
Mohamed a sivatagban kóborolt a perzselő nap 
alatt, köveket gyűjtött, a gyíkokat nézte és a 
homok színeiről tanakodott, dűnéken 
bandukolt fel és le. Forró nap volt, Mohamedről 
folyt a verejték, és későre járt már, így a 
családja aggódni kezdett miatta. Mohamed 
azonban szeretett a sivatagban ténferegni, ha 
úgy tartotta kedve, főleg, amikor nagyon ráunt 
arra, hogy mindig ugyanazt kell csinálnia. 
Csak sétált és sétált, míg egy oázishoz nem ért, 
közepén egy nagy tóval, amit pálmafák öleltek 

körül. Úgy döntött, hogy lefekszik a víz mellé 
pihenni. Mohamed elaludt, ám mire felkelt, 
már sötét volt. A fiatal fiú a csillagokban 
gyönyörködött, amikről a nagyapja is mesélt 
neki. Jól ismerte az égboltot, és meg tudott 
nevezni rengeteg csillagot. 
 
Az Algol volt a kedvence. Úgy tűnik, mintha élne 
ez a csillag, ugyanis néha nagyon fényes, néha 
nagyon halvány. Ebben a pillanatban éppen 
fényesen világított, és Mohamed azt képzelte, 

hogy Algol is úgy vándorol az égen, ahogy ő 
vándorol a sivatagon keresztül. Az jutott 
eszébe, hogy ez a csillag se szeretheti mindig 
ugyanazokat a dolgokat csinálni újra és újra. 
 
Tudta, hogy az emberek a Démonnak nevezik 
ezt a csillagot, és félnek tőle, mert különb a 
többitől, hiszen változik a fényessége. Ám 
Mohamed nem félt tőle, mert a nagyapja azt 
mesélte neki Algolról, a Démonról, hogy ő is egy 
fiatal csillag és ösztönösen cselekszik, mint 

Mohamed. Mohamed integetett Algolnak, 
felkelt és hazament. A családjával szeretett 
volna lenni. Amikor hazaért, az édesanyja 
megfeddte a késésért, megcsókolta, majd 
ennivalót és vizet adott neki. A nagyapja 
megölelte és ezt mondta mosolyogva: – Ó, az 
én kis Algolom! Az én kis démonom! 
 
 
 
 
 

Változócsillagok 
 
Az ég egyes csillagainak változik a 
fényessége. Ennek sok oka lehet, például a 
csillag belsejében az élete során 
végbemenő folyamatok, vagy a csillag 
körüli folyamatok. Az Algol esetében az 
utóbbi az igaz, ugyanis ez egy kettőscsillag 
egyik tagja, ebben a rendszerben két csillag 
kering egymás körül. Amikor az egyik 
csillag elhalad a másik előtt, akkor eltakarja, 
így a rendszer átfogó fényessége csökken. 
Ennek a rendszernek az a különlegessége, 
hogy a két csillag anyagot cserél 
egymással, ami nagyon érdekessé teszi ezt 
a „démont” a csillagászok számára. 
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