"Yunie biztosan jól van. Rendesen lélegzik meg minden."
"Hogy van Lulu és Wakka?"
Tidus
"Nos, Wakka sokkot kapott. Nem is hibáztatom érte."
"Lulu meg, nos, ő pont olyan, mint mindig."
Rikku
"Ő annyira egyben van. Teljesen felnőtt, azt hiszem."
Tidus
"Azt hiszem."
Rikku
"Nos, csak adj nekem még öt vagy hat évet."
[Tidus elmegy, és beszél Kimahri‐val]
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Tidus
"Szóval, Kimahri, hogy jutunk ki innen?"
Rikku
"Hé, ne válts témát!"
Kimahri
"Mászni fogunk."
Rikku
"Kimahri is!"

Rikku
"Huh?"

Te
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Kimahri
"Csak az lesz, aki megpróbálja."

Tidus
"Szerintem azt akarja mondani, hogy keményen kell dolgoznod, ha olyan akarsz lenni, mint Lulu."
Rikku
"Oh! Fogok is!"
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Kimahri
"Kimahri szerint Rikku jobb ha Rikku marad."
Rikku
"Hé!"
[Közeledik Kimahrihez]
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"Azt mondod, sosem leszek olyan, mint Lulu?"
"Kimahri!"

[Nevet Tidus nevet. Wakka fut be a képbe]

Wakka
"Hogy tudsz ilyenkor nevetni!?"
[Yuna felébred]
Tidus
"Yuna!"

[A képernyő elsötétül…]

Yuna
"Szembesíteni akartam Seymour Mestert az apjáról, Lord Jyscal‐ról."
"Meg akartam győzni, hogy adja fel magát és álljon Yevon ítélete elé."
Lulu
"A házasságért cserébe?"
Yuna
"Igen, ha ez szükséges hozzá."
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Tidus
"És, mit mondott Seymour?"
Yuna
"Nem mondott semmit."
"Most…most már nem hiszem, hogy megérte egyáltalán."
"El kellett volna nektek mondanom, hogy mire készülök."
Auron
"Elég."
"A múlton hiába rágódunk."

Te
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Rikku
"Hé! Nem kell, hogy így mondd!"
Auron
"Arra akarod pazarolni az időt, hogy a sajnálkozását hallgatod?"
Rikku
[Yuna szemébe néz]
"Nem kell, hogy így mondd."
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Auron
"Az azonnali problémánk Yuna zarándoklása."
"Hajlandó vagy folytatni?"
Yuna
"Igen."
"De akkor szerinted Yevon engedni fogja?"

Tidus
"Wow!"
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Auron
"A fayth‐ek amik erőt adnak az idézőknek."
"Nem a templomok vagy a tanítások."
"Ha a templomok meg akarnak minket állítani..."
"akkor megtagadjuk Yevon‐t is, ha kell."

Rikku
"Nem hiszem el, hogy ezt mondtad!"
Lulu
"Sir Auron!?"

Wakka
"Rám ne számítsatok."
"Vezekelnünk kell, hogy jóvá tegyük a bűnöket, amelyeket elkövettünk."
"Persze..."
"Nem mintha valaha is kedveltem volna Seymour Mestert, ja?"
"Semmiképp nem bocsátom meg neki, hogy megölte Lord Jyscal‐t."
"és hogy minket is el akart intézni, tudjátok?"
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"De akkor is, egy csomóan Yevon ellen fordulunk?"
"Semmiképp!"
Lulu
"De akkor is, ellenszegültünk és szembe kell néznünk a büntetésünkkel."
Yuna
"El kell mennünk Bevelle‐be."
"Beszélnünk kell Mika Mesterrel és elmagyarázni mi történt."
"Nincs más megoldás, szerintem."
Wakka
"Egyetértek."
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Yuna
"Sir Auron..."
Auron
"Akkor eldőlt."

Auron
"Elvégre én vagyok a bajkeverő."
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Yuna
"Velünk tartasz?"

Tidus
"Ja, ez így van!"
"Mindig számíthatsz Auron‐ra ha bonyolítani kell a dolgokat!"
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Rikku
"Igen!"
"Kimahri üvölt, és Auron elrohan és..."
Auron
"Sosem kértelek, hogy kövess."

Tidus
"Hé, de ezért vannak a barátok."
"Ugye?"
Rikku
"Yep!"

[Rikku lekarmolja az arcát. Yuna közeledik Tidushoz]
Yuna
"Köszönöm."
[Auron elindul. Tidus megvakarja a fejét]
Rikku
"Barátok, mi?"
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Wakka
"Ember... hogy csinálhatsz úgy, mintha minden rendben lenne?"
"Kötélből lehetnek az idegeid vagy valami."
Lulu
"Túl feszült vagy. Figyelj az énekre és nyugodj meg."
Tidus
"Ez a templomból jön?"
Yuna
"Igen, ez Yevon ajándéka. Megnyugtatja a hívők szívét."

Auron
"Jecht énekelte ezt a dalt..."
Tidus
"Ja, újra és újra.""De nem ilyen jól, az biztos."

Tidus
"Mond, te hallgatóztál?"
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Auron
"Egy újabb közös jellemvonás."

Te
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[Tidus beszél Auronnal]

[A képernyő elfehéredik. Visszatérünk Zanarkandba, ahol Tidus dúdolgat. Auron a háttérben
hallgatja; Tidus úgy tesz, mintha nem venné észre]
"Ehh.. Nem lehet egy kis magánéletem?"

HU
No

Auron
"Az éneklésed eszembe juttatta Spira‐t."

Tidus
"Ja, tényleg. Te eredetileg nem Zanarkand‐ból való vagy, ugye?"
"Honvágyad van?"
Auron
"Meglehet."

[A képernyő elfehéredik; Visszatértünk a tóhoz]

Tidus
"Mondd csak, hogy jutottál egyáltalán Zanarkand‐ba?"
"Sin?"
[Auron hallgat]
"Aha, gondoltam."

"Ez be is bizonyította."
"Sin volt a kapcsolat Zanarkand és Spira között."
"Ami azt jelenti, hogy ha megöljük Sin‐t, akkor soha nem fogok tudni hazamenni."
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[A képernyő elsötétül ... majd elhalványul. Hirtelen...]
Lulu
"Megállt az éneklés."
[A föld rázkódni kezd]
Wakka
"Valami van itt!"
Auron"A talaj!"
[FMV: Sin mozdulatlanul ül a vízben]

Te
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Yuna"Sin!?"
[Wakkának és Rikkunak eláll a lélegzete]
Lulu"A méreg! Vigyázzatok!"
[A képernyő elfehéredik]
"Akkor ott már tudtam..."
"Hogy Sin tényleg az öregem."
"Első alkalommal, végre képes voltam elhinni.."

Tidus
"A dal... Te is hallgattad!"
"Ezúttal mi lesz?"
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[Tidust látjuk, még a tó alatt van.]

[A képernyő elfehéredik. Újra látjuk Zanarkandot]
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Tidus
"Zanarkand..."
"Neked is honvágyad van?"
[Négy blitzballt látunk]

"Az már nem a te világod többé. Te már Sin vagy."
[Látjuk a fiatal Tidust, aki egyedül ül]
"Hé, már idősebb vagyok, tudod?"
[Jecht az ajtó előtt áll]

"Tudom."
"Azt akarod, hogy ennek vége legyen."
"Valahogy megoldom. Ígérem."

Otthon
[Tidus felébred a vízben. Feláll, és körülnéz: sivatag mindenütt ameddig a szem ellát]
Tidus
"Hol vagyok?"
"Ezúttal megbocsátok neked."
"Légy jó egy darabig, ok?"
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[Tidus átmegy a sivatagon. Az első randoom csatánál Auron és Lulu megjelennek, hogy segítsenek
neki. Miután legyőzték az ellenséget...]
Tidus
"A többiek?"
Lulu
"Még nem találtam meg őket."
"Egy helyben kellene maradnunk, ha szétválunk."
[Auron elindul]

Te
am

Tidus
"Maradj itt ha akarsz."
"Ő nem."

[Mennek tovább a sivatagban. Hamarosan találkoznak Wakka‐val, egy elpusztult gép alatt]
Tidus
"Wakka!"
"Egyedül?"
Wakka
"Hol van Yuna?"

sít
ók

[Lulu Tidusra néz, ő meg vissza Lulu‐ra . Auron maga elé mered.]
"Francba!"
"Először elhagyom Yuna‐t, aztán megtámadnak a machina‐k!"
[Belerúg a fémbe]
"Remek napom van."

HU
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[Mennek tovább, találkoznak Kimahri‐val. Megpróbál felmászni egy homokdűnén, de lehetetlen, és
újra lecsúszik. Megrázza a fejét]
Kimahri
"Yuna...eltűnt."

Tidus
"Nem a te hibád, Kimahri!"

[A csapat megy tovább a sivatagban, végül találkoznak Rikkuval]

Rikku
"Oh!"
"Hé, srácok!"
"Hol van Yunie?"
Tidus
"Eltűnt."

Lulu
"Eltűnt... Micsoda őrző vagyok."
Rikku
"Umm..."
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"El akarok neked mondani valamit, de ígérd meg, hogy nem mondasz semmit."
[Wakka dühösnek látszik]
"A szemedet se forgasd!"
"Tudom, hol vagyunk. Bikanel Szigeten."
"Van itt a közelben egy hely, amit mi Al Bhed‐ek Otthon‐nak hívunk."
"Yunie ott van, biztosra veszem!"
"Biztosan a többi Al Bhed idejött és megmentette!"
Wakka
"Megmentette? Úgy érted elrabolta!"

Te
am

Tidus
"Mit számít az addig, amíg biztonságban van?"
Rikku
"Így van!"
"Mindegy, elviszlek titeket oda, ha megígéritek..."
"hogy nem beszéltek róla senkinek."
"Főleg a Yevonitáknak nem, ok?"
"Tudjátok, hogy nem kedvelnek minket Al Bhed‐eket."
"Ki tudja, mit tennének, ha megtudnák?"

sít
ók

Wakka
"Na, várjunk csak. Ezúttal mivel vádolod Yevon‐t?"
Rikku
"Yevon elég csúnya dolgot tett velünk korábban."

HU
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Wakka
"Nos, ti Al Bhed‐ek biztos megérdemeltétek."
[Tidus: "arrrgh!"]

Tidus
"Srácok, nem lehetne ezt… később megbeszélni?"
Rikku
"Csak ígérd meg, hogy nem beszélsz senkinek erről a szigetről. Megígéred?"
Tidus
"Wakka, gyerünk!"

Wakka
"Jól van, megígérem! Mutasd az utat."
Rikku
"Rendicsek!"
[Mennek tovább a sivatagban, amíg...]
Rikku
"Ott van!"
[Felmászik egy homokdűnére. Aztán…]
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"Aaaaaaa!"
[Mindenki felmegy a dűnére]
Tidus
"Rikku!"
[FMV: Az Otthont megtámadják]
Wakka
"Mi? Yuna ott van?"
Lulu
"Az összes hely közül... Gyerünk!"

Te
am

[Al Bhed katonák küzdenek a démonok ellen. Tidusék odafutnak segíteni]
Wakka
"Hol van Yuna?"

[Egy Al Bhed katona elesik és fogja a gyomrát]
Rikku
"Keyakku!"
[Rikku odafut hozzá]

sít
ók

"Ki? Ki támad minket?"
"Fru tet drec du oui?"
("Ki tette ezt veled?")

HU
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Keyakku
"Yevon... Guado..."
[Meghal]
Rikku
"Keyakku? Keyakku!"

Lulu
"Háború? Yevon és az Al Bhed‐ek között?"
"Dryd ec fnuhk!"
"Guado ku vun dra summoner."
("Ez rossz!")
("Guado elmegy az idézőhöz.")
Rikku
"Vydran..."
("Apa...")

[A kopasz ember odatérdel, Keyakku mellé, és érzi a pulzusát. Rikkut a sírás kerülgeti]
"Ti Rikku barátai vagytok? Na, akkor ne csak ott álljatok, gyerünk!"
"Menjünk, rúgjuk ki ezeket a Guado‐kat az Otthonunkból!"
[Belépnek az Otthonba. Rikku és Tidus hátramaradnak]
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Tidus
"Ki...?"
Rikku
"Cid."
"Az Al Bhed‐ek vezére... Ő az apám."
Tidus
"Gyerünk."
Rikku
"Ja. Meg kell mentenünk Yunie‐t."

Te
am

Tidus
"Nem csak Yuna‐t. Igaz?"
Rikku
"Igaz!"

[Belépnek az Otthonba]
Wakka
"Yuna! Hol vagy?"

sít
ók

[Egy Guado katona és 3 bomba hirtelen leereszkedik a csapatra; Harc jön ellenük. Miután
győztetek...]
Wakka
"Yevon nevére, mit képzelnek ezek a Guado‐k?"
Rikku
"Ez rettenetes!"

HU
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[Mindenki átmegy a következő szobába]

Cid
"Drec pedac!"
"Rikku! Oui nayt sa?"
"Oui ku ihtan, duu! E ys majamehk Home!"
"Yht dra fiend fedr ed!"

("Ez megharapott!")
("Rikku! Értesz engem?")
("Neked is le kell menned! Én elrendezem az otthont!")
("És ezt a rohadt ördögöt!")
Rikku
"Jaj, ne!"
Wakka
"Mit mondott!?"
Rikku
"Le kell mennünk a föld alá!"
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Auron
"Hol van Yuna?"
Rikku
"Az Idéző Szentélyében! Erre!"
[Harcolunk pár démon ellen, majd Rikku lefut pár lépcsőn, a többiek követik]
Rikku
"Erre!"
[Újabb szoba, ugyanaz a pusztítás. A falak égnek. Minden romokban. Mindenki néhány pillanatig
csendben áll]

Te
am

Wakka
"Ennek a helynek annyi."

sít
ók

Rikku
"Igazad van. Igazad van, Wakka."
"Mi Al Bhed‐ek, mi… mi nem voltunk mindig ilyenek."
"Sin elpusztította a szigetet, ahol mindannyian éltünk."
"Azt követően szétszóródtunk Spira minden szegletében."
"De aztán az apám újra összehozta az Al Bhed‐eket."
"Ha elhatározzunk magunkat és összefogunk, akkor építhetünk magunknak egy új otthont."
"Mindenki keményen dolgozott és újra visszakaptunk az Otthonunk..."
"De most… miért kellett a dolgoknak így alakulniuk?"
[Két vadállat áll a csapat két oldalán]

HU
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Wakka
"Rikku..."
"Átkozott Guado‐k! Mit képzelnek ezek?"

[Csata a vadállatokkal. Győzelem után a csapat lemegy a lépcsőn]

Lulu
"Rikku, mi az az Idézők Szentélye?"

Rikku
"Az Idézők Szentélye az, ahol az idézőket tartjuk. Ott biztonságban vannak."
Wakka
"Elraboltátok őket."
[Rikku bólint]

Rikku
"Tudom, hogy ez a tanítások ellen van meg minden..."
Wakka
"Értem miért tettétek, de..."
Tidus
"Nos, én biztosan nem értem, Wakka."
"Bajuk eshet a zarándoklásuk során, ezért elraboljátok őket?"
"Úgy értem, ha az idézők nem csinálják a dolgukat, akkor ki fogja leverni Sin‐t?"
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"Meg akarjátok védeni őket, tudom. De erre vannak az őrzők."
"Ha az őrzők jól végzik a dolgukat, az idézők biztonságban lesznek!"
[Mindenki hallgat]
"Ugye?"
[Még nagyobb csend]
"Ugye!?"
Kimahri
"Csend van. Kimahri most megy."

Te
am

[Kimahri az Idézők szentélyébe lép. A többiek lassan követik; Egyetlen szót sem szólnak. Csak Tidus és
Rikku maradnak hátra. Nézik egymást. Rikku megfordul és lemegy a lépcsőn. A képernyő elsötétül]
Rikku
"Yuna, kérlek, legyél itt!"

[A képernyő elsötétül. Tidus követi őket az Idézők szentélyébe. Rikku körülnéz. Pusztítás; Sok a tűz és a
holttest a szobában]
Kimahri
"Yuna!"

sít
ók

[Mindenki hallgat egy pillanatra. Aztán...]

Dona
"Nincs itt."
"Helló ismét."
"Várjatok ott, amíg végrehajtjuk a küldést."

HU
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Isaaru
"Meghaltak...míg minket védtek."
"Nem sok, de a legkevesebb, amit tehetünk értük az egy tisztességes küldés."
[Pacce odafut Tidushoz]

Pacce
"Hé, mi az, hogy "feláldozva"?"
"Az Al Bhed‐ek azt mondták, hogy az idézőket feláldozták."
"Hogy az idézőknek nem kellett volna zarándokolniuk..."
Tidus
"Miért nem tudják megbízni az őrzőket az idézők védelmével..."
"Az Al Bhed‐eknek nincs joguk megakadályozni a zarándoklásukat!""
Rikku
"A zarándoklásoknak véget kell vetni!"
"Ha nem és elmennek Zanarkand‐ba..."
"Lehet, hogy legyőzik Sin‐t. De Yunie lehet… de aztán ő…"
"Yunie meg fog halni, tudod?"
…

173

"Tudod, nem?"
"Az idézők utazása, hogy megszerezzék a Végső Aeon‐t."
"Yuna elmondta, nem?"
"A Végső Aeon‐nal le tudja győzni Sin‐t…de utána..."
"Ha hívja, akkor a Végső Aeon megöli őt."
"Még ha le is győzi Sin‐t, megöli Yunie‐t is, tudod?"
[Térdre rogyik]

"Mondd meg, hogy miért! Miért titkoltátok?"
"Miért nem tudtam róla?"
Wakka
"Nem titkoltuk..."
Lulu
"Egyszerűen csak… túl nehéz volt mondani."

Te
am

Tidus
"Én voltam az egyetlen, aki nem tudta?"
[Felsegíti Rikkut]

[Auron és Kimahri némán és mozdulatlanul állnak. Tidus térdre rogyik]

sít
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Tidus
"Lulu! Hogy tehetted? Hogy tehetted? Nem olyan ő neked, mint egy testvér?"
"Azt hittem egy család vagytok!"
"Miért nem teszel valamit Wakka?"

HU
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Lulu
"Szerinted nem akartuk megállítani?"
"Ő a szívét… követi."

Wakka
"Yuna tudta mit csinál, amikor úgy döntött, hogy idéző lesz."
"Szembenézni Sin‐nel, ja? Yuna tudta!"
Rikku
"De Wakka, ez így egyáltalán nincs jól!"
"Az idézőknek nem kellene feláldozniuk magukat..."
"csak hogy Spira többi része boldog legyen, ugye?"
[Az elhullott testek rovarai Wendigo‐t alkotnak]

Isaaru
"De ez a mi döntésünk..."
Dona
"Mind a Sin‐től való félelemben élünk. Te is tudod."
Isaaru
"Egy Sin nélküli világ..."
"Ez Yevon minden gyermekének álma."
"És használni fogjuk ezt az erőt, még ha az életünkbe is kerül!"
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Tidus
"És én meg azt mondtam Yuna‐nak"
""Elmehetnénk együtt Zanarkand‐ba!""
"Mindent úgy mondtam neki… ezt lehetnénk… azt tehetnénk..."
"De Yuna, ő…"
"csak mosolygott."
[Valefor Tidusra néz. A képernyő elfehéredik. Látjuk a Mi'ihen úti beszélgetésüket]

Te
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Yuna
"Hé, figyeld!"
[Fütyül]
Tidus
"Hé, egész ügyes lettél."
Yuna
"Szomorúnak tűnsz."

Yuna
"Akarsz kiáltani?"

sít
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Tidus
"Ja, lehet."

Tidus
"Nem hiszem, hogy ezúttal segíteni fog."

HU
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Yuna
"Tudod mit?"
"Zavarba ejtő kimondani..."
"De az idézők és az őrzőik kicsit olyanok, mint Spira napsugarai."
"Rengeteg ember Spira‐ban tőlünk függ."
"Megtanultam mosolyogni akkor is, ha szomorú vagyok, tudod?"
"Tudom, hogy nehéz."
Tidus
"Igen… megértem. Azt hiszem."

Yuna
"Remek, na akkor lássuk mit tudsz."
[Nevetnek, de hang most nincs]

Yuna
"Azt akarom, hogy az utazásom nevetéssel teli legyen."
[A kép visszavált az Otthonba]
Tidus
"Nem hagyhatom meghalni!"
"Megtalálom őt!"
[Mindenki elhagyja a szobát, vált a kép egy nagy jármű hídjára; Cid fut oda hozzájuk]
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Cid
"Hu desa! Ku, ku, ku!"
("Nincs időnk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk!")
Brother
"Three minute mavd!"
("Három perc maradt!")
Cid
"Rinno, rinno! Oui ryja one minute!"
("Gyorsan, siess! Van egy perced! ")
[Tidus befut]

Te
am

Tidus
"Hol van Yuna?"
Cid
"Ajanouha uh puynt?"
("Mindenki a fedélzeten van?")
"Ajanouha ymeja!"
("Mindenki életben van!")

sít
ók

[Tidus odamegy Cidhez és megragadja]
Tidus
"Azt kérdeztem hol van?"
"Válaszolj! Válaszolj, te átkozott!"

[A többiek figyelik őket]

HU
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Cid
"Mit teszel majd ha megtaláltad, he?"

Tidus
"Semmit sem tudtam arról, hogy mit kell tennie egy idézőnek."
"És egy csomó mindent mondtam neki, anélkül, hogy tudtam volna."
"El kell mondanom neki. El kell mondanom neki, hogy sajnálom!"
Cid
"Ennyi? Azt fogod mondani neki, hogy sajnálod?"
"Aztán csak elrángatod Zanarkand‐ba és ráveszed, hogy harcoljon Sin‐nel, mi?"
"Ti mind egyformák vagytok—hagyjuk az idézőt meghalni, hogy békében élhessünk!"
[Megragadja Tidust, és lehajítja a padlóra]
Tidus
"Nem!"
"Nem hagyom Yuna‐t meghalni!"
Cid
"Hah! Szavak! Mutass valamit!"
Tidus
"Mondom, nem fog meghalni!"
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Cid
"Öcsi, el ne felejtsd azokat a szavakat, mer’ ha igen..."
"Biztosítalak róla, hogy meg fogod bánni."
Tidus
"Nem fogom."
[Cid belenéz a hídon lévő fénygömbbe. Tidus odamegy hozzá]

Cid
"'Persze, hogy nem. Ezért fogunk szétnézni!"
"Ezzel a léghajóval!"
Wakka
"L‐léghajó?"

Te
am

Tidus
"Szóval, tudja hol van?"

[A hajó megrándul. Brother van a pilótaülésben]
Brother
"Vydran! Nayto du ku!"
("Atyám! Készen állunk!")

sít
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Cid
"Oaaryy! Y vmekrd 1000 years ujantia!"
("Yeehaa! Egy repülés ami 1000 éve esedékes!")

[FMV: Megnyílik a föld, Homok ömlik be. A léghajó felemelkedik a földről.]

HU
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Brother
"Fruy! Ed sujac!"
("Whoa! Ez mozog!")

Cid
"Necg pek, feh pek!"
("Nagy kockázat, nagy győzelem!")

[FMV. A léghajó teljesen felemelkedik, majd eltávolodik]

Brother
"Fruy! Ed vmeac!"
("Whoa! Ez repül!")

Cid
"Haqd, fa ica dryd!"
("Ezentúl ezt használjuk!")
Brother
[Lenéz]
"Frydajan oui cyo."
("Mondhatsz bármit.")
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[Elkezdi énekelni a Fayth himnuszt. Cid csatlakozik. A másik Al Bhed is énekel. Rikku nagyon
szomorúnak látszik]
Wakka
"Mi folyik itt?"
Rikku
"Mi…mi fel fogjuk robbantani az Otthonunk."
Lulu
"Hogyan?"

[Odafordul egy Al Bhed‐hez aki Brother mellett áll]
"Nayto? Vena!"
("Készen állsz? Tűz!")

Te
am

Cid
"A tiltott machinaink egyikével!"

[FMV: A léghajó oldala kinyílik, majd tüzel.. a lökéshullám felgyorsítja a léghajót, így elkerüli a
robbanást]

sít
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Cid
"Gah‐hah‐hah‐hah! Nadinh du cyht!"
("Gah‐hah‐hah‐hah! Vissza a homoknak!")

[Brother sír. Cid odamegy hozzá]

HU
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Cid
"Hu haat vun daync!"
"Fryd ec kuut ypuid machina, ec drao lyh pa piemd yhaf, oui caa?"
("Nincs szükség könnyekre!")
("Az a jó a machina‐ban, hogy újra építhetőek, látod?")
[A kép vált Wakkára és Rikkura]

Wakka
"Hé, hallod. Ne csüggedj ennyire."
"Boom! Mint egy boldog fesztiváli tűzijáték, ja?"
Rikku
"Tömd magadba a boldog fesztiválodat, te nagy gonosz!"
[Elmegy. Wakka lelógatja a fejét. Tidus elmegy beszélni Ciddel, aki még mindig a gömböt nézi]
Tidus
"Megtudtál valamit Yuna‐ról?"
Cid
"Épp utánanézek, ok?"
[Tidus sóhajt]
"De aggódj, egy gömb oszcillo‐keresőt használok. Ha odakint van, megtaláljuk."
Tidus
"Egy gömb oszcillo‐keresőt?"
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Cid
"Ez egy ősi machina."
"Én sem tudom, hogy működik, úgyhogy ne kérdezd, ok?"
Lulu
"És így is használjátok?"
[Cid nevet]
Cid
"Én sem tudom pontosan, hogyan repül ez a tragacs!"
"Amiatt a Yevon tabu miatt a machinakról, itt mi csak a sötétben tapogatózunk!"
"Nem sietünk, kölykök?"

Te
am

[Tidus elhagyja a hidat, hogy felfedezze a hajót. Útközben találkozik Donával, leül mellé]
Dona
"Nézd, nagyon fáradt vagyok. Hagyj."
"Hacsak nem vészhelyzet van, lennél szíves elmenni?"
[Tidus sóhajt]
Tidus
"Oké."
[Menni készül]

sít
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Dona
"Várj... Valamit kérni szeretnék tőled."
"Mit gondolnál, ha azt mondanám, hogy én… én abba hagyom a zarándoklást?"
[Választhatunk a: "Szuper! Nekem ez jól hangzik" vagy a "Ki érdekel?" között. Legyünk kedvesek és
válasszuk ki az elsőt]
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"Szokatlan."
"A legtöbb ember nem bocsátaná meg egy idézőnek, ha kilép."
Tidus
"Miért van ez?"

Dona
"A hátam mögött azt mondanának, hogy feladom a kötelességem."
Tidus
"És kit érdekel?"
"Miért nem csinálod a saját dolgod és hagyod, hogy azt mondjanak, amit akarnak!"
Dona
"Neked könnyű mondani."
"De…van benne igazság."
"Talán Barthello‐nak és nekem elkellene menni valahová jó messze."
[Tidus visszatér a hídhoz. Mindenki ott van. Auron beszél Cid‐el]
Auron
"Ha megmentjük Yona‐t, utána mi lesz?"
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"Biztonságban akarja tudni, ugye?"
"Talán azt is szeretné, hogy abbahagyja a zarándoklást?"
Cid
"Persze!"
"Ha folytatja ezt a bolond zarándoklást, meg fog halni!"
"Olyan biztos mintha te magad ölted volna meg."
"Semmilyen nyúl agyú törvény vagy tanítás nem küldi az én kis unokahúgomat a halálába!"
"Ha megmentem, előbb ráveszem, hogy adja fel az idézőséget, mint ahogy a sivatag megolvasztja a
jeget!"

Cid
"Még mindig jobb, mint holtan!"
"És bárkit elintézek, aki nem ért egyet!"
Auron
"Maga a kapitány."
Cid
"Helyes! Ezt megbeszéltük!"

Te
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Auron
"Még akarata ellenére is?"

Cid
"Frana!?"
("Hol!?")

HU
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Brother
"Vydran! Fa vuiht Yuna!"
("Atyám! Megtaláltuk Yunát!")

sít
ók

[Auron lemegy a hídról. Tidus beszél Brotherel]

Brother
"E femm cruf oui!"
("Megmutatom!")
Tidus
"Yuna?"

[A híd fölötti kijelzőn látjuk Yunát esküvői ruhában. Mellette áll ... Seymour!?!? Őrült ruhában
öltözött. Mögötte, jobbra, Mika Mester. Yuna és Seymour oldalán egy‐egy fegyveres őr áll. A
képernyő elfehéredik]
Tidus
"Az hol volt!?"
Lulu
"St. Bevelle Palotája. Yevon szívében."
Tidus
"Papó, menjünk!"
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Cid
"Lassan, kölyök."
"Bevelle védelme az a tökély csúcsa."
Tidus
"Mi a baj papó? Megijedtél?"
"Yuna ott van, úgyhogy megyünk és elhozzuk!"
"És ennyi!"

Te
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Cid
"Tökös vagy."
"Cad luinca du Bevelle! Vimm cbaat yrayt!"
("Célpont Bevelle! Teljes sebesség előre!!")
Brother
"Nukan!"
("Értettem!")

[A léghajó felgyorsul. Tidus elesik]
Rajtaütés Bevellén

[Mindenki a léghajó hídján van]

Tidus
"Felkészülünk a harcra!"

sít
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Cid
"Eltart egy darabig amíg Bevelle‐be érünk."
"Addig is..."

HU
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[Elmagyarázzák a dolgokat]

Cid
"Elkapták Yuna‐t még a Sanubia Sivatagban."
"Az egyik Guado egység amelyik Otthont megtámadta találta meg."
[Tidus odamegy Auronhoz, aki újra a hídon van]

Rikku
"Hogyhogy Seymour még mindig él?"
"Nem intéztük el Macalania‐ban?"

Auron
"Ő halott. Annyira halott, mint Jyscal volt."
"A kötődése ehhez a világhoz visszatartotta őt a következőtől."
Rikku
"Whoa, ijesztő!"
Auron
"Yuna biztos megpróbálja küldeni."
Rikku
"Kíváncsi vagyok ez működik‐e majd."
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Auron
"Talán nem számít majd rá."
[Tidus beszél Wakkával]
Wakka
"Örülök, hogy Yuna jól van meg minden, de mi ez a flancos ruha rajta?"
Lulu
"Esküvői ruhának hívják."
Wakka
"Mi!?"
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[Tidus megpróbálja elhagyni a hidat. A léghajó ide‐oda mozog. Furcsa zaj hallatszik. Rin lép a hídra]
Rin
"Belülről támadtak meg minket."
"Pár Guado, akik az Otthont megtámadták, felszökhettek a fedélzetre."
Cid
"Rettenetesen nyugodt vagy tőle!"
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Rin
"A legtöbb dologban nyugodt vagyok."
Cid
"Szörnyek! Nincs mit tenni, csak‐‐"
Rikku
[halljuk Cid hangját]
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"csak elpusztítani a hajót és mindnek annyi!"
[Rikku csóválja a fejét]

"Meg kell tanulnod visszafogni magad, Papi."
"Ha összetöröd a hajót, akkor nem tudjuk megmenteni Yunie‐t!"
"Hagyd a szörnyeket ránk, a profikra!"
Tidus
"Ja! Gyerünk!"
Rikku
"Kösz."

Rin
"Rikku, nagyon jó barátokat szereztél, szerintem."
"Sok szerencsét."
[Körbejárják a hajót, és megölik az ellenséget. Eljutnak a hajó kabinjába, és kinéznek az ablakon. Egy
hatalmas sárkány‐szerű lényt látnak]
Auron
"Huh, na ez egy ritka látvány."

182

Tidus
"Wow, ez hatalmas!"
Rikku
"Mi az?"
Lulu
"Egy őrző sárkány, Evrae."
"A nagy szent bestia—Bevelle védelmezője!"
Auron
"A vörös szőnyegnek foga van."

Te
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Tidus
"Várjunk, ez az jelenti, hogy közel vagyunk Bevelle‐hez!"

[Cid hangja hallatszik a beszélőn]

Rikku
"Megint kezdi."
Auron
"A révész magas árat kér."
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Cid
"Rikku, hallasz engem?"
"Megküzdünk ezzel a valamivel!"
"Menj a fedélzetre és mutasd meg, mit tudsz!"
"Gyerünk!"
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[A fedélzeten mennek. A sárkány sokkal nagyobb, mint a léghajó. A léghajó teteje kinyílik, a rakéták
készen állnak a tüzelésre]
Cid
"Tartani kell a távolságot, de nem hagyhatjuk azt sem, hogy túl messzire menjen."
"Nektek kell megmondanotok, hogy mikor forduljak!"
"De gyorsan mondjátok, jó? Ez a tragacs nem túl fürge, halljátok?"
Tidus
"Vettem! Adom a parancsot!"
Rikku
"Egyedül biztosan nem!"

[Boss harc Evrae ellen. A csatában Tidus és Rikku "adhat parancsot" Cidnek, hogy vigye közelebb a
léghajót, vagy távolodjon el. Győzelem után visszatérünk a hídhoz]
Brother
"Cruud! Fa'na mucehk bufan!"
("Tűz! Vagy elveszítjük az erőnket!")
Cid
"Rao!"
"E caa Bevelle!"
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("Hé!")
("Látom Bevellét!")
[FMV. A hajóról látjuk Bevelle‐t, és hajlik az esküvői harangok hangját. Seymour és Yuna egy folyosón
vannak Egy egész légió van ott, hogy megvédje őket…]
[Kinoc Mester int az őröknek, akik célra tartanak a fegyvereikkel]
[FMV. A léghajó gyorsan ereszkedik]
Kinoc
"Tűz!"
[Az őrök kegyetlenül lőnek a léghajóból, amiből fekete füst jön ki]

Te
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Seymour
"Gyere."

[Megragadja Yuna kezét, és felmegy vele a lépcsőn. Seymour, Yuna és Mika Mester nézik a léghajót
ahogy repül. Az őrök lövik a léghajót. Tidus, Auron, Kimahri, Wakka és Rikku lecsúsznak a
szigonyokon; Kimahri tartja Lulu‐t. A Tidus egyik szigonyról a másikra ugrik]
[Rengeteg őr védi Yunát és Seymourt. A csapa leér, és szembenéz Seymourral, aki jó 400‐500 méterre
ál tőlük, tengernyi katonák közepette]
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Tidus
"Yuna!"

[Futnak feléjük, sok csata jön. Végül elérik Yunát és Seymourt. Kinoc:"Megállj!"]
Kinoc
"Ebből elég volt!"
"Állj!"
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[Az őrök felemelik a puskájukat. Mindenki folyamatosan bámul egymásra. Yuna, kitárja vörös ruháját.
Kinoc puskát tart Tidus arcához]
Seymour
"Megjátszanál egy esküvőt egy esélyért, hogy küldhess engem?"
"Az elhatározásod imádnivaló."
"Egynél több ok, hogy a szerető feleségem légy."
[Yuna elkezdi elküldeni. Néhány fénygömb jelenik meg]

Mika
"Megállj!"
"Semmibe veszi a barátai életét?"
"A tette határozza meg a sorsukat."
"Védje meg őket..."
"vagy dobja el őket."
"A választás az öné."

[Yuna leteszi a pálcát. Az leesik a lépcsőn.]
Seymour
"Bölcs vagy."
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[FMV: Seymour odalép Yunához egy csókért. Rikku felsóhajt, Lulu elfordul, Wakka dühöng. Mika
bólint. Csókolóznak. Tidust dühíti. Esküvői harangok csengenek. Yuna keze ökölbe szorul. Tidus
nagyon dühös. Abbahagyják a csókolózást]
Seymour
"Öljék meg őket."
Kinoc
"Sajnálom, de Yevon‐ért teszem."
Auron
"Ezeket a fegyvereket nem tiltja Yevon?"

Te
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Kinoc
"Vannak kivételek."

[Auron arcába nyomja a puskát]
Yuna
"Ne!"
"Dobják el a fegyvereket! Engedjék el őket, különben..."

Yuna
"Menjetek! Kérlek!"
Tidus
"Te is velünk jössz!"

HU
No

Yuna
"Ne aggódj! Menj!"
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[Yuna távolodik Seymourtól, a perem széle felé, hogy a halálba zuhanjon. Seymour leengedi a kezét;
Az őrök leeresztik a puskákat. Tidus felmegy a lépcsőn]

Seymour
"Ez bolondság. Ha leesel, meghalsz."
Yuna
"Ne aggódj. Tudok repülni."
"Hinni."

[Yuna mosolyog. Majd lezuhan]

Tidus
"Yuna!"
[FMV: Yuna lezuhan. Mindenki átnéz a párkányon. Zuhanás közben megidézi Valefor‐t, és
biztonságban ráfekszik. A kép visszavált a csapatra]
Rikku
"Takarjátok el a szemeteket!"
[Eldob egy gránátot. Seymour lenéz, majd mindenki megvakít a gránát. A képernyő elfehéredik; sikoly
hallatszik]
Wakka
"M‐Mi volt ez?"
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Rikku
"Egy Al Bhed vakítógránát."
Tidus
"Eresszetek! Megölöm azt a Seymour‐t."
[Tidust elrángatja Kimahri]
Kimahri
"Yuna az mondta menjünk! Megyünk!"
Lulu
"Később csatlakozunk hozzá!"

Te
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Auron
"Áttörni!

[Elérnek egy épület elé]
Rikku
"Hová ment Yunie?"

Tidus
"A Fayth Kamrája!"
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Kimahri
"Bevelle Palota, az templom. Yuna csak egy helyre megy."

[Belépnek a templomba. Hosszú csigalépcső vezet lefelé]
Lulu
"Túl csendes."
"Csapda?"

Rikku
"Huh?"
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Tidus
"Kit érdekel? Yuna ránk vár!"

[A lépcső tetején lévő eszközre néz. Zúgó zaj hallatszik...]

Wakka
"Mit keres egy machina a templomban?"
Rikku
"Feltételezem, hogy jól jön."

Wakka
"Nem erre értem! A tanítások! Mi van a tanításokkal? "
Rikku
"Hé, ne rám nézz!"
[A gépet leengedik a templom aljára. Rikku lát egy számítógépes‐eszközt]
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Wakka
"Mégegy machina? Ember..."
Auron
"Tehát ez Yevon igazi arca."
"Elárulják a saját tanításukat."
[Wakka sóhajt]
Wakka
"Úgy kezeltek minket mint a mocskokat."

Lulu
"A Próba bejárata."
Rikku
"Kíváncsi vagyok, hogy Yunie tényleg ott van‐e?"
Wakka
"Menjünk, nézzük meg!"
Lulu
"Gyerünk!"

Te
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[Átmennek az ajtón a következő szobába]

Tidus
"Yuna?"
Wakka
"Belül, talán?"

HU
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Tidus
"Akkor miért állunk itt?"
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[Átmennek a Próbák Kolostorán. Eljutnak a Fayth Kamara szobába elé]

[Tidus megpróbálja kinyitni a Kamrához vezető ajtót, de nem tudja]

Wakka
"H‐Hé!"

Tidus
"Dugd fel a tabuidat!"

[Kimahri segít Tidusnak. Tidus belép a kamrába, és látja, hogy Yuna imádkozik valamihez, ami olyan
mint egy hologramnak. Az a dolog... a kicsi titokzatos ember, akit Tidus először látott Zanarkandban!
Tidus nem ismeri fel]
Tidus
"M‐Mi az?"
Auron
"Egy fayth."
"Összekapcsolódnak az idézővel és együtt elnyerik az Aeon‐t."
"Emberi lelkek, kőbe zárva ősi Yevon rituálék által."
"A hallottakat hagyni kellene pihenni."

187

[A fayth előre lép és belép Yuna testébe. Fényes fény villan. Yuna eszméletlenül összeesik]
Tidus
"Yuna!"
[Auron kimegy a szobából. Tidus felvesz Yuna‐t és kihozza. A képernyő elsötétül]
Rikku
"Várj, ne gyere ki!"
[A kép vált a csapatra, akiket fegyveres őrök vesznek körül. Kinoc előre lép]

Te
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Kinoc
"Ezek az utolsók."
"Bíróság elé fogtok állni."
[Auron vigyorog]
Auron
"Igazságos tárgyalásra számítok."
[Kinoc nevet]
Kinoc
"Persze, hogy az lesz."
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[Az őrökre néz. Azok előre futnak; A képernyő elsötétül. Adjunk nevet Yuna új Aeonjának...
"Bahamut"]
"A Yevon‐i Legfelsőbb Bíróság ezennel megkezdi ülését."
"A bíróság szent hivatalai kizárólag a tiszta igazságot keresik, Yevon nevében."
[Ronso‐t látjuk beszélni]
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"A vádlottaknak: Higgyetek Yevon‐ben és csakis igazat mondjatok."
Lulu
"Kelk Ronso Mester."

Kelk
"Yuna Idéző."
"Ön felesküdött Yevon népének védelmére, igaz?"
Yuna
"Igen."

Kelk
"Akkor ez figyelje:"
"Könnyű sérülést okozott Seymour Guado Mesternek..."
[Látjuk, hogy Seymour is ott van, egy erkélyen, Kelk jobb oldalán áll, és tőle balra, Kinoc. Kelk mögött
ott áll Mika]
"összeesküdött az Al Bhed‐ekkel és csatlakozott a lázadásukhoz."
"Ezek áruló és megbocsáthatatlan bűnök, amik megzavarják Yevon rendjét."
"Árulja el a bíróságnak, mi szállta meg magát, hogy részt vett ilyen erőszakos cselekedetekben."
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Yuna
"Kegyelmed..."
"Az igazi áruló Seymour Mester!"
"Megölte az apját, Jyscal‐t a saját kezével!"
Kelk
"Mi ez!"
[Kelk Mika felé fordul, majd Seymourhoz]

Yuna
"Nem csak ez..."
"Seymour Mester már eleve halott!"

Te
am

Seymour
"Hmm? Nem hallottad?"

Lulu
"Egy idézőnek szent kötelessége küldeni az elhunytak lelkeit a Farplane‐re!"
"Yuna csak a munkáját végezte, mint idéző!"
Yuna
"Mika Nagy Mester... Kérem, küldje Seymour‐t most!"
[Kelk félreáll; Mika odalép Yuna elé]
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Mika
"Küldeni a küldetleneket oda, ahová tartoznak?"
Yuna
"Igen!"
[Mika nevet]
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"Mester?"
Mika
"Küldeni a halottakat...hmm?"

[Számos fénygömb hagyja el Mika testét. Yuna meglepődik]

"Akkor engem is küldened kellene."
Wakka
"Mi!?"

Kelk
"Mika Nagy Mester bölcs vezető, még halálában is felbecsülhetetlen Spira‐nak."
Kinoc
"A hallottak általi felvilágosult vezetés előnyösebb az élők elcsábult hibáinál."
Seymour
"Az élet csak egy múló álom, de az utána következő halál örök."
Mika
"Emberek meghalnak. Bestiák meghalnak. Fák meghalnak. Még földrészek is megsemmisülnek."
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"Csakis a halál ereje tud igazán parancsolni Spira‐ban."
"Ellenállni a hatalmának hiábavaló."
Yuna
"De mi van Sin‐nel?"
"Én idéző vagyok, uram, mint az apám volt előttem!"
"Zarándokláson vagyok, hogy megállítsam a halált, amit Sin hoz."
"Azt… azt mondja, hogy ez is hiábavaló?"
"Mika Nagy Mester, nem vagyok egyedül!"
"Mindenki, aki ellenszegült Sin‐nek..."
"A harcaik, az áldozataik—mind hiába volt?"
[Yuna dühös]

Te
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Mika
"Nem volt hiába."
"Nem számít hány idéző adja az életét, Sin‐t nem lehet igazán legyőzni."
"Az újjászületést nem lehet megállítani."
"De azok bátorsága, akik harcolnak, reményt ad az embereknek."
"Nincs semmi hiábavaló egy idéző életében és halálában."

Mika
"Szó szerint, ez Yevon lényege."
Yuna
"Lord Mika!"
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Auron
"Sosincs hiába… de soha nincs vége."
[Mika bólint]
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Mika
"Yevon a végtelen, változatlan folytonosság testesíti meg, idéző."
Yuna
"Nem… ez nem lehet igaz!"

Mika
"Akik megkérdőjelezik ezeket az igazságokat—azok az árulók!"
Yuna
"Lord Mika!"

[A képernyő elsötétül]
Menekülés Bevelléből
[Egy börtöncellában halljuk Tidust kiabálni]
Tidus
"Engedjetek ki innen! Azonnal ki akarok jutni!"
"Halljátok?
[Auron is ott van a börtöncellában]
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Auron
"Az idődet pocsékolod."
[Tidus sóhajt és leül]
Tidus
"Ember, remélem Yuna jól van."
Auron
"Erős. Sikerülni fog neki."
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Tidus
"Sikerülni fog neki?"
"Mi, akkor meg is halhat?"
[Sóhajt]
"Miért van az..."
"hogy Spira‐ban minden a körül forog, hogy az emberek meghalnak?"
Auron
"Ah, a halál körforgása."
Tidus
"Huh?"

HU
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Auron
"Az idézők kihívják a halálhozót, Sin‐t, és közben meghalnak."
"Az őrzők az életüket adják, hogy megvédjék az idézőjüket."
"A fayth‐ek a halottak lelkei. Még Yevon mesterei is küldetlenek."
"Spira tele van halállal."
"Egyedül Sin születik újjá és csak azért, hogy még több halált hozzon."
"Ez a halál körforgása, ami a végtelenségig tart."
[Tidus sóhajt. A kép elsötétül. Kinoc lép a cellájukhoz]

Kinoc
"Kifelé. Az ítélet megszületett."
Auron
"Ítélet? Úgy érted kivégzés?"

Kinoc
"Most komolyan, milyen ember végezne ki egy kedves barátot?"
Auron
"Te."
[A kép elsötétül… több fegyveres őr áll Tidus mögött; A Tidus előtt egy kis vizes medence]
"Úgy látszik, te következel!"
Tidus
"Miben következek?"
[Az őr belöki Tidust a vízbe]
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Őr: "Mozogj!"
Tidus
"Hol vannak a többiek?"
Őr: "Talán ott lebegnek lent valahol."
[Tidus úszik. Találkozik Wakkával]

Tidus
"Mi az ítéletünk?"

Te
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Wakka
"Oooh! Hát sikerült!"
[Rikku is odaúszik]

Wakka
"Szerintem arra számítanak, hogy feladjuk és itt halunk meg."
Tidus
"Nahát, milyen béna módja ez megölni valakit."

Tidus
"Nem tudom."
Rikku
"Vajon itt kellene őt várnunk..."
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Tidus
"Hmm..."
"Várjunk inkább a kijáratnál."
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Rikku
"Hol van Yunie?"

Rikku
"Ha van kijárat."

[Vált a kép Mika, Seymour és Kinoc beszélgetésére]

Mika
"Hogy utazott a Ronso mester?"

Seymour
"Úgy tűnik apám meggyilkolása aggasztja."
[Mika nevet]
Mika
"Mindig a Ronso‐k."
"Fafejű, fabatkát sem ér."
Seymour
"Viszont..."
"Yuna idéző, Braska Főidéző lánya..."
"Ő talán hasznunkra válhat élve."
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Mika [Elfordul Seymourtól]
"Megzavarta Yevon rendjét."
"Nem hagyhatjuk élni."
Seymour
"Megértem."
[Meghajol]
Kinoc
"Hagyjad Seymour."
"Akit a Via Purifico‐ba dobtak, soha nem élte még túl."

Seymour [Újra meghajol]
"Uram. Bízza ezt rám."
Mika
"Először az apád, most meg a menyasszonyod?"
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Mika
"Bár egy kevés esély mindig van rá."
"Legyenek őrök a kijáratnál. Öljenek meg bárkit, aki ki akar jutni."

Kinoc
"Várj. Én is megyek."
Seymour
"Nem bízik meg bennem?"
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Seymour
"Engedje meg, hogy megtegyem, mert ő a menyasszonyom."
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Kinoc
"Maga megbízna olyas valakiben, aki meggyilkolta az apját?"
Seymour
"Rendben. Ahogy óhajtja."
[Seymour elmegy: a kép elsötétül]
"Lady Yuna, bocsáss meg."

[Vált a kép Yunára. A Via Purifico‐ban van, ami egy labirintus. Elindul rajta. Útközben találkozik
Kimahri‐val]
Kimahri
"Yuna, sajnálom, hogy egyedül hagytunk."
Yuna
"Nem, semmi baj."
[Mennek tovább, találkoznak Auronnal]
Auron
"Valahol lennie kell egy kijáratnak. Keressük!"
[Valahol Lulut is meg lehet itt találni... Egy teremben rátalálnak....Isaaru‐ra]
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Isaaru
"Lady Yuna... Hát te vagy az!"
Yuna
"Miért vagy itt?"
Isaaru
"A léghajóval mentünk el a Csendes‐Földekre, aztán Bevelle‐be jöttünk."
"Kinoc Mester hivatott akkor. Utasított, hogy "intézzük el az árulókat.""

Isaaru
"A templom parancsa törvény."
"Még ha te Lord Braska húsa és vére vagy is..."
"Áruló vagy!"
"Bocsáss meg, Lady Yuna."
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(*Ha megtaláltuk Lulut, ő folytatja a beszélgetést:
Lulu Az Őrzőidnem látom őket.
Isaaru: Maroda és Pacce nincsenek itt.
Én magam teszem meg eme boldogtalan tettet..
"Bocsáss meg, Lady Yuna."

Te
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Auron
"Harcolni fogsz velünk?"

[Yuna előre lép. Boss harc; Yuna és az Aeonjai Isaaru és az őrei ellen. A csata után Isaaru fekszik a
földön. Yuna odamegy hozzá]
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Isaaru
"Maradj!"
"Van egy út a felszínre előttünk."

[Yuna meghajol és elmegy. Kimahri követi. Auron odalép Isaaruhoz]

Auron
"A zarándoklásodnak vége."

[A képernyő elsötétül. Rikku, Wakka és Tidus a Via Purificio vizében vannak. Eljutnak egy olyan
területre, ahol több száz kúszónövény van mellettük...Boss harc: Evrae Altana ellen. A csata után a
csapat kilép a Via Purificioból. A képernyő elsötétül; Találkoznak a többiekkel]
Rikku
"Yunie!"
"Jól vagy?"
"Annyira aggódtunk! Jó újra látni téged!"
[Yuna megöleli Rikkut]
Yuna
"Köszönöm."
Tidus
"Um... Én...uh..."
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[Tidus hirtelen megfordul. Seymour, Kinoc, 3 Guado katona és 1 Bevelle katona közeledik feléjük. A
Bevelle katona tartja Kinocot, majd ledobja. Kinocnak nyílt seb a gyomrán, mozdulatlanul fekszik]
Auron
"Kinoc!"
Tidus
"Te kis!"

Te
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Seymour
"Megmentettem őt."
"Egy olyan ember volt, aki hatalomért sóvárgott."
"És bár nagy hatalma volt, mégis félt, hogy elveszíti."
"Reszketett a még nem is látott ellenségektől, piti kis cselszövések megtervezésével töltve napjait."
"Félelmektől üldözve, sosem ismerve nyugalmat."
"Látjátok..."
"Már nincsenek aggodalmai. Megadatott neki az örökkévaló pihenés."
"A halál egy édes álom."
"Az élet minden fájdalma gyengéden szertefoszlik… Á, igen."
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Tidus
"Te teljesen zakkant vagy!"
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"Tehát mint látjátok..."
"ha minden élet Spira‐ban véget ér, akkor minden szenvedés véget ér. Nem látjátok?"
"Nem értetek egyet?"
"Ez az, Yuna, amiért szükségem van rád."
"Gyere, Lady Yuna."
"Gyere velem Zanarkand‐ba, a holtak elveszett városába."
"A halállal az oldalunkon, megmentjük Spira‐t, és ezért..."
"Elveszem tőled az erődet, Yuna, az életed, és én leszek a következő Sin."
"Elpusztítom Spira‐t! És megmentem!"

[Kimahri mellkason döfi Seymort a lándzsájával. Seymour lepillant a lándzsára]
Seymour
"Kellemetlen..."
"Legyen hát."
"Megadom nektek a halálotokat. Úgy látom, ezt akarjátok."
Seymour felemeli a botját. A sötét energia áramlik át rajta; A négy katona fénygömbbé változik és
Seymour magába szívja őket, így egy erősebb szárnyas lény válik belőle. Seymour lebeg a levegőben,
Kimahri még mindig előtte áll, lándzsa a kezében (bár nem Seymour mellkasában)]
Kimahri
"Futás! Védd Yuna‐t!"
Auron
"Menj!"
Tidus
"Nem! Harcolok!"
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[Auron kihúzza a kardját, és Tidus arca elé tartja]
Auron
"Azt mondtam menj!"
[Tidus Yunára néz. Mindenki elfut, kivéve Kimahrit. Már messze járnak Seymourtól, mikorYuna
megszólal...]
Yuna
"Nem hagyom hátra Kimahri‐t!"
Auron
"Ő egy őrző. Megvédeni téged a mindene."

Te
am

Yuna
"Auron!"
Tidus
"Így van! Mind őrzők vagyunk!"
"Ja, és tudjátok ez mit jelent?"
"Yuna... Bárhová mégy, én követlek!"

Tidus
"Igen, bárhová!"
[Yuna mosolyog]

Tidus & Yuna
"Gyerünk!"

HU
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Yuna
"Nos akkor!"

sít
ók

Yuna
"Bárhová megyek?"

[Seymour felé indulnak]

Tidus
"Hé, Kimahri! Hagyj egy kicsit nekünk is!"
Wakka
"Hé! Várjatok meg!"
Rikku
"Engem is!"

[Elszaladnak. Lulu odamegy Auronhoz]
Lulu
"Megyek én is!"
[Elmegy. Auron elmosolyodik és utána fut. A csapat visszatér, Seymour és Kimahri harcához. Boss
csata Seymour ellen. Győzelem után a képernyő elsötétül]
"Megmenekültünk ép bőrrel, de Yuna elvesztett valamit."
"Már tudtam is, hogy a hite megingott, Yevon elárulta őt."

196

"Úgy éreztem, hogy valamit tennem vagy mondanom kell‐‐akármit..."
"De semmi sem jött. Én is ugyanolyan elveszett voltam, mint ő. De aztán..."
[A csapat a nagy fa mellett ül a Macalani‐tó közelében]
Wakka
"Nos?"

Rikku
"Azt mondta egyedül akar lenni."
Auron
"Természetesen."

Te
am

Auron
"Minden rendben."
"A jövőben el kell kerülnünk Bevelle‐t."
"Yuna?"

[Tidus elmegy beszélni vele]

sít
ók

Yuna
"Valamiért azt hittem, hogy ez könnyebb lesz."
"Azt hittem mindenki segíteni fog majd..."
"a rengeteg új baráttal az oldalamon."
"Olyan keményen próbálkoztam."

Yuna
"Mindent?"
[Tidus bólint]

HU
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Tidus
"Talán túl keményen próbálkoztál."
"Elmondtak nekem… mindent."

"Nos, hát… akkor tudod."
[Tidus: "Aha"]
Tidus
"Sajnálom."

[Yuna Tidus felé fordul]

"Csak, tudod… az a sok minden, amit mondtam."
"Mint "Menjünk, kapjuk el Sin‐t!" Vagy Zanarkand‐ról..."
"Nem tudtam mi fog veled történni, Yuna."
"Azt hiszem… Remélem nem szomorítottalak el."
"Bocsáss meg."
Yuna
"Nem voltam szomorú."
"Boldog voltam."
[Tidus a víz alatt van, majd néhány méternyire Yuna elé megy]
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Tidus
"Yuna."
"Ne csináld meg."
Yuna
"A zarándoklást?"
Tidus
"Pontosan."
"Felejtsd el Sin‐t, azt, hogy idéző vagy. Felejtsd el az egészet."
"Tudod, normális életet élni. Gyerünk már Yuna, mit mondasz?"

Te
am

Yuna
"Talán így is teszek."
[Tidus: "Huh?" Yuna felé fordul, majd odaúszik hozzá]
"Nem lenne mindenki meglepődve?"
Tidus
"De."
"Kivéve Rikku. Ő veled lenne."
"Lulu és Wakka nem tartana ki sokáig."

sít
ók

Yuna
"Kimahri is igent mondana, tudom. De Sir Auron..."

Tidus
"Majd én megértetem vele Yuna. Ez a legkevesebb, amit tehetek érted."
Yuna
"Nem, nekem kell elmondanom neki. Megérdemli."

HU
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[Vált a kép: Yuna lebeg a vízen]

"Mihez kezdek majd, ha feladom a zarándoklást?"
Tidus
"Hé! Zanarkand! Menjünk Zanarkand‐ba!"
"Nem az amelyik Spira‐ban van, hanem amelyikből én jöttem."
"Igen, mind elrepülhetünk oda. Mindenki jöhet!"
"Aztán csapunk nálam egy nagy bulit!"
Yuna
"Aztán nézhetünk egy kis Blitzball‐t!"
Tidus
"Igen!"
Yuna
"A te Zanaraknd Abes‐ed játszana!"
"Mind nézhetnénk, ahogy játszol, a stadionban, ami ki van világítva éjszaka!"
"Csak szurkolnék, szurkolnék, amíg már nem tudok többet szurkolni!
Tidus
"Simán!"
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Yuna
"Nos, és mi lenne a meccs után?"
Tidus
"Elmennénk valahová szórakozni!"
Yuna
"Az éjszaka közepén?"

Yuna
"Szeretném látni egy nap."

sít
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Tidus
"Nos, megteheted, Yuna. Mindketten mehetünk!"

Te
am

Tidus
"Nem gond! Zanarkand sohasem alszik!"
"Menjünk el a tengerhez, még napfelkelte előtt."
"A város fényei kialszanak, egyik a másik után. A csillagok elhalványulnak..."
"Aztán a horizont elkezd világítani, majdnem olyan mintha égne."
"Amolyan rózsaszínű, ugye? Először a tenger, aztán átterjed az égboltra, majd az egész városra. Egyre
világosabb és világosabb, míg végül minden világít."
"Elég…szép."
"Tudom, hogy tetszene neked."

[Egy könnycsepp hull a vízre Yuna sírni kezd]
"Yu..?"

HU
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Yuna
"Nem lehet. Egyszerűen nem lehet!"
"Nem mehetek!"

[FMV. Tidus Yuna felé halad. Sír. Tidus átkarolja a vállát]

Tidus
"Yuna."

[Csókolóznak… majd a parton ülnek egymás mellett]

Yuna
"Folytatni fogom. Muszáj."
[Tidus: "Hmmm"]

"Ha most feladom..."
"Bármit megtehettem, amit akartam, de mégis..."
"Még ha veled is voltam, sosem tudtam elfelejteni."
Tidus
"Veled tartok."
[Yuna Tidus felé fordul: "Hmm?"]
"Az őrződ vagyok."
"Kivéve ha…ki vagyok rúgva?"

199

[Yuna elfordul, kuncog, és újra szembenéz vele]
Yuna
"Maradj velem a végéig. Kérlek."
Tidus
"Nem a végéig..."
"Mindig."
[Yuna bólint]
Yuna
"Akkor mindig."

Te
am

[Kimahri, távolról nézi őket, majd megfordul, hogy visszatérjen a csapathoz. Egyikük sem tudott a
jelenlétéről]
Yuna
"Talán neked kellene előbb visszamenni a táborba."
Tidus
"Értettem!"

Yuna
"Várj. Veled megyek."

sít
ók

[Egymásra néznek, majd Tidus elindul. Hullócsillagok, majd Yuna füttyent. Majd utoléri Tidust]

Yuna
"Sir Auron?"
"Wakka?"
"Lulu?"
"Kimahri?"
"Rikku?"

HU
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[Tidus bólint. Kézenfogva mennek tovább. A csapat csendes; Látják, hogy Tidus közeledik. Rikku feláll
és odamegy hozzá. Beszélnek, de mi tudjuk mit. Yuna minden embert külön a nevén szólít]

"Mindenki, hajnalban indulunk."
"És..."
"Sajnálom, hogy mindezen keresztül mentetek miattam."
"És...öö..."
Auron
"Elég. Pihenned kell."
Yuna
"Igen."
"Jó éjt."
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[Hajnal van. Látjuk a csapatot, újraegyesülve, felébredve, és hagyják el az erdőt. Következő állomás: a
Csendes Földek!]
Csendes‐Földek
[A csapat eléri a Csendes‐Földek nyugati részét. Ez egy hatalmas, békés mező, tele zöld fűvel]
Lulu
"A Csendes‐Földek."
"Réges régen, a fő idézők itt küzdöttek meg Sin‐nel."
"Az útnak itt vége."
"Ezen túl nincsenek városok, falvak. Csak végtelen mezők."

Te
am

Auron
"Sok idéző letéved a neki szánt útjáról és eltéved itt."

[Yuna felnéz az égre, aztán a hátára fekszik, pihenve bámulja az eget]
Yuna
"Én mindig tudtam merre megyek."
[Tidus odamegy mellé]

sít
ók

Tidus
"Én..."
"Én nem hagylak meghalni. Megtalálom a módját, valahogy."

[Tidus kinyújtja a kezét, felsegíti Yunát]
Yuna
"Menjünk."
[Elindul]

HU
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"Azt mondtam Yuna‐nak, hogy megtalálom a módját."
"Azt hiszem csak azt akartam elhinni, hogy a szavak valóra válthatják."
[Haladnak tovább a nyugati síkságon. Egy olyan területre érkeznek, ahol több chocobo gyűlik össze,
de egy szárnyashajó megfélemlíti őket ... mindenféle különleges ok nélkül. Elérnek egy tárgy‐boltba,
és ott megpihennek; Egy ember közeledik hozzájuk]
Lulu
"Zuke Atya!"

Zuke
"Már rég láttalak."
"Te vagy Yuna?"
"Hmm..."
"Bizonyosan nem tűnsz Kinoc mester gyilkosának."
Wakka
"Mit mondott?"
Yuna
"Kérem, árulja el mi történt!"
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Zuke
"Nos, tudjátok, Mika mester épp kiadott egy személyes parancsot."
"Azt mondja, hogy te és az őrzőid meggyilkoltátok Kinoc Mester‐t és elmenekültetek."
"Habozás nélkül végeznünk kell veletek, vagyis azt mondja."
Auron
"Mi van Bevelle‐el?"
Zuke
"A dolgok nyugodtak a felszínen, de belül fortyog."
"Kinoc Mester halála után Kelk Ronso elhagyta Yevon‐t."

Te
am

Auron
"Ésszerű."
"Könnyebb lesz közlekedni ha Yevon össze van zavarodva."

Zuke
"De legyetek óvatosak. Yevon ellenségeiként lettetek felcímkézve."
[Rikku lekarmolja az arcát]
"Kerülnötök kellene ez időre a templomokat."

sít
ók

Yuna
"Köszönjük Zuke Atya, hogy figyelmeztetett."

Lulu
"Atyám, ezért jött el idáig, hogy ezt elmondja nekünk?"

HU
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Zuke
"Az igazat megvallva, egy kicsit kíváncsi voltam..."
"erre az idézőre, akit védesz."
"Remélem a zarándoklása jól halad."
"A te kedvedért is."
Lulu
"Köszönöm Atyám."

Zuke
"Mennem kell, imádkozni fogok értetek."

[Elvégzi az ima gesztust. Lulu szintén. Zuke távozik]

Tidus
"Ez ki volt?"

Lulu
"Fél évvel ez előttig, ő egy idéző volt. Wakka és én voltunk az őrzői."
Wakka
"Meglehetősen rövid zarándoklás volt."
Lulu
"Fél úton feladta. Itt, ezen a síkságon."
"Most szerzetes a Bevelle templomban."
"Ez a harmadik zarándoklásom őrzőként."
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"Zuke Atya volt a második. Az első pedig…"
"Az is itt ért véget."
"Soha nem jártam még a síkság mögött."
"Mt. Gagazet tornyai északra, és Zanarkand fekszik mögötte."
[Tidus beszél Yunával]
Yuna
"Tehát hivatalosan is árulók vagyunk."

Yuna
"Nem gond, nem aggódom."
"Nos, talán egy kicsit. Olyan nehéz nem."

Te
am

Tidus
"Hé, hagyjuk had mondjanak, amit akarnak."

Tidus
"Hé, természetes, ha aggódsz. Ha pedig nagyon erőssé válna, csak kiálts!"

Tidus
"Ez az!"
Yuna
"Vajon az apám is eltévedt erre?"

sít
ók

Yuna
"Kiáltsak? Hmm..."
"Oké, lehet, hogy most fogok is."

HU
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Tidus
"Lehet, ha az öregem segített neki!"
Yuna
"Lehet megkérdezem Sir Auron‐t."

Tidus
"Auron? Az a mogorva sosem mond el nekem semmit."
[Yuna kuncog, és utánozza Auron hangját]

Yuna
""Az nem a te dolgod!""

Tidus
"Nem mintha ő kimaradna mások dolgaiból, tudod, hogy értem?"
[Beszél Auronnal]
Auron
"Hanyag."
Tidus
"Micsoda?"
Auron
"Yevon. Mika és Seymour nem egy húron pendülnek."
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"Emlékszel mit mondott Seymour legutóbb."
"Nem hiszem, hogy ezzel Mika egyetért."
"Ha Yevon alapítói nem, akkor Spira sem."
[Tidus Rikkuhoz megy, beszélni vele]
Rikku
"Nem hagyja abba, ugye?"
Tidus
"Yuna...meghozta a döntését."

Te
am

Rikku
"De, nem tudom csak úgy elengedni."
Tidus
"Nem is kell."
"Megmentjük Yuna‐t akkor is, ha a Végső Aeon‐t hívja."
Rikku
"De hogyan?"

Rikku
"De mi van ha nem tudsz?"

sít
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Tidus
"Kitalálok valamit."

Rikku
"De..."

HU
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Tidus
"Már bele fáradtam a veled való beszélgetésbe."
"Mindig "de" ez, "de" az."

Tidus
"Gondolkodjunk együtt!"
Rikku
"Oké."

Tidus
"És ha nem tudunk kitalálni semmit..."
"akkor találunk más módot!"
Rikku
"Oké!"

[Tidus Wakkához megy, beszélni vele]
Wakka
"Amikor Zuke‐ot védtem..."
"Ezt már mondtam neked, mi?"
"'Amikor azon voltam, hogy jó őrző legyek?"
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"És amikor Zuke Atya azt mondta ki akar szállni..."
"Az igazat megvallva, kicsit örültem."
[Beszél Kimahrival is]
Kimahri
"Gagazet Ronso föld. Kimahri otthona."
Tidus
"Hé! Talán megismerjük a családodat."
Kimahri
"Kimahri‐nak nincs családja."

Te
am

Tidus
"Oh, sajnálom."
Kimahri
"De Kimahri nincs egyedül."

[A csapat áthalad a Csendes‐Földeken. Átkelnének egy fahídon amikor...]
Guado: "Megállj!"

[Két Guado katona jelenik meg a képernyőn]

sít
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"Lord Seymour hívatja magukat. Jöjjenek velünk!"
Yuna
"Nincs mit megbeszélnünk Seymour Mesterrel!"
Tidus
"Ja, úgyhogy tűnés az útból!"

HU
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Guado: "Lord Seymour parancsa szent. Jönni fognak!"
"Figyelmeztetem, a mesternek nem kellenek élve."

[Jön a híd felé egy nagy kőszörny, Boss csata: Defender X ellen.Győzelem után átkelnek a hídon]
Tidus
"Nem ez a bejárat?"

Lulu
"Az az út lefelé vezet a völgybe."

Wakka
"Wow, jól kiismered magad erre, mi?"
[Lulu figyelmen kívül hagyja és továbbmegy]
"Huh?"
[Ez a következő rész pusztán opcionális, de nézzük meg egyébként. Leérnek a völgybe. Megérkeznek
egy barlanghoz, amiből lila köd jön ki. Rikku befut, hogy megnézze, majd kijön]
Rikku
"Hol vagyunk?"
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Lulu
"A fayth bent van."
"Ahogy a szörnyek is."
[Wakka megdöbben]
Wakka
"Hé. Ez az ahol...?"
[Lulu bólint]
Tidus
"Ahol mi?"

"Yuna, menjünk. A fayth vár."

Te
am

Lulu
"Az idéző, akit az első zarándoklásomon védtem..."
"itt halt meg."
[Mindenki hallgat egy pillanatra]

[Mindenki belép a barlangba, utoljára Lulu, aki előtte nagyot sóhajt Átmennek a barlangon, végül
elérnek egy terembe...]

Tidus
"Ne engem kérdezz!"

sít
ók

Rikku
"Mit keres egy fayth egy ilyen helyen?"

Tidus
"Huh?"

HU
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Lulu
"Azt mondják egy templomból lopták el réges régen."

Auron
"Fayth nélkül az idézők nem tudnak kiképződni."
"Kiképzés nélkül nem tudják hívni a Végső Aeon‐t."
"A Végső Aeon nélkül nem tudják legyőzni Sin‐t."
"Ezért."
Rikku
"'Mert így az idéző nem hal meg!"

Wakka
"Valószínűleg erre gondolhatott a tolvaj."
[Mindenki hallgat egy pillanatra]
Tidus
"Valamelyest egyetértek vele."
[Rikku bólint. A csapat megy tovább a barlangban, és egy újabb terembe érkeznek ...]
Wakka
"Ejj! Egy újabb Guado szörny?"
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Kimahri
"Nem. Egy küldetlen."
[Fénygömb repül át a termen, és egy halott nő képe jelenik meg. Lulu előre lép]
Lulu
"Ez…Te vagy az, nemde, Lady Ginnem?"
"Bocsáss meg. Túl fiatal voltam."
[Auron Yunára néz. Yuna előrelép, és elkezdi elküldeni. Ginnem varázsol; A képernyő pirosan villog, és
Yuna megállítja a küldést]

Te
am

Lulu
"Semmi emberi nem maradt már benned, ugye?"
[Ginnem leereszti a karját, mintha azt mondta volna: "Nem"]
"Rendben hát."
"Engedd meg, hogy teljesítsem utolsó kötelességem feléd. Az utolsót, őrződként."
[A csapat előre fut. Boss csata: Yojimbo ellen. Legyőzzük]

Wakka
"Már erősebb lettél."

HU
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Lulu
"Wakka."
"Remélem igazad van."
[Yuna felé fordul]

sít
ók

Lulu
"Furcsa. Azt hittem elszomorítóbb lesz, valamiért."
"Talán már hozzászoktam a búcsúkhoz."

"Yuna, a fayth bent van. Menj, tedd meg amiért jöttél."
[Ha bemegyünk, Yuna megszerzi Yojimbo‐t]

Yojimbo:Én vagyok a bosszú pengéje. Csak suttogni merik a nevem: Yojimbo.
Idéző, kérdezlek téged: Mit akarsz tőlem?
Választhatunk a:
To train as a summoner (Gyakorolni az idézést)
To gain the power to destroy fiends (Erőt, a gonoszok legyőzéséhez)
To defeat the most powerul of enemies (Le tudjam győzni a legerősebb ellenséget)
között.
Válasszuk a 3.at
Yojimbo: Ha az erőmre vágysz, meg kell fizetned az árát.
(jó sok Gilt kér, 250’000 Gil)
Tégy ajánlatot.
Megfelelő… Már az ügyfelem vagy. A kardom vigyázni fog rád utad során, Idéző.
(Yojimbo a mienk)
[Majd elhagyjuk a barlangot, visszamegyünk a fahídhoz. Már mindenki elindult, kivéve Yuna, aki nézi
a Csendes‐Földeket a hídról, majd Tidus felé fordul]
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Tidus narrátorként:
"Néha Yuna csak bámul bele a messzeségbe."
"Végre megértettem miért."
[Yuna bólint Tidusnak, és Tidus követi őt]
"Búcsút mond azoknak a helyeknek, amelyeket soha nem lát majd többé."
Gagazet–Hegység
[A csapat elérkezik a hegy lábához. Gagazet. Furcsa, elhagyatott vidék. Kimahri előre néz. A szeme
sarkából lát egy alakot. Biran az! Kelk közeledik a csapathoz, Yenke pedig mögötte]

Te
am

Kelk
"Yuna Idéző és az őrzői, hagyjátok el ezt a helyet azonnal!"
"Gagazet Ronso föld, Yevon szent hegye."
"A hegy nem viseli el hitetlenek lépteit!"
Biran
"Yevon ellensége Ronso ellensége is! Távozzatok, árulók!"

Yuna
"Engem kitagadott Yevon! Már nem követem a templomot!"

sít
ók

Kelk
"Akkor e szavak által fogod bevégezni!"

Yuna
"Ám legyen."
"Yevon eltorzította a tanításait és mindannyiunkat elárult!"

Tidus
"Ja! Ja!"
Rikku
"Ja! Ja!"

HU
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Wakka
"Csak egy csapat pitiáner csaló, ugye?"

Yuna
"Nem bántunk meg semmit."
Yenke
"Istenkáromlók!"

[Kimahri előrelép, és megáll Biran előtt. Biran lényegesen magasabb, így Kimahri felnéz rá, szemeznek
egymással]
Kelk
"Egy idéző és az őrzői..."
Lulu
"Lord Kelk Ronso, ha megengedi."
"Ön nem fordított szintén hátat Bevelle‐nek?"
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Auron
"De ennek ellenére őrzi Gagazet‐et Ronso‐ként, nem Mesterként."
"Yuna nagyjából ugyanez."
[Biran: "Huh?"]
Biran
"Kelk Atya!"
"Hadd tépje szét őket Biran!"
[Yenke Biran mellé áll]
Yenke
"Nincs menekvés! Egy sem!"

Te
am

Yuna
"Nem, nem fogunk menekülni."
"Harcolunk és folytatjuk u‐tunkat."

Kelk
"Árulónak lettél bélyegezve, ennek ellenére meg akarsz küzdeni Sin‐nel?"
"Elhagyott a templom, az emberek gyűlölnek, mégis folytatod a zarándoklást?"
"Minden elveszett! Miért harcolsz?"
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Yuna
"Spira‐ért harcolok."
"Az emberek vágynak a Nyugalomra. Én meg tudom adni nekik."
"Ez minden, amit adhatok."
"Legyőzni Sin‐t, véget vetni a fájdalomnak..."
"ezt meg tudom tenni."
[Kelk a fejét rázza]
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Kelk
"Még fel is áldozod magad?"
[Elindul, majd megáll]

"Ronso‐k, engedjétek át!"
"Yuna idéző, az akaratod erősebb az acélnál."
"Edzett acél, amelyet a legnemesebb Ronso sem remélhet meghajlítani."
"Yuna, meghajlunk az akaratod előtt!"
"Most menj!"
"Gagazet szent csúcsai szívesen látnak téged."
Yuna
"Köszönjük."
[Meghajol. A csapat továbbmegy]
Biran
"Megállj!"
Tidus
"Nem zavartál már minket eleget?"
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Biran
"Az idéző átkelhet. Őrzők átkelhetnek."
"Kimahri nem kelhet át!"
"Kimahri szégyent hoz Ronso testvérekre. Kimahri elfelejti honnan jött."
Yenke
"Elfelejti népét, elfelejti hegyét. Kicsi Ronso! Gyenge Ronso!"
Biran
"A Hegy utálja gyengéket, utálja kicsiket. Ha mászod..."

Biran
"Azt hiszed nyerni fogsz?"
"Ne feledd ki vette el szarvad! Soha ne feledd!"
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Kimahri
"Akkor én megmutatom erőmet!"

Yenke
"Kimahri sosem győzi le Biran testvért! Sosem győz!"

Tidus
"Ez valami Ronso dolog?"
Kimahri
"Kimahri gondja."
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Kimahri
"Ezúttal győzők! Győzni fogok!"
[Tidus: "Miért, te..."; Kimahri felemeli a karját, hogy megállítsa őt]
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[Biran és Yenke felveszik a harci pozíciót. Kimahri, lándzsával a kezében fogadja őket. A csata
megkezdődik]
Biran
"Biran széttép téged!"

Yenke
"Szarvatlan! Szarvatlan!"

[Kimahri az, aki utoljára nevet, mivel ő győz. A jelenet visszatér a hegyi ösvényhez. Kimahri egyenesen
áll; Biran féltérden és Yenke az oldalát szorítja]
Biran
"Erős Kimahri. Biran boldog."
[Feláll, kicsit odébmegy, majd felfelé néz, és boldog hangon mondja...]
"Szent Gagazet Hegy!"
"Tisztelem azon erős harcost, ki legyőzi Biran‐t."
"Mindig emlékezz, Gagazet! Ez a név Kimahri!"
Yenke
"Hegy tudja Kimahri erős. Kimahri átkelhet."
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Biran
"Idéző!"
"Mi Ronso‐k megállítjuk templom betolakodóit."
Yuna
"Tényleg?"
Biran
"Bűnbánat van amiért letörni Kimahri szarvát, régen."

Kimahri
"Kimahri összezúzza előttünk álló ellenséget."
Biran
"Te nagyon szerencsés idéző."
Yuna
"Köszönöm."
Yenke
"Ronso‐k majd megfényesíteni szobrod."
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Yenke
"Összezúzzuk ellenségeket, akik követnek."

Biran
"Akkor Ronso majd állít!"
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Yenke
"Nagy szarvval a fején!"
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Yuna
"Köszönöm."
"De attól tartok senki nem állít majd szobrot egy magamfajta árulónak."

Yuna
"Az… nagyszerű lenne."

[Yuna mosolyog. Elsétálnak]

"Én is látni akartam Yuna szobrát. De úgy akartam látni..."
"hogy Yuna mellett állok."
[Haladnak tovább]

Biran
"Yuna Idéző!"
Tidus
"Most meg mi van?"
[Biran elkezdi énekelni a Fayth himnuszt. Yenke csatlakozik. Majd a csapat a Gagazet‐Hegy ösvényén
halad át. Megállnak a mérföldkőnél; Egy nagy szikla, amibe lándzsa van szúrva]
Lulu
"Ezek jelölik az idézők és őrzők sírjait, akik elbuktak."

211

[Haladnak tovább a hegyen, és találnak egy újabb Idéző sírt]
Lulu
"Azok az idézők, akik itt fent halnak meg..."
"nem küldik el a Farplane‐re."
Tidus
"Miért nem?"
Lulu
"Ki küldené őket? Egyedül halnak meg."
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Tidus
"Ez azt jelenti..."
Lulu
"Sokból szörnyek lettek, és talán Yuna társaságára vágynak."
Tidus
"Nos, Yuna rendben lesz."
Lulu
"Igazad van."
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[Mennek tovább a hideg, havas, szeles hegyi ösvényen. Egy másik sírhoz jutnak]
Lulu
"Egészen idáig, csak elbukni. Kemény lehetett."

[Mennek tovább, majd kijutnak egy hegyoromra. Rikku megáll, hogy beszéljen Tidusszal]

Tidus
"Tudom."
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Rikku
"Zanarkand a túloldalon van, tudod?"

Rikku
"Yunie meg fogja szerezni a Végső Aeon‐t, tudod?"
Tidus
"Tudom."

Rikku
"Még semmit nem találtam ki."
Tidus
"Én sem."
Rikku
"Mit fogunk tenni?"
Tidus
"Majd teszünk valamit!"
"Csak még most nem tudunk eleget."
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"Addig nem tudunk segíteni Yuna‐nak."
"Menjünk Zanarkand‐ba. Majd ott találunk valamit."
"Majd minden összeáll. Tudom!"
Rikku
"Hé..."
"Most ez úgy hangzott, mintha egy vezető mondta volna, tudod?"
Tidus
"A Zanarkand Abes sztrája! Nem mondta senki?"

Seymour
"Ah, Jecht fia."
Tidus
"Rikku, menj előre és szólj Auron‐nak!"

Tidus
"Csak menj! Menj!"
[Rikku elszalad]
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Rikku
"Nem fogsz vele egyedül harcolni!"

Te
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[Rikku meghajol. Tidus elmegy. Rikku felemeli a fejét és felsikolt. Tidus megfordul. Látjuk, hogy ...
Seymour van ott!]

Seymour
"Eljött az ideje, hogy meghalj. Készülj fel, Jecht fia."
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Tidus
"Ha rajtam múlik akkor nem!"
Kimahri
"Hagyj kicsit Kimahri‐nak is!"

[A csapat többi tagja Tidus mellé fut]

Seymour
"Lady Yuna, megtisztelő."
Lulu
"Yuna!"

[Felkészül Seymour küldésére]
Seymour
"Egy küldés, ilyen hamar?"
"Engedd meg, hogy mondjak valamit az utolsó Ronso‐nak, mielőtt elmegyek."
[Seymour gonoszul kuncog]
"A tiéd...valóban bátor faj."
"Rám vetették magukat, hogy elzárják az utat."
[Felemeli a karját]
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"Egyik…a másik után..."
[Hirtelen leereszti a karját, és gonoszul kuncog]
Kimahri
"Nem..."
Yuna
"Kimahri..."
Seymour
"Véget vethetsz ennek a szegény Ronso szenvedésének."

Te
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Yuna
"Nem értelek téged!"
Seymour
"Engedd Kimahri‐t meghalni és vess véget a kínjainak."
[A szikla széléhez megy és nézi a tájat]

[Yuna bámul rá]
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"Spira..."
"a szenvedés és bánat földje, ami a halál végtelen körforgásában ragadt."
"Hogy elpusztítsam—hogy meggyógyítsam—Spira‐t, én leszek Sin."
"Igen, a te segítségeddel."

"Jöjj velem, Yuna."
[Tidus is bámul rá, kard a kezében, harcra készen]

"Amint én leszek a következő Sin, az apád végre felszabadul."

[Tidus nem tudja mit mondjon, majd lehajtja a fejét]
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Tidus
"Mit tudsz te?"

[Tidus elindul Seymour felé. Seymour mögött egy hatalmas lény emelkedik ki]
Seymour
"Szánalmas halandó."
"A reményeid itt véget érnek."
[Seymour összeolvadt a dologgal, és hatalmas testet alkot]
"És az értelmetlen létezésed is vele együtt!"

[Boss csata: Seymour ellen. Győzelem után Tidus nagyon kimerült. Felnéz]
Tidus
"És maradj is ott!"
[A csapat tovább készül menni a Gagazet‐hegyen, de Yuna megáll mögöttük]
Yuna
"Sin‐né fog válni… az én segítségemmel."
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Auron
"Hazugság. Felejtsd el"
Yuna
"Ha ő lesz Sin, Sir Jecht megmenekül."
Auron
"Megyünk."
Yuna
"Tudsz valamit! Mondd el!"
[Auron csendben marad. Yuna odafut hozzájuk]
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"Mondd el!"
[Tidus lehajtja a fejét]
Tidus
"Sin...az öregem."
Wakka
"Beverted a fejed?"
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Tidus
"Sin az öregem. Az öregem Sin lett!"
"Nem tudom hogyan, vagy miért tette."
"Éreztem őt, belül, és amikor ez történt, tudtam, hogy igaz."
"Az öregem Spira szenvedése."
"Sajnálom."
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Yuna
"Még ha..."
"tudom is, hogy Sin az apád..."
"Akkor is, tudod, hogy meg kell..."

Tidus
"Tudom. Kapjuk el."
"Azt hiszem az öregem is ezt akarná."

Lulu
"A saját apáddal ellen fogsz harcolni?"
Tidus
"Ja. Nem gond."

Wakka
"Uh... az öregeddel kapcsolatban..."
"Biztosan nem valami rossz méreg álom ez vagy valami?"
"Akkor, Chappu..."
"Én, uh... Azt hiszem úgy teszek mintha semmit sem hallottam volna."
"Kezdek összezavarodni, ja?"
"Miért… miért kell ezeknek megtörténnie?"
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Auron
"Rájövünk, ha megérkeztünk. Hamarosan."
[Mennek tovább a Gagazet hegyen. Átérnek a következő képre,majd a képernyő elsötétül]
Yuna
"Wow!"
[FMV: Több ezer ember csapdába esett egy nagy kőfalban. Tidus megfordul és lát egy vékony, kék
energiájú tölcsért, amely felfelé halad]

Yuna
"Ezek a fayth‐ek."
[Nézi és megdöbben]
"Egy idézés!"
"Valaki használja ezeket a fayth‐eket!"
"Valaki energiát szív el mindegyikőjüktől!"
Rikku
"Ilyen sokat?"
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Wakka
"M‐Mik azok?"
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Lulu
"Ki rendelkezik ennyi erővel és mit akarnak vele előhívni?"
[Rikku odafut Auronhoz]
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Rikku
"Hé, te tudsz valamit, nem? Mondjad csak!"
[Auron elindul]

Auron
"Ne mástól várd a tudást. Ez a te utazásod is."
[Megáll]
Rikku
"Yunie meghalhat, tudod?"

Tidus
"Nem... Auron‐nak igaza van."
[Rikku: "Huh?"]

"Ez a mi... Ez az én történetem."
[A fayth falához közeledik, és megérinti. Hirtelen:"Wha!" És karjával elfedi az arcát. A képernyő
elfehéredik. A háttérben furcsa zajokat hallunk... és a fénygömbök hangját. A képernyő elhalványul,
Tidus arccal lefelé fekszik, néhány fénygömb emelkedik a teste fölé]
Tidus
"Eh?"
[Felnéz. Zanarkandban van! A város épnek néz ki, nem bántotta Sin. Sehol senki, Tidus elindul. belép
egy hajókabinba, felnéz a ventilátorra, majd kinéz az ablakon... A szoba sarkában a kicsi, titokzatos
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ember, akit többször láttunk ‐ a játék kezdetén is, Zanarkandban ‐ a sarokban ül. Ő egy fayth –
fénygömbök hagyják el a testét]
Fayth
"Üdv itthon."
Tidus
"Te..."
Fayth
"Emlékszel rám? Találkoztunk Bevelle‐ben."

Fayth
"De nem akkor találkoztunk először."
"Már régóta tudok rólad. Nagyon, nagyon régóta."
Tidus
"Én...Én is úgy érzem, ismerlek téged."
"Hol vagyunk?"
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Fayth
"Butus, nem ismered meg a saját otthonod?"
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Tidus
"Ja."

[A Fayth eltűnik. Hirtelen megjelenik a Wakka kísértet képe, fénygömbökkal]
Wakka
"Mi ütütt beléd? Hé!"

Rikku
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[Wakka eltűnik; Rikku jelenik meg a szoba egy másik részén, szintén fénygömbökkal]

"Kelj fel! Kelj fel!"
[Eltűnik]

Tidus
"Várj…ez egy álom."

[A Fayth megjelenik. Tidus megfordul]

Fayth
"Pontosan."

Tidus
"Egy álom?"
"Megőrültél?"
"Nincs most időm álmodozni!"
Fayth
"Tévedsz."
"Nem arról van szó, hogy álmodsz. Te vagy az álom."
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Tidus
"Huh? Várjunk csak."
[A Fayth kimegy a házból. Tidus követi]
Fayth
"Réges rég, volt egy háború."
Tidus
"Ja, machinákkal, igaz?"
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Fayth
"Igen. Egy háború Zanarkand és Bevelle között."
"Bevelle machinái biztosították a győzelmet a kezdetektől. Spira sosem látott még ilyen erőt."
"Zanarkand idézőinek esélye sem volt."
"Zanarkand feledésre volt ítélve."
"Ezért próbáltuk megmenteni—még ha csak egy emlékben is."
Tidus
"Mit tettetek?"

Tidus
"A megidézett... Úgy érted Sin?"
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Fayth
"A megmaradt idézők és a lakosság aki túlélte a háborút..."
"Mindenkiből fayth lett—fayth‐ek a megidézettnek."

Tidus
"Mi?"
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Fayth
"Nem. Erre a helyre értem."
"Egy Zanarkand ami sosem alszik."

Fayth
"A fayth‐ek álmai megidézték a város emlékeit."
"Megidézték az összes épületet és minden embert, aki itt élt."
Tidus
"Az embereket… Mi, ők mind álmok?"
"Én is?"

[A hajó másik részére mennek, még mindig Zanarkandra néznek]
Fayth
"Igen, te a fayth álma vagy."
"Te, az apád, édesanyád, mindenki. Mind álmok."
"És ha a fayth abbahagyja az álmot..."
[A képernyő elfehéredik; Zanarkand több része is gyengül]
Tidus
"Nem!"
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"És mi van ha egy álom vagyok!"
"Én...Én szeretek itt lenni."
Fayth
"Már olyan régóta álmodunk… elfáradtunk."
"Lennétek kedvesek, te és apád… Hagynátok minket pihenni?"
"Mindkettőtöket, téged és apádat is megérintett Sin."
"Sin, aki körül egész Spira—a spirál‐‐összeáll."
[A fayth eltűnik]
Tidus
"Mit mondasz?"

Fayth
"Ti ketten már többek vagytok, mint álmok."
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[Tidus körülnéz. A távolban ismét megjelenik]

[Yuna szellemképe jelenik meg Tidus mögött]
Yuna
"Kelj fel! Kelj fel kérlek!"

sít
ók

Fayth
"Csak még egy keveset, és talán..."
"Talán te leszel az álom, ami végre véget vet az álmunknak."

[Tidus megrázza a fejét. A képernyő elfehéredik; Visszavált a Gagazet‐Hegyre a Fayth‐ek falához.
Tidus felébred és feláll]
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Yuna
"Jól vagy?"

Rikku
"Hé! Nagyon aggódtunk miattad!"
Lulu
"Jól vagy?"

Tidus
"J...jól vagyok."
Yuna
"Mi történt?"

Tidus
"Semmi... elájultam. Álmodtam valamit."
"Szólítgattál… és felkeltem."
[Nyújtózkodik]
"Mi sem jobb egy jó pihenésnél! Nos, kész vagyok. Menjünk!"
[Eljutnak a Gagazet‐hegyi barlangba. Elérnek egy barlangi tóig]
Wakka
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"Úgy látszik, hogy dolgunk van, ja?"
[Wakka, Tidus és Rikku előrelépnek]
Lulu
"Ha bármi történik a vízben, csak hármótokra számíthatunk."
"Ha veszélyessé válik, gyertek ki rögtön."
Wakka
"Így van!"
Yuna
"Légy óvatos, oké?"
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[Tidus bólint. Bemennek a vízbe, és megérkeznek a "Gagazet első próbájához", aminek a közepét, jó
időzítéssel, Wakka meg tud dobni a blitzballal. Visszaúsznak a tavon, át a másik oldalra, ahol újabb
rejtvény fogadja őket. Három színes gömb, melyet egyszerre kell megnyomni. Rikku – Zöld; Tidus –
Kék; Wakka – vörös. Majd megyünk ki a barlangból, a megnyíló úton. Auron és Yuna hátramaradnak]

Yuna
"Ki az az "ő"?"
Auron
"Yunalesca."
Yuna
"Lady Yunalesca?"
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Auron
"Már számítanak ránk."
"Ő már szörnyeket küldött, hogy tesztelje az idézőnk erejét."
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Auron
"Zanarkand‐ban várja a legerősebbek érkezését."
Yuna
"Ő...még mindig él?"

Auron
"Csak annyira, mint Mika és Seymour."
Yuna
"Értem."

Auron
"Ideges vagy?"
Yuna
"Nem."
"Semmisem tántorít már el."
Auron
"Braska büszke lenne."
Yuna
"Akkor...nem okozhatok csalódást."
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[Látjuk, hogy a többiek, kihallgatták őket. Kimennek a barlangból. Auron lép ki elsőnek a naplemente
megcsillan az arcán]
Auron
"Jön!"
[Egy óriási vadállat áll ott, ordít és morog. Boss harc: Sanctuary Keeper ellen... Kinyírják]
Rikku
"Hé! Nem pihenhetnénk egy kicsit?"

Rikku
"Tudom, ezért akarok egy kicsit megállni."
[Megfordul és leguggol]
"Hamarosan azt jelenti, hogy... már nincs sok idő."
Yuna
"Rikku..."
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Rikku
"Rendben. Útközben gondolkodom."
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Auron
"Nem kell. Hamarosan elérjük a csúcsot."

[A csapat halad előre, kivéve Tidust]
Wakka
"Hé, gyerünk, menjünk."
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Tidus
"Már majdnem ott vagyunk, ugye?"
Wakka
"Hosszú utat tettünk meg."
[Auron vigyorog]
Tidus
"Mi olyan vicces?"

Auron
"Magamat juttatod eszembe."
"Korábban, minél közelebb jöttem Zanarkand‐hoz, annál jobban érdekelt..."
"mikor megérkezünk, Braska hívni fogja a Végső Aeon‐t..."
"Megküzd Sin‐nel, majd meghal."
"Azt hittem már rég elhatároztam magam."
"De amikor itt álltam, az elhatározásom megingott."
Wakka
"Hah, sosem gondoltam volna."
"Legendás őrzők is meginognak néha, mi?"
[Auron megfordul]
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Auron
"Legendás őrző? Csak egy srác voltam."
"Egy hasonló korú srác, mint te."
"Én is meg akartam váltani a világot."
"De nem változtattam meg semmit."
"Ez az én történetem."
[Auron elindul]
Zanarkand
[Tidus a Gagazet csúcsa felé vezető úton áll. Megfordul, és Zanarkand városára néz. A naplemente
halvány fényt vet rajta]
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"Egy ezer éve halott város."
"Egy város, amit a saját szememmel kellett látnom."
[Tidust látjuk, ahogy előre néz]
"Yuna utazásának vége."
[Yuna is csak bámul]

Rikku
"Yuna, én nemet mondok!"
"Ha lemegyünk oda, akkor te..."
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"A történetem utolsó fejezete."
"A gondolataim elkezdtek feljönni, majd kiszökni az ujjaimon."
"Kiszöktek, mielőtt elkaptam volna őket a szavakkal."
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Yuna
"Rikku. Te egy igaz barát vagy, és hálás vagyok érte, de..."
"Mennem kell... Zanarkand‐ba."

Rikku
"Nem azt mondom, hogy ne menjünk."
"De nem kellene előtte jobban átgondolnunk?"
"Lennie kell valami módnak, hogy megmenthessünk téged, Yuna!"
Yuna
"Egész életemben tudtam, hogy eljön ez a pillanat."
Rikku
"Yunie..."
[Yuna elejt valami kicsi és kéket]

Yuna
"Köszönöm, Rikku. Köszönök mindent."
[Ölelkeznek]
Rikku
"Ne mondd ezt, Yunie! Még nincs vége!"
Yuna
"Mondd meg Cid‐nek, hogy köszönöm."
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Rikku
"Nem... Majd te megmondod neki."
Yuna
"Kérlek..."
Rikku
"Yunie, ne mondd ezt mert..."
"látjuk még egymást, oké?"
[A képernyő elsötétül]
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Yuna
"Kimahri, menjünk."
[Tidus egyedül van. Felveszi a kis kék tárgyat,, amit Yuna elejtett. Ez egy gömb. A füléhez tartja, és
becsukja a szemét. A képernyő elsötétül]
Yuna
"Sir Auron."
"Kimahri elmondta..."
"amikor apám azt akarta, hogy Bevelle‐ből Besaid‐ba vigyenek..."

[A kép visszatér Rin utazási irodájához a Mi'ihen Út mellett. Lulu az ajtó mellett áll. Yunát nem látjuk]
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"Te voltál az, aki szólt Kimahri‐nak, igaz?"
"Mindig vágytam arra, hogy egy nap megismerjem magát."
[Kinyílik az ajtó. Wakka lép ki és Lulu mellé áll, keresztbe teszi a karját]
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"Hálás vagyok, hogy végül megadatott ez."
"Őrzőmként tudni téged nagy megtiszteltetés, nem tudom, hogyan köszönjem meg."
"Talán ha legyőzöm Sin‐t, az lesz az én köszönetem."
"Ezt fogom tenni."
"Igen. Kihívom Sin‐t, és legyőzöm Sin‐t."
"Ha mind ezt nézitek, akkor azt hiszem Sin már eltűnt."
"És én is, azt hiszem."
[Lulu visszatér az Utazási Irodába, bezárja az ajtót]
"Akárhogy is, csak azt akartam mondani:"
"Sir Auron, köszönöm."
[Wakka az épület oldalához fut, hogy megnézzen egy chocobot]
"Kimahri..."
[Yuna Kuncog]
"Emlékszel az első napra, amikor találkoztunk?"
"Csak hét éves voltam."
"Az apám legyőzte Sin‐t, és egész Bevelle ünnepelt."
"Mindenki azt mondta, hogy az apám egy hős. Olyan boldog voltam."
"De amikor eljött az este, akkor jöttem rá."
"Az apám legyőzte Sin‐t és most halott."
"Most pedig egyedül vagyok."
"Nem tudtam aludni, úgyhogy csak jártáltam a városban, távolt az ünneplő tömegtől."
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"Ott álltam a hídon Bevelle‐ben ahol apámmal elváltunk."
"Ott álltam, egyedül, látni lehetett a síkságokat, ahol Sin‐nel küzdött."
[Kimahri sétál át a képernyőn]
"Aztán megjelentél, Kimahri."
"Azt mondtad, hogy Braska lányát keresed, emlékszel?"
"Először nagyon féltem."
"Amíg rá nem jöttem milyen kedves személy vagy."
[Kuncog]
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"Nem voltál hozzászokva a gyerekekkel való beszédhez."
"Amikor megmondtam, hogy Braska lánya vagyok..."
"azt mondtad, hogy olyan messzire viszel Bevelle‐től, amilyen messzire csak tudsz."
"Hogy ez volt egy halállal szembe néző ember kívánsága."
"Azt hiszem...sírtam akkor."
"Azért mert...akkor már tudtam, hogy apám meghalt..."
"és soha nem látom többé."
"Te csak tartottál, egy szó nélkül."
"Sírtam akkor is amikor Besaid‐ba értünk."
"Amikor el akartál menni miután a templom gondjaira bíztál..."
"Beléd kapaszkodtam, sírva, "Ne menj, ne menj!""
"És meghallgattál, Kimahri. Maradtál."
"Kimahri, köszönöm. Nagyon köszönöm."
"És mindig tetszett a törött szarvad."
[Yuna tovább mondja, a kamera körbeforog az utazási iroda körül]
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"Wakka, Lulu:"
"Sosem felejtem el az együtt töltött napokat, felnőni Bevelle‐ben."
"Mindig együtt játszottunk, mi és Chappu."
"Azt hiszem ezért voltam mindig ilyen boldog."
"És amikor nem akartátok, hogy idéző legyek, de akkor is megtettem..."
"Sajnálom."
"Mindig is bocsánatot akartam kérni."
"Tudjátok, amikor megpróbáltatok megállítani akkor—tényleg boldog voltam akkor."
"Tudtam, hogy nagyon törődtök velem."
"Olyanok voltatok, mint egy bátyus és egy nővér."
"Nem..."
"Azt hiszem tényleg a bátyám és a nővérem voltatok."
"Mi más..."
"Szeretem nézni, ahogyan blitzball‐ozol, Wakka."
"Még azt is szeretem, amikor leszidsz, Lulu! Tényleg!"
[A képernyő elsötétül; Látjuk Yunát, ahogy tartja a gömböt]
"Azt hiszem már csak..."
"A legújabb őrző maradt."
"A Zanarkand Abes sztár játékosa!"
"Te..."
"Én.."
"Nos, öö..."
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"Örülök...örülök, hogy megismertelek."
"Még nem is régóta ismerjük egymást, de..."
[Tidus kimegy az épületből és nézi a naplementében Yunát]

"Nem, nem kellene ezt mondanom."
"Ezt a részt újra veszem."
"Öö..."
Tidus
"Miben mesterkedsz?"

Te
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"Vicces."
"Szóval ilyen érzés."
"Sokkal csodálatosabb érzés mint mármi amit valaha el tudtam képzelni."
"Csodálatos...de néha fáj."
"Kíváncsi vagyok."
"Én..Én csak azt akarom mondani, hogy köszönök mindent."
"Talán...talán ezért fáj."
"Amikor... Amikor arra gondolok, hogy egyáltalán nem lehetünk együtt többé..."
"Félek."
[Tidus közeledik Yunához]
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"Hallgasd meg a történetem."
"Ez talán az utolsó esélyünk."

sít
ók

[A képernyő elsötétül. Tidus megy tovább a hegyi ösvényen és találkozik a többiekkel. Mindenki
Zanarkandot nézi. A képernyő elsötétül; Egy ismerős jelenet! Az intro jelenet: naplemente; A csapat
fegyverei egy halomba rakva. A csapat üldögél egy tábortűz körül. Tidus feláll, és Yuna mellé sétál, aki
ránéz. Vállára teszi a kezét. Tidus elhagyja a csapatot, és átnéz Zanarkand romjai fölött.
Fénygömbökrepkednek az égen]

[A képernyő elfehéredik. A tábortűz köré csoportosul. Tidus feláll]

Tidus
"Hé! Volt több is, igaz?"
"Úgy értem mint akkor…öö… Valaki?"
Yuna
"Azt hiszem..."
Tidus
"Igen?"
[Yuna feláll]

Yuna
"Szerintem be kell fejeznünk... talán."
"Egyelőre."
[A képernyő elsötétül; Visszavált a csapatra, akik megfogják fegyvereiket. Mindannyian futnak előre,
kivéve Tidust és Yunát]
Yuna
"Gyerünk."
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[A csapat belép Zanarkandba, és végigmegy a pusztított utcákon. Megállnak a távolban sok‐sok
kagylót látnak]
Wakka
"Úgy néz ki mint a Farplane."
Auron
"Eléggé."
[Mennek tovább az út mentén, végül elérik az elárasztott blitzball stadiont. Egy ember jön eléjük,
hogy üdvözölje őket...]

Yuna
"Én Yuna idéző vagyok, Besaid szigetéről jöttem."
[Odalép hozzá]
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Öregúr: "Hosszú út utazója, nevezd meg magad."
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Öregúr:
"A szemeid, drágám. Mutasd meg a hosszú utat, amin átkeltél."
"Nagyon jó."
"Remekül utaztál."
"Lady Yunalesca biztosan örülni fog az érkezésednek."
"Most menj hozzá és vidd az őrzőidet is magaddal. Menj."

[A csapat belép a stadionba (vagy a "Kupola" ahogy hívják). Az öregúr eltűnik. A stadionban két fiatal
nő szellemképe láthatók]
"Hogyha Spira jövőjének ez segít, akkor boldogan adom érte az életem."
"Ez a legnagyobb megtiszteltetés, ami egy őrzőt érhet."
"Vedd hát az életem, Lady Yocun, és szabadítsd meg Spira‐t Sin‐től."
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[A nők eltűnnek]

Rikku
"Mi…mi volt ez?"
Auron
"Az elődeink."

Lulu
"Azt mondta "Lady Yocun," nem?"
"Várj! Ő őrizte Yocun főidézőt?"

Auron
"Ez a dóm tele van világító bogarakkal. Olyan, mint egy óriási gömb."
"Az emberek gondolatai itt maradnak. Örökre."
[Mennek tovább a Kupolában, egy fiatal fiú és az édesanyja szellemképei érkeznek. Mögöttük egy
férfi csendben áll. Jól látszik, hogy a fiúnak kék a haja...]
"Nem! Anya, ne! Nem akarom, hogy fayth legyél!"
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"Nincs más út."
"Használj engem és győzd le Sin‐t."
"Csakis akkor fognak az emberek elfogadni téged."
"Nem érdekelnek!"
"Nekem te kellesz anya! Senki más!"
"Nincs…sok időm hátra."
[Mind eltűnnek]
Wakka
"Hé, mi volt ez...?"

Te
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Rikku
"Seymour?"

[A csapat halad tovább a "Kupolában". Egy jelenetben Auron, Braska és Jecht szellemképei futnak el
mellettük]

Jecht
"Hé, Braska."
"Nem kell ezt tenned."
Braska
"Köszönöm, hogy aggódsz."
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Tidus
"Ah!"

Jecht
"Rendben. Elmondtam a részem."
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Auron
"Nos, én nem!"
"Lord Braska, menjünk vissza! Nem akarom látni…meghalni!"
Braska
"Tudtad, hogy ez fog történni, barátom."
Auron
"Igen, de… de nem tudom elfogadni."
[Braska nevet]

Braska
"Auron, megtisztelő, hogy ennyire törődsz velem."
"De azért jöttem, hogy magát a bánatot öljem meg."
"Legyőzöm Sin‐t, és elűzöm a szomorúság fátyolát Spira‐ról."
"Kérlek, értsd meg Auron."
[A csapat kiér a stadionból; felmennek egy lépcsőn, és megállnak Jecht, Braska és Auron szellemképei
előtt]
Jecht
"A próbák előttünk vannak?"
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Braska
"Valószínűleg."
Jecht
"Itt is, mi? De unom már."
"Arra számítottam, hogy tudod, parádé meg… tűzijáték lesz!"
Braska
"Kérheted majd, ha legyőztem Sin‐t."
[Tidus és a csapat átmegy a kapun. Ez a Zanarkandi próbák kolostora! Miután megoldották a rejtélyt
(6 db kirakós), a platform elvinné őket a Fayth Kamrához... de feljön egy Boss! Csata Spectral Keeper
ellen, aki legyőznek (természetesen)]

Te
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Auron
"Yuna... Itt vagyunk."
Yuna
"A Végső Idézés csarnoka."

Yuna
"Igen."

sít
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Auron
"Menj."

[Yuna rálép a platformra, az leereszkedik. A képernyő elsötétül]
Jecht (Halljuk a hangját)
"Huh? Hogy érted, hogy nincs Végső Aeon?"

Yuna
"Sir Auron!"
"Mindenki!"
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[A platform felemelkedik, Yuna még mindig ott áll rajta]

[Az egész csapat leereszkedik a platformon, és bemennek a Fayth Kamrába...]
Yuna
"Ez nem egy fayth. Ez csak egy üres szobor."

[A kapuban látott öregember átsétál egy megnyíló portálkapun]

Öregúr:
"Az a szobor elvesztette az erejét fayth‐ként réges rég."
"Ez Lord Zaon, a Végső Idézés első fayth‐je."
"Amit magad előtt látsz az minden, ami maradt belőle."
"Lord Zaon‐nak... eltűnt a lelke."
Wakka
"Eltűnt!?"
Rikku
"Úgy érted, hogy nincs Végső Aeon?"
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Öregúr:
"De ne félj."
"Lady Yunalesca megmutatja az utat. A Végső Aeon a tiéd lesz."
"Az idéző és a Végső Aeon egyesítik erejüket."
"Menj hozzá most. A hölgy bent vár."
[Elvégzi az ima gesztus, majd eltűnik. Yuna keresztül menne a kapun, Tidus rászól]
Tidus
"Yuna, várj!"
"Auron, te tudtad, hogy ez fog történni, ugye?"

Te
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Auron
"Igen."
Rikku
"Miért nem mondtad el nekünk!?"

Auron
"Ha elmondom az igazat, az valóban vissza tartott volna attól, hogy ide gyertek?"

Yuna
"Nem megyek vissza."
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Kimahri
"Yuna."

Kimahri
"Kimahri tudja."
"Kimahri megy elöl. Yuna biztonságban. Kimahri védi."

Rikku
"Valaki jön!"
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[Kimahri előremegy, majd Yuna, végül Auron. A többiek követik. Belépnek a következő terembe]

[Egy nő jön lefelé a lépcsőn…]

Yuna
"Lady Yunalesca."

Yunalesca
"Üdvözöllek Zanarkandban."
"Gratulálok neked, idéző. Teljesítetted a zarándoklásod."
"Most rád ruházom azt, amiért jöttél."
"A végső Idézés…a tiéd lesz."
"Most válassz."
[Lépked lefelé a lépcsőn]
"Ki kell választanod azt, akit átváltoztatok..."
"hogy a Végső Idézés fayth‐je legyen."
[Mindenki megdöbben]
"Kell, hogy legyen egy kötelék a kiválasztott és az idéző között, aki megtestesíti a Végső Idézést:"
"a kötelék férj és feleség között, anya és gyermeke vagy barátok között."
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"Ha a kötelék elég erős, a fénye legyőzi majd Sin‐t."
"Ezer évvel ezelőtt, én a férjemet, Zaon‐t választottam fayth‐emnek."
"Kötelékünk igaz volt és elnyertem a Végső Aeon‐t."
"Nincs mitől félni."
"Hamarosan megszabadulsz az aggodalomtól és a fájdalomtól."
"Amint előhívod a Végső Aeon‐t, az életed véget ér."
"A halál a végső, teljes felszabadulás."
"Az apád, Braska ezt az utat választotta."
[Yunalesca elindul. Látjuk Braska, Auron és Jecht szellemképeit]
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Auron
"Még nem késő! Forduljunk vissza!"
Braska
"Ha visszafordulok, ki győzi le Sin‐t?"
"Inkább egy másik idézőt és az őrzőit hagynád végigmenni mindezen?" ,6,+
Auron
"De...uram, kell lennie egy másik útnak!"
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Jecht
"Ez most az egyetlen út!"
"Rendben."
"Legyek én a fayth."
"Gondolkodtam egy kicsit."
"Az én álmom a másik Zanarkand‐ban van."
"Egy blitz sztárt akartam csinálni abból a csenevészből."
"Megmutatni neki milyen a kilátás a csúcsról, tudod."
"De most tudom, hogy nincs számomra visszaút haza."
"Sosem látom már többé. Az álmom sosem válik már valóra."
"Úgyhogy legyek én a fayth."
"Megküzdök Sin ellen veled, Braska."
"Talán akkor lesz valami értelme az életemnek, tudod."
Auron
"Ne tedd ezt, Jecht!"
"Ha élsz..."
"talán van másik út! Majd kitalálunk valamit, tudod!"

Jecht
"Hidd el, átgondoltam."
"Ráadásul..."
"Már fiatalabb sem leszek, szóval talán még hasznossá tehetem magam."
Braska
"Jecht."
Jecht
"Na ne! Csak nem akarsz majd te is megpróbálni megállítani?"
Braska
"Bocsánat. Vagyis… köszönöm."
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Jecht
"Braska‐nak így is meg kell küzdeni Sin‐nel, Auron."
"Őrizd rendesen. Gondoskodj róla, hogy oda érjen."
"Nos, menjünk."
[Braska és Jecht elmennek]
Auron
"Lord Braska! Jecht!"
Jecht
"Most meg mit akarsz?"

Te
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Auron
"Sin mindig visszatér."
"Visszajön a Nyugalom után minden alkalommal!"
"A körforgás folytatódik és a halálotok mit sem ér!"
Braska
"De mindig van esély, hogy ezúttal nem tér vissza."
"Megéri megpróbálni."

Auron
"Van egy terved?"
Braska
"Jecht?"
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Jecht
"Bízz bennem, kitalálok valamit."
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Jecht
"Megértem, amit mondasz, Auron."
"Megtalálom a módját, hogy megtörjem a körforgást."

[Jecht nevet. A képernyő elsötétül. A szellem Auron elhalványul, térden a bánatban. Az élő Auron
odalép hozzá, és fájdalmában kardjával csapkodja a szellemképet]
Auron
"És a körforgás folytatódott."
Tidus
"Mi megtörjük!"

Wakka
"De hogy?"
"Mi, most már van egy terved?"
Lulu
"Ha egyikünknek fayth‐é kell válnia..."
"Én jelentkezem."
Wakka
"Én is, Yuna!"
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Tidus
"Az még mindig nem változtat semmit, tudod? Elhozod a Nyugalmat, de utána? "
"Ez nem töri meg a körforgást!"
Wakka
"Figyelj..."
"Le akarod győzni Sin‐t és Yuna‐t életben tartani?"
"Nem akarod, hogy Sin visszajöjjön, ja?"
"Ez egyszerűen nem fog megtörténni tesó, tudod?"
Lulu
"Ha mindent akarsz, végül semmid sem lesz."
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Tidus
"De én mindent akarok!"
Wakka
"Most gyerekes vagy!"
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Rikku
""Majd kitalálsz valamit"?"
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Tidus
"Feladom."
"Akkor mit tenne egy felnőtt?"
"Tudják, hogy csak úgy eldobhatnak egy idézőt, akkor azt csinálnak, amit akarnak."
"Igazad van, talán esélyem sincs."
"De nincs az az Isten, hogy csak"
"álljak itt és hagyjam Yuna‐t elmenni."
"És amit Auron mondott, hogy talán van egy másik út..."
"Szerintem igaz."

Tidus
"Megyek, megkérdezem Yunalesca‐t."
"Tudnia kell valamit."

Rikku
"Tényleg azt hiszed, hogy segíteni fog neked?"

Tidus
"Nem tudom, de meg kell próbálnom."
"Ez az én történetem."
"Úgy lesz, ahogy akarom… vagy itt véget vetek neki."
Yuna
"Várj."
"Azt mondod ez a te történeted, de ez az én történetem is, tudod?"
"Olyan könnyű lenne..."
"hagyni, hogy a sorsom csak úgy sodorjon..."
"ezt az utat követni egész életemen keresztül."
"De tudom…hogy nem lehet."
"Amit teszek, azt teszem… megbánás nélkül."

232

[Mindenki felmegy a lépcsőn, és átmennek a következő terembe. Yunalesca megjelenik]
Yunalesca
"Kiválasztottad azt, aki a fayth‐ed lesz?"
"Ki lesz az?"
Yuna
"Kérdezhetnék előbb valamit?"
"Vissza fog jönni Sin még akkor is ha használom a Végső Idézést a legyőzéséhez?"
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Yunalesca
"Sin örök."
"Minden Aeon ami legyőzi őt, Sin‐né lesz helyette..."
"És így Sin újjászületik."
Tidus
"Akkor ezért lett Jecht Sin."

Yunalesca
"Sin elkerülhetetlen része Spira sorsának. Soha véget nem érő."
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Wakka
"Soha véget nem érő?"
"De…de…ha megfizetünk a bűneinkért, Sin nem jön vissza többé, nem?"
"Egy nap majd eltűnik, nem?"
Yunalesca
"El fog‐e valaha érni az emberiség ilyen tisztaságot?"
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Lulu
"Ez…ez nem lehet!"
"A tanítások azt állítják, hogy ki tudjuk űzni Sin‐t a teljes bűntelenséggel!"
"Ennyi éven át ez volt az egyetlen reményünk!"
Yunalesca
"A remény…kényelmes."
"Megengedi, hogy elfogadjuk a sorsunkat, bármilyen tragikus is legyen."
Tidus & Auron
"Nem!"

[Látjuk, hogy a szellemkép fiatal Auron szembeszáll a szellemkép Yunalesca‐val. Ő mondta, hogy
"Nem!"]
Szellemkép Auron
"Mi értelme van ennek?"
"Braska hitt Yevon tanításaiban és meghalt értük!"
"Jecht hitt Braska‐ban és az életét adta neki!"
Szellemkép Yunalesca
"A halált választották…mert volt reményük."
[Auron támad. Egy energia robbanással eltalálja. Hátrarepül és földnek csapódik,, a kardja a földbe
szúródik]
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Yunalesca
"Yevon tanításai és a Végső Idézés reményt ad Spira népének."
"Remény nélkül belesüllyednének a bánatukba."
"Most válassz. Ki lesz a fayth‐ed?"
"Ki lesz az, aki megújítja Spira reményeit?"
[Minden megnémul egy pillanatra]

Te
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Yuna
"Senki."
"Én boldogan meghaltam volna."
"Én Spira népéért élek, és boldogan meghaltam volna értük."
"De többé nem! A Végső Idézés..."
"egy hamis hagyomány, amit el kell dobni."
Yunalesca
"Nem. Ez az egyetlen reményünk."
"Az apád feláldozta magát, hogy ezt a reményt megadja az embereknek."
"Hogy elfelejthessék a bánatot."
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Yuna
"Téves."
"Az apám… Az apám azt akarta..."
"hogy Spira bánata eltűnjön."
"Nem csak elfedni hazugságokkal!"

Yunalesca
"A bánatot nem lehet eltüntetni. Értelmetlen megpróbálni."
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Yuna
"Az apám… én szerettem."
"Szóval én..."
"Én a saját bánatommal élek, a saját életemet élem!"
"Legyőzöm a bánatot helyette."
"Helyt állok majd és erős leszek."
"Nem tudom mikor, de majd egy nap legyőzöm."
"És ezt majd…hamis remény nélkül teszem."

Yunalesca
"Szegény teremtmény."
"Eldobnád a reményt."
"Nos..."
"Megszabadítalak, mielőtt elmerülnél a bánatodban."
"Jobb neked meghalni reménykedve, mint kétségbeesve élni."
"Had legyek a felszabadítód."
[Felemelkedik a levegőbe]
Auron
"Most! Ez az!"
"Most kell választani!"
"Meghalni és megszabadulni a fájdalomtól, vagy élni és harcolni a bánat ellen!"
"Eljött az ideje, hogy megformáljátok a történeteteket! A sorsotok a kezetekben van!"
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Kimahri
"Yuna‐nak szüksége van Kimahri‐ra. Kimahri megvédi Yuna."
Rikku
"Nos, én harcolok!"
Wakka
"Nem hiszem el, hogy harcolni fogunk Lady Yunalesca‐val! Ez nekem sok!"
Lulu
"Bármikor elfuthatsz."

Te
am

Wakka
"Hah!"
"Sosem bocsátanám meg magamnak—semmiképp! Ha most elfutok, akkor nem."
"Még halálom után sem, ja!"
[Lulu mosolyog]
Lulu
"Pontosan erre gondoltam."

sít
ók

Tidus
"Yuna!"
"Ez a mi történetünk! Nézzünk át ezen a dolgon együtt!"

[Yuna bólint. Boss harc Yunalesca ellen. Végül legyőzik]
Yunalesca
"Ha én meghalok, akkor a Végső Aeon is."
"És vele együtt, Spira egyetlen reménye."

HU
No

Tidus
"Akkor majd találunk egy új reményt Spira‐nak!"

Yunalesca
"Bolond. Nincs másik út."
"Még ha lenne is…még ha tényleg elpusztítjátok Sin‐t..."
"Yu Yevon a halhatatlan úgyis létrehoz egy új Sin‐t."
Tidus
"Yu Yevon?"

Yunalesca
"Ah... Zaon... Bocsáss meg..."
"Spira‐t megfosztották a remény sugarától…ami maradt, az a bánat."
[Eltűnik]
Yuna
"El sem hiszem, hogy mit tettünk."
Tidus
"Csináljunk valami még hihetetlenebbet."
Rikku
"Mit?"
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Tidus
"Elpusztítani Sin‐t."
"És akkor nem jön vissza, és a Végső Aeon nélkül."
"Még nem tudom, hogy. De kitalálom."
[A csapat elhagyja a termet, átmennek következő termen is, Auron és Tidus kivételével]
Auron
"Beszélnünk kell."

Auron
"Valamit tudnod kell."
Tidus
"Tudom…rólad van szó, igaz?"
Auron
"Én is egy küldetlen vagyok."
"Nem vagy meglepve?"

sít
ók

Tidus
"Azt hiszem tudtam. Yunalesca volt, igaz?"

Te
am

Tidus
"Mi?"

Tidus
"Auron..."

HU
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Auron
"Mikor Braska és Jecht meghalt Sin legyőzése közben..."
"Egyszerűen nem tudtam elfogadni."
"Visszajöttem ide… megpróbálni megbosszulni őket."
"De lecsapott rám."
"Valahogy, visszamásztam, le a Gagazet‐Hegyhez."
"De az erőm elhagyott épp Bevelle mellett. Ott talált rám Kimahri."
"Beszéltem neki Yunáról… épp a halálom előtt."
"Azóta csak bolyongtam, sosem mentem a Farplane‐re."

Auron
"Ne vágj ilyen arcot. Vannak előnyei annak, ha halott vagy."
"Képes voltam Sin‐nel eljutni a te Zanarkandodba."
Tidus
"És engem figyeltél azóta, igaz?"
"Miért?"
"Mi volt a nagy ötlet? Miért én?"
Auron
"Ez egyike a nehezen megmagyarázható dolgoknak."
"Legyen hát, megmutatom neked."
[Auron a szoba közepére sétál]
"Az emlékeim."
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[Letérdel. Számos fénygömb hagyja el a testét. Látjuk a szellem Jechtet és Braskát, a fiatal Auron
szemével]
Jecht
"Kérhetek tőled egy utolsó szívességet?"
"Uh..."
"Ah. Felejtsd el."
Auron
"Ki vele!"

Te
am

Jecht
"Oké. Jól figyelj."
"Viseld gondját a fiamnak."
"A fiam, Zanarkand‐ban. Olyan kis pityergős."
"Szüksége van ott valakire, aki fogja a kezét, érted?"
"Viseld gondját, rendben?"
Auron
"De hogyan jussak el Zanarkand‐ba?"

sít
ók

Jecht
"Hé! Te magad mondtad!"
"Kell lennie egy módnak, hogy oda juss, nem? Meg fogod találni."
Auron
"Rendben, megteszem!"
"A szavamat adom."
"Gondját viselem a fiadnak. Az életemmel is megvédem őt."

HU
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Jecht
"Kösz, Auron."
[Jecht közeledik hozzá..., megöleli Auront]

"Mindig olyan merev voltál, de ezt szerettem benned."
[A kép visszavált Auronra és Tidusra]

Auron
"Ezért."

[Auron kimegy a teremből Tidus elhagyja a Fayth Kamrát és a Próbák Kolostorát, kilép a kupola
épületéből is. FMV: Sin ott áll a kupola előtt, és bámulja Tidust]
Tidus
"Apa?"
"Tudom. A Végső Idézés eltűnt."
"De kitalálok valamit!"
"Csak adj még egy kis időt!"
[Sin elfordul és elmegy. Tidus bámul rá. Majd feltűnik a léghajó, elmegy Sin mellett lebegve megáll
Tidus fölött, majd leereszkedik]
A Hajó hídján
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[A jelenet vált a léghajó hídjára]
Brother
"Frana du huf?"
("Most hova? ")
[Cid megfordul, és nézi a csapatot, akik csendben állnak a hídon]
Cid
"Micsoda boldog ábrázatú csapat vagyunk."

Rikku
""Hova, hova?" Ennyit tudsz mondani?"
"Miért nem találsz ki valamit!?"
[Vált a kép Tidusra és Auronra]

Tidus
"Gyerünk, segíts!"

sít
ók

Auron
"Nos?"
"Valami jó ötlet?"

Te
am

Brother
"Frana? Frana?"
("Hova? Hova?")

HU
No

Auron
"Mi az, amit tudunk..."
"Sin az Jecht."
"És van egy kapcsolatunk… egy kötelék Sin‐nel."
"Ez lehet a kulcs."
Tidus
"Akkor mit csináljunk?"

Auron
"Gondolkodunk, és várunk."
[Elmegy]

Tidus
"Két dolog, amiben nem vagyok jó."

[Auron kifelé menet végigméri, Yunát. Yuna bemegy a többiekhez, egyenest Cidhez, és meghajol,
majd Kimahrival távozik. Tidus megkeresi a léghajón Yunát és Kimahrit és beszél vele]
Yuna
"Szörnyű vagyok."
Tidus
"Te meg miről beszélsz?"
Yuna
"Egész eddig azon gondolkodtam, hogyan győzzem le Sin‐t."
"De én..."
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"Yevon tanításain túl én… én semmit sem tudok."
"Sajnálom."
Kimahri
"Yuna, nincs bocsánat."
Yuna
"Huh?"

Yuna
"Köszönöm Kimahri."
Tidus
"Szóval, öö, Kimahri... Van valami jó ölteted?"
Kimahri
"Yevon tanításai."
Yuna
"A tanítások nem segítenek a Sin elleni harcban."

Te
am

Kimahri
"Bocsánat az menekülés."
"Yuna sosem menekül el."

Yuna
"Mindkét oldal..."

sít
ók

Kimahri
"Nincs válasz a tanításban, válasz kívül van."
"Ismerni kell minkét oldalt, hogy megtaláljuk választ."

HU
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Kimahri
"Mika sokat tud. Találjuk meg, kérdezzük ki."
Tidus
"Ez az! Kimahri! Király vagy!"
[Tidus visszatér a hídhoz. Amikor odaér ...]
Wakka
"Hé, srácok! Támadt egy remek ötletem!"

Rikku
"Az én ötletem volt. Majd én elmondom!"
Wakka
"Csak így, ja?"
Rikku
"Arra gondoltam!"
Lulu
"A himnusz a kulcs."
[Wakka: "Aaaah"]
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Tidus
"A himnusz?"
Lulu
"Sir Jecht szereti a Fayth himnuszát, igaz?"
Tidus
"Ja."
Rikku
"Ezért hallgatta Macalania‐ban!"

Te
am

Lulu
"Sin...az erőszak inkarnációja, békésen hallgat."
Wakka
"Tudom, hogy az öreged és nem akarok tiszteletlen lenni, de..."
Tidus
"Nem, semmi gond."
"Már hozzászoktam."

sít
ók

Lulu
"Had mondjam én."
"Ha megtámadjuk Sin‐t szemtől szembe, kicsi az esélyünk a győzelemre."
"Viszont, ha hallja a Fayth himnuszát, akkor nyugodttá válik."
Wakka
"Ja, és mi majd akkor fogunk lépni!"
"Lehet, hogy ellenkezik a szabályokkal, de ki figyeli ezt, ja?"
"Ja?"

HU
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Rikku
"Igen! Talán működhet!"

Tidus
"Igen… igen, megéri megpróbálni!"

[Elmennek a léghajóval Bevellébe, ahol Seymour ellen harcoltak. Eljutnak a harc helyszínére, két
fegyveres őr van ott]
"Pogány!"

Wakka
"Ember, ezek sosem adják fel?"
"Megbánod még, hogy itt mutatkozol! Yevon nevében lesújtunk rád!"
Tidus
"Bla, bla, bla. Igen, és? Srácok?"
Rikku
"Ha harcot akarnak, akkor adjuk meg nekik!"
"Készüljetek a támadásra!"
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Shelinda
"Állj!"
[Leeresztik a puskájukat. Shelinda odamegy hozzájuk]
"Kapitány?"
Shelinda
"Lady Yuna‐t nem érheti bántódás!"
"Ő nem áruló! Ez egy alávaló pletyka, amit az Al Bhed‐ek terjesztenek!"
Rikku
"Mi?"

Te
am

Shelinda
"Mika Mester maga mondta."
"Akkor… mit tegyünk?"
Rikku
"Visszalépni!"

sít
ók

Shelinda
"Ahogy mondja!"
[A katonák elmennek]
Rikku
"Mi volt ez a gonosz Al Bhed‐ekről?"

HU
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Shelinda
"Én… Őszintén magam sem értem."
"Egész Yevon zavarodott állapotban van."
"Lásd, tegnap váratlanul hívattak és kineveztek az őrség kapitányának!"
[Auron vigyorog]
Auron
"Fogytán vannak a hívők?"

Shelinda
"Igen, a káosz és a templomok rosszabb, mint képzeltem."
"Rettenetes!"
"És az összes pap csak annyit tesz, hogy egymást okolják."
"Aggódom, hogy mi lesz így Yevon‐ból."
"De nem!"
"Nekem kell lennem a sziklának, ami ellenáll az örvénylő hullámoknak, igaz?"
"Lady Yuna, meg kell mondjam, a bátorságod nagy hatással volt rám."
Tidus
"Igen, ez remek, de azért jöttünk, hogy Mika Mesterrel beszéljünk. Itt van?"
Shelinda
"Igen. Máris megszervezek egy találkozót."
[Elmegy]
"Kérem, várjatok itt a tárgyalóban."
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Rikku
"Hé, hé, várj! Mi volt ez, hogy az Al Bhed‐ek hazudnak meg ilyenek?"
Auron
"Egyszerű."
"Yuna lett Mika egyetlen reménye."
Rikku
"Oh... Oké."

Tidus
"Ideje egy kis jó modorra tanítani!"
Yuna
"Igen, ideje."

Te
am

Lulu
"Mit képzel, hogy csak úgy megússza ezt?"

[A képernyő elsötétül; Mika Mestert látjuk, a tárgyalóteremben, mindenkinek hátat fordítva]

Tidus
"Nos, találkoztunk vele."

sít
ók

Mika
"Miért vagytok itt? Menjetek és győzzétek le Sin‐t gyorsan!"
"Megszereztétek a Végső Aeon‐t Yunalesca‐tól, nem?"

Yuna
"Megküzdöttünk vele és legyőztük."

HU
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Mika
"Micsoda!"

Auron
"Az idézők és az őrzők többé nem lesznek feláldozva a Végső Idézésért többé!"
Mika
"Megszentségtelenítettetek és felforgattatok egy ezer éves hagyományt?"
"Bolondok! Idióták! Felfogtátok mit tettetek?"
"Elvettétek az egyetlen esélyt Sin megnyugtatására!"
Tidus
"Hé, talán nem ez az egyetlen módja! Szerintünk van egy másik is."
Mika
"Miért..."
"Abszurdum! Nincs másik módja!"
Auron
"A nagy mester, elmenekül?"
Mika
"Spira elvesztette az egyetlen reményét. A pusztulás elkerülhetetlen."
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"Yu Yevon halálos körforgása elpusztít mindannyiunkat."
"Semmi kedvem végignézni Spira halálát."
Yuna
"Nem fog meghalni!"
Tidus
"Ki ez a Yu Yevon fickó?"
Lulu
"Lady Yunalesca is említette."

Te
am

Rikku
"Várjunk, papó! Ki az a Yu Yevon? "
Mika
"Aki a holtak lelkeit istentelen páncéllá dolgozza össze."
"Egy páncél, aminek a neve Sin."
"Ezzel felvértezve, Yu Yevon elpusztíthatatlan."
"És az egyetlen dolog, ami fog ezen a páncélon azt elpusztítottátok!"
"Semmi sem tudja már megállítani."

Wakka

sít
ók

[Mika eltűnik, fénygömbök kíséretében]

"Csak így eltűnsz előlünk? A Rohadt anyádat!"
[Shelinda tűnik fel]

Yuna
"Ő, öö..."

HU
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Shelinda
"Hol… hol van a nagy mester?"

Auron
"Még nincs itt. Meddig kell még várnunk?"

Shelinda
"Ez fura… megyek, megkeresem Őnagyságát."

[Shelinda távozik. Tidus megfordul és látja a Fayth‐t lebegni. Yuna is látja]

Tidus
"Te vagy az."
"Gyere a szobámba."
Yuna
"Oké."
[Eltűnik]
Wakka
"Kihez beszélsz?"
Tidus
"Oh. Öö, senkihez."
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Yuna
"Mennem kell a fayth‐hez."
[Auron vigyorog]
Auron
"Értem."
[Jelenetváltás: Bevelle a Fayth kamrája. A Fayth lebeg. Tidus és Yuna ott vannak]
Fayth
"Hello."

Tidus
"Szóval, mi a helyzet?"
Fayth
"Szóval, megtaláltátok a módját Sin legyőzésére?"
Tidus
"Nos..."

Te
am

Yuna
"Meg kell köszönnöm az Aeon‐t."

Fayth
"Nos?"

sít
ók

[Választatunk az "Azt hiszem". Vagy "Még nem" között. Válasszuk az "azt hiszem"‐et]

[Választatunk a "Fayth himnusza!", "Győzzük le Yu Yevont!" vagy a "Nincs ötletem..." között.
Válasszuk Yu Yevont!]

HU
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Tidus
"Megküzdünk Yu Yevon‐nal."

Fayth
"Igen..."
"Ha legyőzitek Yu Yevon‐t, akkor véget ér."
"Mondd, mit tudtok Yu Yevon‐ról?"
Tidus
"Ő hozza vissza mindig Sin‐t!"
Yuna
"Sin a páncélja. Megvédi őt."

Fayth
"Yu Yevon egykor idéző volt, réges régen."
"Páratlan volt."
"De most csak egy dologért él: hogy idézhessen."
"Nem is jó, de nem is gonosz. Ébren van, mégis álmodik."
"De…talán nem örökké."
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Tidus
"Ja, így van. Mert mi véget vetünk neki."
Fayth
"Igen."
"Még ha le is győzitek Sin‐t a Végső Idézéssel, Yu Yevon élni fog."
"Yu Yevon egyesülni fog a Végső Aeon‐nal."
"Át fogja alakítani egy új Sin‐né."
Yuna
"Yu Yevon egyesül az aeon‐nal..."

Te
am

Fayth
"Aztán, az új Sin által védve, amit megalkotott, Yu Yevon folytatja az idézést."
Tidus
"Az örökkévalóságig….mi?"

Fayth
"De tudod, nincs olyan, hogy örökkévalóság, ha véget vetsz neki, ugye?"
Tidus
"Aha."

Yuna
"Igen."
Fayth
"de tudod..."
[Tidusra néz]

HU
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sít
ók

Fayth
"Yu Yevon Sin belsejében él."
"Yuna, figyelj."
"Amikor harcolsz Yu Yevon‐nal, mi segíteni fogunk."
"Ígérd meg, hogy megidézel minket."
"Attól tartok, hogy a kardjaitok és a mágiátok nem lesz elég."
"Kérlek, hívj minket."
"Megígéred?"

"Ha ennek vége..."
"felébredünk és az álmunk véget ér."
"Az álmunk köddé válik."
Tidus
"Ja."
"Hosszú ideje álmodtok már, ugye?"
Fayth
"Sajnálom."
Tidus
"Hálás vagyok."
[A fayth eltűnik. Yuna Tidusra néz]
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Yuna
"Miért is?"
Tidus
"Oh, semmi."
"Hé, ne vágj ilyen arcot!"
"Gyerünk! Meg fogjuk verni Sin‐t! Lássak valami örömöt, oké?"
Yuna
"Rejtegetsz valamit."

Te
am

Tidus
"Nem is!"
[Elmegy]
Yuna
"Tényleg?"
[Tidus megáll, legyint a kezével, és kimegy a szobából]
"Rossz hazudozó vagy, tudod?"

[Visszatérünk a hajó hídjára]

Tidus
"Nem gond, épp indulunk."
Shelinda
"Oh...értem."

HU
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Rikku
"Hé!"
"Talán segíthetnél a himnusszal."

sít
ók

Shelinda
"Attól tartok a nagymestert sehol sem lehet megtalálni!"

Tidus
"Hé, remek ötlet!"

Rikku
"Arról van szó, hogy szólnod kell annyi embernek, amennyinek csak tudsz."
Shelinda
"Mit mondjak nekik?"

Rikku
"Egy hajó az égen énekelni fogja a Fayth Himnuszát."
"Amint meghallják, mindenkinek énekelnie kell vele!"
Wakka
"Mindenkinek Spira‐ban!"
Shelinda
"Nem biztos, hogy értem."
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Rikku
"Nem is kell! Csak szólj mindenkinek!"
Shelinda
"Egy hajó az égen énekelni fogja a Fayth Himnuszát?"
"És amikor meghallják, mindenki énekelje vele, igaz?"
Tidus
"Ha megteszik, talán le tudjuk győzni Sin‐t!"
Shelinda
"Tényleg?"

Te
am

Yuna
"Igen!"

Shelinda
"Ez csodálatos!"
"Számíthattok rám! Elmondom mindenkinek Spira‐ban!"

[A jelenet visszatér a léghajóra. Tidus odamegy Wakkához beszélni vele]

sít
ók

Wakka
"Valamit mondani szeretnék még a harc előtt."
"Azt hiszem, semmit sem tudok az Al Bhed‐ekről."
"Semmit sem tudtam. Nem akartam hallani semmit."
"Egy nagy idióta voltam."
"Úgyhogy én…nos, öö..."
[Cidhez fordul]
"Sajnálom, ja? Kérlek, bocsáss meg."

HU
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Cid
"Ne zavartasd magad emiatt."
"Hé, én is bűnös vagyok, hogy utáltam azokat a fafejű Yevonitákat!"
"Rengeteg féle nép van ezen a világon—néhányuk jó, néhány rossz."
"Ennyi az egész."
[Tidus beszél Ciddel]

Cid
"A végső leszámolás Sin‐nel! Azt mondom, vágjunk bele a műsorba!"
[Kiválasztjuk a léghajó úticélját . "Sin" és ... Cid felkiált "Yee ha! Nyomassuk!"]
SIN
Cid
"Nos, ez lenne az, mi?"
Tidus
"Yu Yevon valahol ott bujkál Sin‐ben és mi meg fogjuk találni."
Cid
"Nos, ez elég egyszerűen hangzik."
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Tidus
"Egyszerűen szereti, igaz?"
Cid
"Meghiszem azt."
Rikku
"Papó! Számítok rád!"
Cid
"Rendben, fedezlek titeket!"
[Átmegy egy számítógéphez, és beír valamit. A Fayth himnusza hallatszik]

Rikku
"Ez az!"
[Yuna intenzíven figyel]
Lulu
"Egy éneklő hajó az égen."

Brother
Sin!

sít
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Wakka
"Remélem mindenki megkapta az üzenetet."

Te
am

"Ehhez mit szólsz?"

[FMV: Kint a távolban látjuk Sint]
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Tidus
"Rendben, bemegyünk!"
Wakka
"Hogyan fogunk bejutni?"

Tidus
"A könnyű úton! Hogy máshogy?"
Rikku
"Kitalálta."

Lulu
"Nos? Gyerünk!"

[Tidus Yunára néz. Bólint. Mindenki kimegy]
Cid
"Hé, hogyan tervezed a bejutást?"
Tidus
"Ha nem tudunk bejutni a száján, akkor csinálunk rá másik lyukat! Velem van?"
[Cid nevet]
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Cid
"Na ezt nevezem én tervnek!"
Brother
"Vydran! E ghuf fryd du ica!"
("Atyám, tudom, mit kell használni!")
Cid
"Aha! Persze!"
Tidus
"Persze!"

Te
am

Cid
"Rendben!"
"Adunk ennek a dolognak egy új szellőző nyílást. Annyit kell tennetek, hogy ugrotok!"
Tidus
"Vettem!"

Tidus
"Vettem!"
Brother
"Fyed!"
("Várj!)

Tidus
"Meglesz!"

HU
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"Rikku, te...őrzö vagy."

sít
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Cid
"Nem mondom, hogy legyetek óvatosak! Kéz és lábtörést kölyök!"

[A csapat a léghajó fedélzetére fut. A Fayth himnusza tisztán hallható]

Rikku
"Hallom a dalt!"

Lulu
"Igen, én is hallom a Himnuszt."
Rikku
"Hallgattak ránk!"

Tidus
"Nem hagyjuk őket cserben!"
[Tidus kimegy a szélre és Yuna felé fordul]
"Yuna?"
[Yuna ránéz: "Hmm?"]
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Tidus
"Erre már nem lesz szükséged, ugye?"
[Előveszi a gömböt. Yuna zavarban van]
"Ugye?"
[Kidobja a hajóból, majd Yunára néz. Yuna bólint. Majd a léghajó megrázkódik]
Wakka
"Hé srácok? Srácok? Ez nem jó, ja?"

Te
am

[FMV: Sin mintha benyelné őket… Látjuk a bolygót az űrből, majd Rikku nagyot néz, mikor vízzuhatag
indul feléjük, ami tűzzé változik és átszeli szinte az egész bolygót…majd a képernyő elsötétül,
visszatérünk a léghajóra, Tidus arccal fekszik a földön, felnéz, pont bele Sin arcába]
Tidus
"Légy átkozott, öreg..."

Cid
"Hé, láttam valamit világítani Sin karjának tövében!"
"Szerintem egy gyenge pont!"

Brother
"Cruud!"
("Tűz!")
Cid
"Fryd, fryd?"
("Mi az, mi az?")

HU
No

Brother
"Fa yna bimmat po Sin!"
("Sin magához húz!")

sít
ók

[Mindenki a léghajó fedélzetén, harcra készen. A hajó megrázkódik]

Rikku
"Sin behúz minket!"

[Jelenetváltás: Sin, a hajó mellett repül ugyanolyan sebességgel, de távolról]
Cid
"Mindenki, befelé!"

Brother
"Duu myda! Ed lusac!"
("Túl késő! Jön!")
[Boss csata: Sin Bal karja ellen. Miután legyőztük, a léghajó elhaladt mellette. A jelenet visszatér a
hídra]
Cid
"Itt jön! Mindenki, kapaszkodjatok valamibe!"
"Jövünk!"
[FMV. A léghajó két alsó előbukkanó fegyverrel leküldi Sin karját. A képernyő elsötétül Tidus ujjong]

250

Tidus
"Ezaz!"
Cid
"Nélküled nem tudtuk volna megcsinálni!"
"Rendben!"
"Mindenki figyeljen! Ideje elkapni a másik oldalt!"
Rikku
"Könnyű azt mondani!"
[Boss csata: Sin jobb karja ellen. Győzelem után váltás a hídra]

Te
am

Cid
"Nayto? Vena!"
("Készen álltok? Tűz!")

[FMV: a másik gyenge pontot éri az energia ágyú. A másik karja is leesik Sinnek]

Brother
"Ed ec ujan."
("Vége van.")
Cid
"Fryd? Fa ryja uhmo pakih!"
("Mi? Épp csak elkezdtük!")

HU
No

Brother
"Pid dra syeh kih, ed ec pnugah!"
("De a fő fegyvere, eltörtük!")

sít
ók

Cid
"Yeehaw! Most hova?"

Cid
"Dr‐dryd lyhhud pa!"
("E‐ez lehetetlen!")

[Látjuk a fedélzeten lévő csapatot]

Rikku
"A fő ágyú bekrepált!"

Cid
"Fenébe! Rendben, befelé! Ideje egy új tervnek!"
Tidus
"Nem! Bemegyünk!"
"Minden blitzer tudja: ha nálad van a labda, pontot kell szerezni!"
Yuna
"Gyerünk!"
[Yuna a fedélzet szélére fut, és leugrik]
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Tidus
"Hé! Először a sztár játékos!"
[Tidus és a többiek is leugornak. Sikeresen Sin testére esnek. Boss harc Sinspawn Genais és Sin ellen.
Sin valójában a "mag". Mindkettőt legyőzik.]
[FMV: Sin megsebezve zuhan, majdnem becsapódik Bevellébe. A jelenet visszavált a léghajóra]
Brother
"Vydran! E lyhhud pameaja fryd E caa!"
("Atyám, nem hiszem el amit látok!")

Te
am

Cid
"Pameaja ed, cuh! Drao'ja tuha ed! Ed ec rybbahehk!"
("Hidd el, fiam! Megcsinálták! Ez csodálatos!")
[A csapat újra a hídon]
Brother
"Rikku, aqlammahd!"
("Rikku, kiváló!")

Tidus
"Tudom."
Cid
"Mi? Hülyéskedsz!"

sít
ók

Yuna
"Vissza fog jönni, ugye?"

HU
No

Tidus
"Nem! Meg kell vernünk a fickót Sin belsejében."

Wakka
"A Kereszteseknek nem lenne munkájuk, ha ilyen egyszerű lenne."
Lulu
"De meggyengült. Biztos vagyok benne."
Rikku
"Yeah! Nyerésre állunk!"

Cid
"Rendben, megteszem, amit tudok a fő ágyúval!"
[Cid kilép a szobából. Yuna követi őt. Tidus a léghajó fedélzetére megy, és megtalálja Yunát, aki
egymaga álldogál ott]
Yuna
"Vajon Sir Jecht‐nek fájdalmai vannak?"
Tidus
"Fejezzük ezt be…gyorsan."
"A fayth azt mondta segít nekünk, ugye?"
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Yuna
"Zavar, ahogyan azt mondta."
Tidus
"Huh?"
Yuna
"Úgy értem, hogy eddig is végig mellettünk harcoltak, most meg azt mondja, segítenek?"
Tidus
"Azt hiszem..."

"Ha megidézek egy Aeont, Yu Yevon egyesül vele."
"De először még kicsi lesz, ugye?"

Te
am

Yuna
"Várjunk!"
"Sin újjászületik, amikor Yu Yevon egyesül egy Aeonnal, így van?"
[Tidus bólint]

Tidus
"Ja..."
"Akkor talán képesek leszünk legyőzni a Végső Idézés nélkül is."

sít
ók

Yuna
"Nem tudom. Mi van ha Yu Yevon megint ugrik egyet?"

Tidus
"Akkor majd megint leverjük!"
"Addig harcolunk vele, amíg nem lesz hova menekülnie!"

HU
No

Yuna
"Sosem gondoltam, hogy idáig fog jutni ez a dolog."

Tidus
"Ja, tudom."
"Hé, a fayth‐ek, már belefáradtak ők is ebbe az egészbe."
"Hagyjuk őket pihenni."
Yuna
"A fayth azt mondta, hogy nincs értelme tovább álmodni."
"Az álom eltűnik majd, azt mondta."
"Mit jelentett ez?"
"És mi az amit Yu Yevon megidéz Sin belsejéből?"
Tidus
"A fayth álma."
Yuna
"Te nem fogsz… eltűnni, ugye?"
[Rikkut halljuk a hangszóróból]
Rikku
"Yunie! Srácok! Nézzétek! Valami történik Sin‐nel!"
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[FMV. Sin feléled. Nagy fehér szárnyai nőnek, majd Bevelle fölé száll, és ott lebeg, mozdulatlanul.
Jelenetváltás; Tidus és Yuna visszatér a hídra]
Auron
"Jecht... Rád vár."
Cid
"Nos, fiam, a fő ágyú még mindig be van krepálva. Nem tudunk fedező tüzet adni!"
Tidus
"Hé, csak vigyél be minket. Mi elintézzük a többit."
[Tidus végigméri a többieket]

Te
am

Cid
"Rendben."
"Vigyél fel minket, és szedd össze magad!"
"Nincs hibázás, különben kitépem azt a felmosó rongyot, amit hajnak nevezel!"
[Brother bólint]
Brother
"Higgy…bennen. Én…elviszlek oda. Nem gond…ja?"

sít
ók

Tidus
"Blitz‐re fel!"

Yuna
"Apáink kívánsága… Váltsuk valóra őket!"

[A csapat visszatér a léghajó fedélzetére. FMV: Sin figyeli őket]

HU
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Cid
"Jövünk!"
Tidus
"Yeah!"
"Jövök érted, Apa!"

[Boss cata Sin ellen. Egy kis harc utá., FMV: Sin benyeli a léghajót. Odabent rengeteg fénygömb
lebeg, majd hirtelen Seymour arca jelenik meg, aki kajánul nevet, majd visszavált a jelenet a léghajó
fedélzetére]
Tidus
"Apa! Hol vagy?"

Auron
"El kell mennünk hozzá."
Tidus
"Akkor azt tesszük! Had menjek előre!"
Yuna
"Sok sikert."
Tidus
"Kövessetek!"
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[Mennek Sin felé, végül elérnek egy lépcsőt. Felmennek, majd szembe találják magukat Seymourral]
Tidus
"Te sosem adod fel?"
Seymour
"Sin engem választott."
"Sin része vagyok. Egyek vagyunk Sin‐nel, örökké."
"Halhatatlan!"
Tidus
"Sin épp most nyelt el téged."

Te
am

Seymour
"Megtanulom irányítani belülről. A világ minden ideje az enyém."
"Mivel voltatok olyan kedvesek, hogy megszabaduljatok Yunalesca‐tól..."
[Elkezd átalakulni, hangja fémesnek hangzik]
"az egyetlen módja, hogy elpusztítsátok Sin‐t örökre eltűnt."
"Már semmi sem állíthat meg minket!"
Tidus
"Nos, mi igen!"

sít
ók

Seymour
"Mindenképp próbáljátok meg!"
"Meg kellene köszönnöd. A halálod apád életét jelenti!"

[Boss csata Seymour ellen. Győzelem után Seymour emberi formába visszaváltozik, és térdre rogyik]

HU
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Seymour
"Nem!"
Wakka
"Most! Yuna, küldd!"

Yuna
"Rendben!"
[Yuna elkezdi elküldeni]

Seymour
"Tehát végül mégis te leszel, aki küldeni fog engem."
"De még azután is, hogy eltűntem, Spira bánata fog érvényesülni."
[A teste eltűnik fénygömbök közepette]
Tidus
"Sin hamarosan követni fog."
[Keresztül mennek a "halott álmok városán". Tidust majdnem agyoncsapja a "Holtak Tornya" amit Yu
Yevon szimbólumai díszítenek. Megyünk felé, majd a képernyő elfehéredik. Ezen a területen 10
„gyémántot” kell összegyűjtenünk, majd Tidus felemelkedik az égbe, a képernyő elfehéredik…,]
A Végső Csata
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[Megérkeznek a furcsa Zanarkand területére, ahol Tidus a játék elején találkozott Sinnel. Csillagos az
ég. Tidus előre néz; Jecht (bár nem látjuk az arcát) keresztbe teszi a kezét. A csapat közeledik hozzá.
Auron előrelép. Tidus bámul. Jecht megfordul]
Jecht
"Késtél, Auron."
Auron
"Tudom."
[Jecht megfordul]

Tidus
"Hi."
Jecht
"Hah! Magas lettél, de csont és bőr vagy!"
"Eszel te rendesen, öcsi?"
[Tidus csendben marad]
"Tényleg jól megnőttél."

Te
am

Jecht
"Hé."

HU
No

Jecht
"Nos, tudod, én vagyok Sin."
Tidus
"Ez nem vicces."
[Jecht nevet]

sít
ók

Tidus
"Ja, de te még mindig nagyobb vagy."

Jecht
"Nos, akkor… úgy értem… tudod."
"Vessünk véget ennek."
Tidus
"Apa?
Jecht
"Igen?"

[Tidus visszatartja a könnyeit]
Tidus
"Gyűlöllek."
Jecht
"Tudom, tudom."
"Tudod, hogy mit kell tenned."
Tidus
"Ja."

256

Jecht
"Már nem hallom olyan jól a Himnuszt."
"Hamarosan, én leszek Sin. Teljesen."
"Örülök, hogy most itt vagy."
"Még egy dolog..."
"Mikor elkezdődik, nem leszek már többé önmagam."
"Nem tudom majd visszafogni magam."
"Sajnálom."
Tidus
[Még mindig visszatartja a könnyeit]

Te
am

"Ennyi elég."
"Fejezzük be, oké?"
Jecht
"Igazad van."

[Megfordul, a peron széle sétál, majd visszafordul Tidus felé]
Jecht
"Nos, akkor… Gyerünk!"

Tidus
"Ígérem, hogy gyors lesz!"
"Adj bele mindent, apa!"

sít
ók

[Jecht mellkasában energia készül elő. Tidus fut felé. Jecht hátrál, és eléri a perem szélét. Tidus
sikoltozik, de nem tudja megragadni. Jecht belezuhan az alatta lévő, csillogó sárgás energiába. Majd
előmászik az átalakult Jecht, aki immár Braska Végső Aeonja!]

HU
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[A harc alatt Tidus többször is tud beszélni vele, hogy csökkentse Overdrive sávját]
Tidus
"Nem fogok veszíteni!"
"Ezúttal nem fogsz megverni!"

[Miután kétszer beszélt vele... ]

"Úgy tűnik a szavak nincsenek rá hatással..."

[Végül győznek. Tidus odarohan Jechthez. Átölelik egymást. Jecht földre rogyik]
Jecht
"Sírni fogsz. Sírni fogsz. Mindig sírsz, látod? Sírsz."
[FMV: Tidus sír]
Tidus
"Gyűlöllek, Apa."
[Tidus feáll]
Jecht
"Tartogasd későbbre."
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Tidus
"Igen… Dolgunk van, nemde?"
Jecht
"Helyes. Így van. Elvégre a fiam vagy."
Tidus
"Tudod… most első alkalommal, örülök..."
"hogy te vagy az apám."
Yuna
"Sir Jecht..."
"Nekem..."

Te
am

Jecht
"Nem, Yuna, nincs rá idő!"

[Egy sötét energiagömb repül feléjük…]
Tidus
"Te tűnj innen!"

Jecht
"Az Aeon‐ok!"
[A fayth hirtelen megjelenik]

Jecht
"Hívd őket!"

HU
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Fayth
"Mi Aeon‐ok..."

sít
ók

Jecht
"Yuna, tudod, mit kell tenned..."

Fayth
"Hívj minket!"

[Jecht fénygömbök kíséretében eltűnik, a sötét energia még mindig ott lebeg a csapat fölött]
Yuna
"Igen."
Lulu
"Itt jön!"

A csapat tagjai a földön fekszenek, kivéve Yunát, ki bámulja az energia gömböt]
Tidus
"Yuna!"
[Yuna bólint. A sötét energia ‐ ami valójában Yu Yevon – repked a távolban. Yuna megidézi az összes
Aeont, majd legyőzik őket. Miután az összes Aeonot legyőzték, Yu Yevon ereszkedik le előttük. A
Yevon szimbólum megvillan a testén. A csapat bámul rá]
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Tidus
"Mindenki!"
"Ez az utolsó alkalom, hogy együtt harcolunk, oké?"
Wakka
"Huh?"
[Tidus előrébb lép Yuna felé]
Tidus
"Azt próbálom mondani, hogy..."
"miután legyőzzük Yu Yevon‐t, én eltűnök!"

Te
am

Lulu
"Te meg miről beszélsz?"
Tidus
"Elbúcsúzom!"
Rikku
"Ne most!"

sít
ók

Tidus
"Tudom, hogy önző dolog..."
"de ez az én történetem!"

HU
No

[Végső csata! Yu Yevon legyőzése után, az energia szétrobban, majd a képernyő elfehéredik. Látjuk a
Besaid tagjait, egy tábortűz körül állnak. Sokan gyűltek össze és az égre merednek. Mindenki felnéz,
tapsol és éljenez. Láthatjuk Gattát és a három Chocobo lovast is. A kamera Gattára fókuszál. A
keresztesek tisztelegnek. A kamera a templom bejáratára vált, ahol Maechen áll; majd belép a kép a
templomba. A Fayth Kamra belsejében a Fayth szobrok megkövülnek. Ugyanez történik
Macalaniában, majd Kilikában. Végül a Bevellében a Fayth eltűnik]
[Vissza Zanarkanba, Yuna táncol és végrehajtja a küldést. Megfordul, és megdöbben; Néhány
fénygömb lép ki Auron testéből]
Auron
"Ne hagyd abba."
Yuna
"De én..."

Auron
"Minden rendben."

[Auron szemszögéből látjuk a történéseket. Auron kacsint egyet]
Auron
"Már épp elég hosszú volt."
Auron
"Ez már a ti világotok."
[Auron fénygömbjei elszállnak, a képernyő elsötétül]
[FMV: Yuna folytatja a küldést, a léghajóról. Nagy robbanás fut végig a Bolygón. Az Aonok lebegnek,
majd eltűnnek. A Gagazet‐hegyen a faythok fala kővé dermed, majd vízcseppekkel feloldódik.. az
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egyik Vízcsepp Tidus, immár az álomvilág népének egy tagja…. Yuna megrázza a fejét ahogy Tidusra
néz]
Yuna
"Nem."
Tidus
"Yuna, mennem kell."
"Sajnálom, hogy nem tudtam neked megmutatni Zanarkand‐ot."
"Viszlát!"
Wakka
"Hé!"

Te
am

Rikku
"Látunk még téged valaha...?"
Kimahri
"Yuna!"

[Yuna odafut Tidushoz de átesik a testén. Mindenki megdöbben. Tidus testéből fénygömbök repülnek
ki. Yuna fekszik a földön, majd feláll. Háttal állnak egymásnak]

sít
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Yuna
"Szeretlek."

[Tidus átöleli, majd átsétál Yunán , majd a mélybe veti magát... látjuk Braskát, Auront és Jechtet.
Jechtel lepacsizik Tidus. A képernyő elsötétül]
[Jelenetváltás; Luca kikötőjében Yuna füttyent. Lulu lép oda hozzá]

HU
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Lulu
"Yuna, itt az idő."

[Yuna belép a Lucai Stadionba, mindenki éljenzik. Yuna áll az emelvényen, és szól az emberekhez]
Yuna
"Mindenki… mindenki elvesztett valami fontosat."
"Itt mindenki elvesztett otthonokat, álmokat és barátokat."
"Mindenki..."
"Most, Sin végleg halott."
[Tapsolnak. Yuna mellett Rikku és Wakka állnak]

Yuna
"Most, Spira újra a miénk."
"Összedolgozva..."
"Most már új otthonokat hozhatunk létre magunknak és új álmokat."
"Bár tudom, hogy az út kemény lesz, sok időnk van rá."
"Együtt, újjáépítjük Spira‐t."
"Előttünk áll az út, úgyhogy induljunk el még ma."
[Megfordul. Wakka bólint, és a csapat többi tagja is boldognak tűnik. Visszafordul a tömeghez, akik
vadul éljeneznek]
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"Csak még egy dolog..."
"Az embereket és a barátokat, akiket elvesztettünk, vagy az álmokat, melyek elhalványultak..."
[Képsorok peregnek a játékból]
"Soha ne felejtsük el őket."
[Készítők listája... miután lefutott...]
[Tidus úszik a vízben, összegömbölyödve…Majd felúszik a felszínre, és a képernyő elfehéredik, majd a
"Vége" felirat jelenik meg a képernyőn.]

Te
am

VÉGE A JÁTÉKNAK

FFX ‐ Extrák

Omega Romok
[A csapat megérkezik a romokhoz a léghajóval]
Tidus
Lulu

sít
ók

"Mi ez a hely?"

"Hétszáz évvel ezelőtt..." "Egy szerzetest ítéltek itt el, aki megvetette a tanításokat."
Wakka
"Oh, az áruló Omega, ya?

Yuna

HU
No

[Jelenetváltás; látunk egy homályos képet az Omega Weaponról...]

"Omegát Yevon iránti gyűlölete változtatta Démonná."
Wakka

"Azt mondják szeretett a föld alatt élni, távol a fénytől."
Tidus

"Szóval itt van?"
Auron
"Beijedtél?"
Tidus

"Szó se lehet róla!"
[Mennek tovább az Omega Romokban. Egyterembe érnek, és a föld rázkódni kezd...]
Wakka
"Ugye csak viccelsz!"
[Hatalmas teremtmény áll előttük. Boss csata: Ultima Weapon ellen, Győznek]
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Auron
"Ez nem Omega volt." "Csak egy árnyék, Omega haragjából született."
Wakka
"Akkor a főcsávó még mindig odabent van?"
Tidus

Te
am

"Gyere ki, Omega!"
Yuna
"Mikor találkozunk, el fogom küldeni."

[Elteleportálnak az Omega Romjai egy másik részébe, átmennek rajta, és egy lila füsttel teli területre
érkeznek]
Auron

sít
ók

"Úgy tűnik, most felkeltettük a személyes figyelmét."

[Belépnek a füstbe. Hirtelen, Omega Weapon megjelenik és harcolnak ellene. Győzelem után Tidus és

Auron

HU
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Wakka csak állnak, majd Auron elkezd sétálni]

"Találd meg a békédet a Farplane‐ben. Hagyd Spirát az élőknek."
Maechen tudós tudásfája

Maechen egy idős tudós, akivel sokszor találkozhatunk a küldetés során. A beszélgetés vele teljesen
szabadon választható minden alkalommal, amikor találkozunk vele.(Először a Mi'iheni Út‐on futunk
vele össze) Érdemes meghallgatni. A következőket tudhatjuk meg tőle:
A keresztesek eredete
"Ez Lord Mi'ihen szobra."
"Nyolc évszázaddal ezelőtt alapította meg a légiót, amelyet ma a Keresztesek néven ismerünk."
"Csak pár évvel a megalapításuk után a rangjuk egyre nőtt Spirán."
"Yevon mesterei féltek a felkeléstől és lázadással vádolták őket."."
"Tehát Lord Mi'ihen végigment ezen az úton, hogy szembenézzen a vádakkal és megcáfolja őket."
"Megnyerte a mesterek bizalmát, és légiója a Yevon papság védelmezője lett."
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"Ekkor kapták Yevontól a "Keresztesek" nevet, amit azóta is viselnek."
"És a többi már történelem."
A Mi'ihen Út története
Maechen
"Mi most a Mi'ihen Út egy olyan részén utazunk, amit „Új‐út”‐nak hívnak."
"Természetesen ez azt sugallja, hogy létezett vagy volt egy „Öreg‐Út” is."
"Az Új‐Út alatt futott az eredeti Mi'ihen Magasút."
"Ezért, az út amin Lord Mi'ihen végigsétált, nem ez volt, hanem az Öreg‐Út."
"Az Új utat az építése után Sin elpusztította, 500 évvel ezelőtt."

Te
am

"De néha, az Öreg Úton állva emlékezni a múltra, remek időtöltés."
Shoopuf (Elefánt)
Maechen
"Nem sok mindent lehet tudni a shoopuf‐okról."
"Például, mit eszik? Nem eszik semmit!"

"A víz, amit beszippant hatalmas orrán, az táplálja hatalmas méretét."
"Néhány elmélet szerint vékony, vízi élőlényeket eszik."

sít
ók

"Ennyit tudok róla mondani."
Hypello (kék lények, a Shoopuf kocsisai)
Maechen

"A shoopuf irányítói a Hypello fajhoz tartoznak."

"A földön lassúak, de a vízben hihetetlen gyorsak!"

HU
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"Azt hinnéd csodás blitzball játékosok lennének."

"De az ábrándos természetük semmilyen kimerítő időtöltéssre nem sarkallja őket."
"Ennyit tudok róla mondani."

Farplane

Maechen
"Ahem!"

"A Farplane az a hely, ahol a fénybogarak egybegyűlnek."
"Azoknak a személyeknek az alakjai, akik meghaltak és elmentek a Farplane‐be."
"Ezt a jelenséget szeretném joban megismerni!"
"Tudod, Az Al Bhed‐eknek van egy elmélete."
"Azt mondják a fénybogarak hatással vannak a látogatók álmaira és gondolataira."
"De csak a halottak jelennek meg a Farplane‐en. Semmiféle életkép nem látható."
"Igazi rejtély! De talán..."
"Talán a halottak ott hagyják magukat az élők szívében."
"És ez a kis darab adja a fénybogaraknak a természetfeletti erőt!"
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"Vagy talán nem így van. Ki tudja?"
"Ennyit tudok róla mondani."
Fénybogarak
"Khm!"
"Lehet, hogy világító bogaraknak hívják őket, de valójában nem “bogarak”."
"Ők azok a fények, amiket akkor látsz amikor egy szörny meghal."
"A kis haverok felelősek jópár fantasztikus jelenségért."
"Múltbéli látomások, gömbök, szörnyek—ezek mind a világító bogarak művei."
"Valójában..."
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"A bogaraknak közük van az Aeon‐okhoz is."
"A fayth álmai, amik áthatnak az idéző lelkén keresztül…"

"És az elképzelhetetlen valósággá válik mindenki szeme láttára!"
"Vagy nem. Ki tudja?
"Ennyit tudok róla mondani."

Macalania Tó
Maechen
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"A Macalania Tó egész évben be van fagyva."
"Még a legforróbb napokban is fagyott."

"Azt mondják, hogy a Fayth‐ek temploma ennek a fantasztikus jelenségnek az oka!"
"És mind a mai napig így van."

Csendes‐Földek

HU
No

Maechen

"Mint tudjuk, ezek a síkságok egyszer csataterek voltak."
"Egy nagy csata Bevelle és Zanarkand között, machinákkal!"
"A háború elhagyta ezt a területet, élettelen, termékeltlen földet hagyva maga mögött."
"Akkor, eljött az idő."

"Az idézők megjegyezték ezt a lakatlan földet."
"Nagy harcokat lehet itt vívni és nem ártanak az egyszerű embereknek."
"Tökéletes a Sinnel vívott végső harchoz."

"Az idézők itt várnak, felkészülve a végső idézésre."
"Ah, jó volna tudni mit érezhettek!"
"Minden esetre, mikor Sint legyőzték itt, a nyugalom újra meglátogatta Spirát."
"Ezért nevezik ezt a helyet Csendes‐Földnek. Aki a nevet adta, ismeretlen."
"Ennyit tudok róla mondani."
Csendes‐Földek; Szakadék
Maechen
"Oh kedves, majdnem elfelejtettem mondani valamit."
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"Van egy nagy szakadék a földterület ezen részén."
"Egy vágás, melyet a nagy Gandof Idéző hozott létre, a 400 évvel ezelőtti Sin elelni küzdelemkor."
Zanarkand megsemmisítése
Maechen
"Tudod, létezik egy legenda."
"Mielőtt a rettenetes Sin megjelent..."
"Bevelle és Zanarkand között szörnyű háború tört ki."
"Amikor Bevelle seregei megtámadták a Gagazet‐hegyet, hallottak egy dalt, amely csak úgy
visszhangzott a havas lejtőkön. "
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""Egy másik világ dalai", mondták: a katonák pánikba estek és futni kezdtek..."
"És akkor, mintha csak a visszavonuló seregeket követné, megjelent Sin!
"Néhány évvel később Bevelle‐i feldertítők szembenéztek a heggyel."
"A túloldalon meglátták Zanarkand romjait."

"A város elpusztult, egyetlen lélek sem volt ott, eltűntek!"

"A helyen Fayth‐ek sokasága gyűlt össze a Gagazet hegyen."
"Egy dalt énekeltek."
"Ennyit tudok róla."
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"Egy dalt, melyet most a Fayth Himnuszának hívunk.
"Nos...meglehet, ez nem minden."

Yevon és Yunalesca

Maechen
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"Bevelle‐ben szóbeszéd járta Sin hirtelen megjelenéséről."

"Azt beszélték Zanarkand népe fayth‐é vált, azért, hogy hívják Sin‐t."
"És az ezért feleős ember..."

"nem volt más mint Yevon idéző, Zanarkand uralkodója!"
"Igen, Lady Yunalesca apja."

"Zanarkand pusztulásának előestéjén Lady Yunalesca ..."
"biztonságba menekült, férjéhez, Zaon‐hoz."

"Később, ők ketten használták a végső Aeont, hogy legyőzzék Sint."
"Bevelle népe még mindig félt Yu Yevon‐tól."
"El kellett fojtania a haragját, hogy tiszteljék őt, és elkezdte kiterjeszteni a tanításait."
"Így születtek meg Yevon templomai."
"Én úgy gondolom, hogy Yunalesca ezt így tervezte a kezdetektől fogva!"
"Egy tisztességes üzlet, hogy az apja becsületéért cserébe legyőzi Sint."
"Természetesen nincs bizonyíték. A tények elvesztek az idő múlásában."
"És ki ismerné el, hogy Yevon Bevelle ellensége volt?"
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"Fogadni mernék, hogy valamelyik templom megőrizte a titkot!"
"Ennyit tudok róla mondani."
A Fayth himnusza

Te
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Maechen
"Had mondjam el amit tudok a Fayth himnuszáról."
"Ez egy Zanarkand dal volt, amit Bevelle ellenszegülésekor énekeltek!"
"Természetesen Bevelle papja, Yevon betiltatta. "
"Ahogy a dolgok lenni szoktak, akik nem kedvelték Yevon‐t, elkezdték énekelni."
"Az Al Bhed‐ek, például."
"A Fayth himnusz az engedetlenség szimbóluma lett Yevon ellen."
"Yevon nem tehet semmit, de kapitulálhat."
"Megnövelték a dalra vonatkozó tilamat, és új történetet terjesztettek."
"Azt mondták, hogy a himnusz olyan dal, melyet a halottak lelkeinek megnyugtatására énekelnek."
"A dalból így készítettek egy szentírást."
"Ezért van, hogy ma Spirán mindenütt himnuszként éneklik."
"Mondhatjuk, hogy Zanarkand eltűnt ebből a világból, de tovább él a dalban."
"Aaaah, nézz már mennyi az idő. Megint belemerültem."
"Szeretem a történeteket, látod."
"Nos, hálával tartozom, mert végighallgattál egy öreg tudóst."
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Jecht Gömbök

A gömbök megmutatják mi történt Auronnal, Jechtel és Braskával az útjuk során:
Auron Gömbje

(A végső találkozó Auron és Kinoc között.)

Auron

HU
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[Felvétel...valahol. Látjuk, hogy a fiatal Auron beszél egy másik férfival, egy harcos szerzetessel]

"Köszönet mindenért, Kinoc."
Kinoc

"Tudom, hogy nem szükséges neked ezt elmondanom, de jó őrzője leszel Lord Braska‐nak."
Auron

"Úgy lesz.""És te sem nagyon érsz rá." "Hallottam, hogy másodosztályúak lettetek."
[Kinoc sóhajt és lehajtja a fejét]
Kinoc
"Tudod, hogy az előléptetést neked szánták." "Végig jobb voltál, egészen a végéig."
Auron
"Ez úgy hangzik mintha meghalni mennék, vagy ilyesmi.""Majd még találkozunk."
Kinoc
"Igen."
Auron
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"Nos, akkor..."
Kinoc
"Már mész is?" " Mesélsz Zanarkandról, amikor visszatérsz, ugye?"
[Auron vigyorog]
Auron
"Isten veled."
[Auron elmegy. Kinoc kikapcsolja a gömböt]
Jecht Gömbje
‐ Macalania erdei: Braska és Auron először találkoznak Jecht‐tel; Braska őrzővé válik.

Te
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[Egy szobában vagyunk...valahol...Bevellében. A Keresztes nő elvégzi az ima gesztust. Braska egy
börtöncella előtt áll. A cellában... Jecht]
Jecht
"Ki vagy te?"
Braska

"Te vagy a Jecht nevű, aki Zanarkandból jött, ugye?"
"Na és?"
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Jecht

[Auron Braska mellé fut, ami azt jelenti, hogy valaki más tartja a gömböt]
Auron
"Vigyázz a nyelvedre! "
Braska

HU
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[Braska Auron felé fordul, majd bólint. Majd ismét Jecht‐re néz]
"Én kérek elnézést. Braska vagyok, Idéző." "Azért jöttem, hogy elvigyelek innen."
[Jecht feláll]
Jecht

"Jól hangzik. Mi a csel?"
[Braska nevet]
Braska

"Eléggé látható, nem?" "Hamarosan zarándoklatra megyek... Zanarkand‐ba."
Jecht
"Komolyan? "
[Braska bólint]
Braska
"Azt szeretném, hogy csatlakozz hozzánk, veszélyes utazás lesz" "Még ha el is érjük Zanarkandot..."
"Az imáimra választ fogok kapni, és te képes leszel hazajutni." "Mit mondasz?"
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Jecht
"Nagyszerű, menjünk!"
Braska
"Ilyen gyorsan?"
Jecht
"Bármit, csak jussak ki innen!"
Braska
"Akkor rendben."
Auron

Te
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"De van némi kifogásom... Ez a részeges, mint őrző?"
Jecht
"Hé!"
"Be akarsz ide jönni, és itt is elismétled?"
Braska
"Mit számít ez?"

"Senki ne hiszi el, hogy én egy bukott idéző, egy Al Bhed...legyőzheti Sint. Csak ezt mondogatják."
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"Senki nem számít arra, hogy sikerrel járunk."
Auron
"Braska, uram..."
Braska

"Mutassuk meg nekik, hogy tévednek.
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"Egy bukott idéző, egy ember Zanarkandból...és egy harcos szerzetes, aki visszautasította egy pap
lányának a kezét."

"Milyen elbűvölőirónia lenne, ha legyőznénk Sint!"
Jecht

"Hagyd abba a dumát és vigyél ki innen!"

[A gömb kikapcsol, majd vissza, egy másik szobában vannak]

Jecht

"Ahh... végre szabadon!"
Braska
"És most, Jecht..."

"Értem küzdesz, míg el nem érjük Zanarkandot."
Jecht
"Rendben, rendben."
"Mi mást csinálhatnék a nyáron, nem igaz?"
[A gömb kikapcsol]
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Jecht Gömb
Macalania erdei (Spherimorph legyőzése után),1/2 Braska, Auron, és Jecht elhagyják Bevellét.
(Ezt találtuk meg a főküldetésben is a Tónál)
Auron
"Mit csinálsz?"
Jecht
"Nos, azt mondtad, hogy hosszú lesz az út."
[Auron és Braska sétálnak. Jecht használja a gömböt, mint egy videokamerát]

Te
am

"Egy csomó állat dolgot fogunk majd látni, nem?"
"Úgyhogy arra gondoltam ezzel felveszem mindet."
"Hogy megmutassam a feleségemnek meg a gyerekemnek, tudod."
Auron
"Ez nem kirándulás!"
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Jecht
"Hé, Braska."
"Ennek nem valami nagy eseménynek kellene lennie?"
"Hol vannak a szurkolók? A síró nők?"

Braska
"Ez az."
"Túl sok elköszönés—az emberek kétszer is meggondolják, hogy elmenjenek."
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Jecht
"Hmm... ha te mondod. Nos, ajánlom, hogy sokkal színesebb legyen, mire visszatérünk."
"Egy parádé Braska‐nak, Sin legyőzőjének!"
[Braska nevet]
Braska
"Mennünk kell. Hamarosan besötétedik."

[A gömb kikapcsol; A képernyő elsötétül. Az utazási iroda van a háttérben. Jecht és Auron egymástól
távol állnak; Braska irányítja most a gömböt]
Braska
"Auron, tudnál egy kicsit közelebb állni hozzá?"
[Auron sóhajt, bólint, és Jecht mellé áll]
Braska
"Jó. Ez így megteszi."
[A fejük felett láthatjuk a feliratot: "Macalania‐tó"]
Jecht
[Auron felé fordul]
"Mi a gond? Attól félsz, hogy megharaplak?"
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Auron
"Jecht..."
Jecht
"Braska! Csinálj egyet te is. Remek ajándék lenne a kis Yuna‐nak!"
Braska
"Gondolom igen."
[Auron előre lép]
Auron
"Lord Braska..."
"Nem kellene az időnket pocsékolni ilyesmivel!"
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Jecht
"Mi ez a rohanás ember?"
[Auron lépdel Braska felé]
Auron
"Had mondjam el mi ez a rohanás!"
Braska
"Auron!"
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[A gömb kikapcsol; A képernyő elfehéredik, és visszavált Tidusra és a csapatra]
Jecht Gömb

Luca: Jecht beszél Tidusról és a blitzballról, és megmutatja, hogy érzéki srác.

Jecht
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[Sok láda látható a fedélzeten Luca‐ban. Egy madár ül az egyikükön]

"Hé, Auron! Láttad az utolsó meccset?"
Auron

"Igen." "De nem tudom miért akarod ezt tőlem."
"Nem azt mondtad, hogy van egy blitzball csapatod Zanarkandban?"
Jecht

"Nem vagy egy sportember, mi?"
Braska
"Az alakodon dolgozol?"
[Jecht Braska felé fordul]
Jecht

"Az én alakom nagyon is rendben van. Én vagyok a nagy Jecht. A gyermekem számára."
[Jecht elindul; Auron mozgatja a gömböt. Braska beszél Jecht‐el]
Braska
"A fiad is blitzballozik?"
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Jecht
"Igen, és meg akarja verni az öregét.""Egyszer azt mondtam neki, hogy adja fel, nem beszélt velem
egy hétig." "Kíváncsi vagyok mit csinálhat most." "Remélem, hogy megnőtt és izmosabb lett."
[Jecht kimegy a képből, majd halljuk szipogni]
Jecht
"Hé, mekkora ötlet! Kapcsold ki!"
[Auron:"Hrm." majd kikapcsolja a gömböt]
Jecht Gömb ‐ Mi'ihen Út: Egy fiend megtámad egy chocobot ... Braska, Jecht és Auron a

Te
am

megmentésére siet!
[Rin fogadója mellett. Auron tartja a gömböt, körbeforgatja]
Braska
"Egy óriási démon megtámadott egy chocobot..."
Jecht

"Hmph. Mire várunk még?" "Hé! Menjünk ki és harcoljunk!"
Braska
Jecht
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"Mondtam, hogy ezcsak időpocsékolás."
"Hé, gyerünk már!" "Ez a helyes dolog, mindenki tőlünk várja a segítséget. "
[Braska közelebb megy Jechthez]
"Ezenkívül jó gyakorlat is."
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Braska

"Azt hiszem igazad van." "Hát akkor..."

[A képernyő elfehéredik. A gömb a földre esik,. Jecht és Braska kifutnak]
Jecht

"Ott van! Auron! Kapd el!"
Auron
"Rendben!"

[Braska kikapcsolja a gömböt]

Jecht Gömb
‐ Moonflow (Holdfolyam): Jecht levonja a következményeket a támadó shoopufról: megesküszik,
hogy soha többet nem fog inni.
[Látjuk, ahogy Braska bámulja a Holdfolyamot. Jecht fekszik a földön]
Jecht
"Miért lőttél rám?"
Auron
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"Ne csinálj megint ekkora hülyeséget." "Nem hiszem el, hogy megtámadtad a shoopuf‐ot."
"Lord Braskának ki kellett fizetnie a hajtót a keletkező károkért."
Jecht
"Mondtam már, hogy sajnálom, soha többé nem fog megtörténni, megígérem!"
Auron
"Ah, megígéred?" "Holnap is emlékezz erre!"
Braska
"Auron, kérlek. Bocsánatot kért." "Tudja, hogy rosszat tett."
[Jecht feláll]
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Jecht
"Így van."

"Az egyetlen dolog amit inni fogok ezentúl az a shoopuf tej!"
Braska
"Biztos vagy ebben?"
Jecht

"Az utazásunk célja, hogy harcoljunk Sin ellen és megmentsük Spirát, igaz?" "Ha továbbra is
megbocsátani nekem.."
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berúgok...és..." "bolondot csináltam magamból..." "a feleségem és a gyerekem soha nem fog
[Jecht szégyenében lelógatja a fejét]
Auron
"Ezt felvettük."
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[A gömb kikapcsol]

Jecht Gömb

Villám‐Síkság: Jechtet majdnem agyoncsapja egy villám.

[Braska és Jecht látható a képen, a gömb lassan elfordul tőlük]

Jecht

"Hé! Tartsd egyenesen!"
Auron

"Miért kell ezt csinálnom?"
[Kikapcsolja, majd megint be. Ráfókuszál Braskára, aki a messzibe bámul]
"Mit látsz ott, uram?"
Braska
"Ó, én csak ... elgondoltam."
Jecht
"Ez fontos! Ne bolondozz!" "El fogod rontani!"
[Villámcsapás]
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"Whoa!"
[Auron odamegy Jechthez. Jecht leül. Braska odamegy hozzájuk]
Braska
"Jól vagy?"
Auron
"Most van egy jó jelenet az utókor számára!"
Jecht
"Aha, persze..."

Te
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[Braska nevet. A gömb kikapcsol]
Jecht Gömb

S.S. Liki: A csapat rájön, hogy közeledik utazásuk vége; beszélnek Zanarkandról is.
[Auron és Braska nézik az óceánt, Jecht tartja a gömböt]
Jecht

"Miután megszerezted az Aeont Besaidból..." "Hová fogunk menni?"
[Auron megfordul]
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Auron
"Vissza, ahogy jöttünk." "Azután északra Bevellétől és felmászunk a Gagazet hegyre."
[Braska megfordul]
Braska
Jecht
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"Azon túl...Zanarkand."

"Zanarkand, mi?" "Ezer éve romokban hever, igaz?"
[Auron megközelíti Jechtet és a gömböt]
Auron

"A legendák azt mondják: senki sem tudja biztosan." "Ez még mindig a te Zanarkandot lehet."
Jecht

"Köszönöm, hogy megróbáltad, Auron."

[A gömb kikapcsol, majd be; Jecht meredten bámulja a tengert, sóhajt]
Jecht
"Azt gondoltam, ha veletek tartok találok rá módot, hogy visszamenjek." "De ez nem olyan könnyű."
Braska
"Sajnálom."
Jecht
"Nem kell bocsánatot kérned, Braska, nem a te hibád."
[Feláll]
"Amúgy is a Sin elelni harcra kell gondoljak most."
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[Maga felé fordítja a gömböt]
"Zanarkand várhat." "De találni fogok visszautat!"
Braska
"Légy óvatos, Jecht."
Jecht
"Hé, minden rendben lesz velem."
"Neked kellene óvatosabbnak lenned. Nem akarhatod a kicsi lányodtól, hogy sírjon."
Braska
"Minden rendben lesz, erős, mint az édesanyja."

Te
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[A gömb kikapcsol]
Jecht Gömb

‐ Besaid: Braska megkéri Auront, hogy hozza Yunát Besaidba, miután legyőzte Sint; Auron
elfogadja.

[Besaid Falva; Valaki tartja a gömböt, a falut és a templomot mutatja. Jecht megy elől]
Jecht
[Braska mellé sétál]
Braska

sít
ók

"A legkisebb település amit valaha láttam!"

"Ez szép helynek néz ki, ahol élni lehet."
"Hmm..."
"Auron."
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[Jecht elindul]
[A gömb Braska felé fordul]
Auron
"Uram?"
Braska

"Mikor ennek vége lesz... ide tudnád hozni Yunát?" "Azt akaraom, hogy maradjon távol ettől a
konfliktustól."
Auron
"A szavamat adom. Ide fogom őt hozni."
Braska
"Köszönöm, Auron. Te igaz barát vagy."
Jecht
"Mit csináltok itt, srácok? Menjünk!"
"Olyan éhes vagyok, meg bírnék enni egy shoopuf‐t!"
Braska
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"Sajnálom, hát akkor menjünk."
[A gömb kikapcsol]
Jecht Gömb
‐ Macalania Erdei (Spherimorph legyőzése után), 2/2: A trió a Macalani‐tónál látható, és Jecht
végső szavait intézi Tidushoz.
[A kép a Macalania‐Tó melletti utazási irodára vált. Jecht és Auron egymástól távol állnak; Braska
kezeli most a gömböt]
Braska
[Auron sóhajt, majd Jecht mellé lép]
Braska
"Jó, Ezt meg kell tenni."
[A fejük felett láthatjuk a "Macalania‐Tó" feliratot]
Jecht
[Auron felé fordul]

Te
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"Auron, közelebb tudsz állni hozzá?"

sít
ók

"Mi a baj? Attól félsz beleharapok?"
Auron
"Jecht..."
Jecht

"Braska! Neked is kellene egy. Szép ajándék lenne a kis Yunának!"
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Braska
"Feltételezem."

[Auron előre lép]
Auron

"Lord Braska..." "Nem szabadna ilyenekre időt pazarolnunk!"
Jecht

"Mi ez a sietség, haver?"

[Auron Braska felé halad]
Auron

"Had mondjam el, mire a sietség!"
Braska
"Auron!"
[A gömb kikapcsol, majd újra be. Jecht beszél a gömbhöz, majd leteszi a földre]
Jecht
"Hé." "Ha ott ülsz és ezt figyeled..." "Ez azt jelenti, hogy Spirában ragadtál, mint én.."
"Talán nem tudod, mikor térsz haza, de jobb, ha soha nem sírsz! "
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"Bár azt hiszem, megértem, de tudod mit?" "Eljön az idő, amikor abba kell hagynod a sírást és tovább
kell lépned." "Minden rendben lesz veled. Emlékezz, a fiam vagy."
"És... Nos, izé..." "Nem számít. Nem vagyok jó ezekbn a dolgokban."
[Feláll, majd kikapcsolja a gömböt. Videókameraként tarja ismét, ezért nem látjuk]
Jecht
"Egyébként..." "Hiszek benned. Jó vagy." "Ég veled."
Braska Gömbje
‐ Braska végső szavai a Yuna‐hoz, a Gagazet‐hegyen rögzítve.
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[A felvétel a Gagazet‐Hegyen készült. Braska a gömb előtt áll. A háttérben az idézők emléktáblája]
Braska
"Helló, Yuna. Remélem jól vagy."

"Kíváncsi vagyok milyen idős lehetsz, most, hogy figyeled ezt a gömböt."
"Nagyon szép lehetsz, akárcsak az anyád." "Bárcsak láthatnálak."

[Elfordul a gömbtől, megrázza a fejét, majd újra a gömb felé néz]
"Ó, egyébként... Jecht és Auron a tiszteletetüket küldik."
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"Eddig az utazásunk nagyon szórakoztató volt."
"Természetesen nagyon kemény út volt, de nincs mit sajnálnom."
"Ezt az utat választottam." "Yuna, amikor majd felnősz, meg kell találnod a saját utad."
[A háttérben, Jecht sétál be a képbe]

"Tedd, amit tenned kell, úgy ahogy tenned kell." "Az ajtók mindig megnyílnak azok előtt, kik
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cselekszenek."

"Jól figyelj, Yuna." "A jövő a tied. Éld úgy, ahogy élni szeretnéd."
"Bármilyen utat is válassz, apád mindenben támogatni fog téged." "Yuna, én mindig veled leszek."
[A gömbhöz lép és kikapcsolja]

Templomok

(Miután megszerztük a léghajót, visszamehetünk az összes templomba, a Fayth kamrákba, ahol eddig
már jártunk, kivéve Bevellét. Ezekben hallhatjut a bölcsesség szavát az ott tartózkodó Fayth‐től.
Vissza lehet térni a játék elején lévő Romokhoz is, ami maga a Baaj Templom. A templomok újbóli
látogatása teljesen opcionális, ezért van az Extrák részben.)
BESAID TEMPLOM
[A csapat megközelíti a fayth‐et. Egy hölgy az, megfordul és szembenéz velük]
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"Sin átkozott. Sin imádkozik. Átkozza az alakját, imádkozik a feloldódásáért."
"Sin látja álmában mindazt a pusztítást, mit véghezvitt. Sin figyel minket."
"Az elhalványuló idő visszhangjában élünk, elpusztítva."
"Szabadítsd meg őt Yu Yevon‐tól, tedd szabaddá őt ‐ a fayht‐et, ami Sin lett."
KILIKA TEMPLOM
[A csapat megközelíti a fayth‐et. Megjelenik Ifrit képmása, majd eltűnik. Egy Keresztesnek tűnő ember
leugrik, és a csapatra néz]
"Sin, a Zanarkand melletti tengerben úszott. Talán az éber álom enyhítette a szenvedését."
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"Apád megérintette Sint és valódivá vált azon az éjszakán miközben összeroskadt Spira tengereiben."
"Mennyire szomorú, hogy elkapta a tragikus spirál. Ő a Sin. Eltűnt."
DJOSE TEMPLOM

[A csapat megközelíti a fayth‐et. Megjelenik Ixion képmása, majd eltűnik. Egy férfi jelenik meg,
guggolva, majd megfordul]

"Hosszú ideig elfelejtettük, hogyan tudunk előre haladni." "Te emlékeztettél minket, hogy haladnunk
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kell." "Igen, futnunk kell." "Menjünk, te ki megosztod velünk az álmaid." "Jöjj, és mi futni fogunk az
álom végéig."

MACALANIA TEMPLOM

[A csapat megközelíti a fayth‐et. Megjelenik Shiva képmása, majd eltűnik. Egy nő jelenik meg
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köntösben]

"Ha az álmodásnak vége, te is eltűnsz‐‐Belemerülsz Spira tengereibe, Spira egébe."
"De ne sírj és ne haragudj."

"Mi valaha emberek voltunk. Ezért álmodnunk kell." "Tegyünk egy tengert az új álomvilágba."
"Egy új tengert ahol úszhatsz."

BAAJ TEMPLOM

[Tidus visszatér a "Romokhoz" ahol kezdődött a játék és beugrik a vízbe. Tidus, Wakka, és Rikku
mellette vannak]
Wakka
"Mizujs? Van itt valami?"
Tidus
"Majdnem befaltak itt.""Itt az idő megfizetni!"
Wakka
"Oké, éretem én. Menjünk!"
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[Harcolnak Geosgaeno ellen, győzelem. Átúsznak az ajtón, majd beérnek egy olyan terembe, ahova 6
darab Pusztító Gömbre a világ minden tájáról. Ezután be lehet lépni a Fayth kamrába. Yuna
imádkozik. Egy fayth kísértet képe jelenik meg: Seymour anyja!]
Yuna
"Te vagy Seymour Mester anyja."
"Tehát tudod. Mégis a segítségem kéred?" "A fiam... Nem gyűlölöd őt?"
[Mindenki csendben van]
[Megfordul. Látjuk a fiatal Seymourt, ül, és sír]
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"Rendben van." "Ő az, aki elvetette a gyűlölet magvait. Ő a felelős érte."
"De én is hibás vagyok, hogy engedtem azzá válni, amivé vált."

[Jelenetváltás. Egy kicsit idősebb Seymour‐t látunk... egy szobába áll, egy csokor virággal]
"Mindig egyedül volt ‐ félig Guado, félig ember."
"Így lettem fayth."
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"Szerettem volna neki erőt adni, hogy egymaga éljen."
"De..." "mert hagytam, hogy megízlelje a hatalmat, egyre többre szomjazott."
"Nem volt elégedett az Aeonommal, többet akart, nagyobb erőt."
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[A jelenet visszatér a csapatra]
Tidus: "És rátalált Sinre."
"Igen."

"Jöjj, Idéző. Neked adom a hatalmam:" "A Sötét Aeont, Anima‐t."
"Pusztítsd el Sint, és a fiam hozzá kapcsolódó rögeszméjét."
"Egy kis viszonzás azért, amit vele tettem."
[Megszereztük Anima‐t!]

REMIEM TEMPLOM
[A masszív templom ajtaja nyitva van. A csapat belép; Találkoznak Belgemine‐vel]
Belgemine
"Üdvözöllek, Yuna."
Yuna
"Mi ez a hely?"
Belgemine
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"Remiem Temploma." "Egyszer egy nagy vallás központja volt a Csendes‐Földek, majd megszűnt
létezni a Sinnel való csata után."
Tidus
"És ez az otthonod? Mi? Mit kaptál érte?"
Belgemine
"Ez egy hosszú történet, talán egyszerűbb ha megmutatatom."
[Fénygömbök hagyják el a testét]
Tidus
"Te is halott vagy?"
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Belgemine
"Ne küldj el még egyszer."
"Még van egy dolog amit el kell intéznem."

" A segítség, amit adhatok, egy fiatal idéző képes vele legyőzni Sint."
"Nos, Yuna?"

(Itt Belgemine négy dolgot mond, majd választhatunk a válaszok közül)
"Kérdezlek téged: Ha nem tudsz legyőzni, soha nem győzöd le Sint."
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"Én leszek az Aeonjaid ereje. Te elég jó vagy?"
"Nos, Yuna, látni fogjuk, hogy a kiképzésed hogyan szolgál téged?"
"Ha mi legyőzzük Sint, Akkor én már csak útban leszek neked, igaz?"
[Választhatunk a "I'll do my best /Mindent megteszek." vagy a "Perhaps later/Talán később" között.
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Válasszuk a "Mindent megteszek‐et", Akkor lehetőségünk lesz használni az Aeonjainkat az övéi ellen,
1 az 1 ellen]

"Rendben, mielőtt elkezdenénk..."
[Meggyógyítja Yuna Aeonjait]
"Most már felkészültél?"

[Egyesével elveszed tőle az Aeonjait. Feltéve persze, ha nyersz...]
"Egy kevés előrelépést tettél a győzelem felé, ezért boldog vagyok."
"Vedd el ezt, hasznos lehet."
[Hogy mit kapsz, attól függ, melyik Aeonnal küzdöttél. Majd pedig, viszlát Belgemine!]
VÉGE
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