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1. 

A Tatuin… 

Hatalmas csata sújtotta ezt a bolygót is, a klónkatonák, Grievous halálának hírén felbuzdulva vetették bele 

magukat az újabb harcba, azt remélvén, hogy talán az utolsó is lesz egyben. 

Azonban ez nem a Klón Háború vége volt, hanem a betetőzése. Itt kaptak értelmet a klónok. Ebben a 

pillanatban. 

Pár órán belül a galaxisban minden klón megkapta a 66-os parancsot. 

Lanith Crazell Jed mester és 20 éves padawanja, Schaan Arienn a Tatuinon tartózkodott, amikor kiadták az 

utasítást. Brec parancsnok vonakodva lépett a Jedik mellé, míg azok figyelték a párszáz méterre dúló szörnyű 

csatát. Az előző nap fáradalmait pihenték ki, ugyanis Crazell mester súlyosan megsérült, de sikeresen 

enyhítették fájdalmait, és a sebet begyógyították. 

Azonban a Jedi mester most sem volt nyugodt. Ahogy sosem. Érezte klónparancsnoka gyilkos szándékát, 

még ha az mélyen el is akarta rejteni. Behatolt a gondolataiba, mivel itt könnyű volt, a legközelebbi lakott 

terület több kilométerre volt tőlük. 

A parancsnok észrevétlenül a fegyveréhez nyúlt – ám Crazell mester lecsapott. Türkiz színű fénypengéje 

szinte kettévágta a klónt. 

Schaan meglepődött. 

- Elárultak – mondta a Jedi mester. Körülnéztek, és Schaan is elővette saját, világoskék színű fénykardját. 

Egyre több klón közeledett, pedig pár perce egy sem tartózkodott a környéken. Úgy tűnt, a bázison minden 

katona feléjük közeledik, mivel nem kapták meg a parancsnokuk „A feladatot teljesítettem!” adását. Aztán 

rájöttek: a Jedik várták már a támadást. Mindketten védekező pozícióba emelték fénykardjukat, és hárították a 

lövéseket. Noha egyre kijjebb szorították őket, így is többet ért két Jedi, mint egyetlen klónlégió. 

Mikor a bázis tetején volt, Crazell telepátiával üzent valamit padawanjának. Az csak nagy zavarosan értette 

meg, ám tiltakozóan odaszólt mesterének: 

- Nem teheted, mester! 

- De! És most menj! 

Schaan magában könnyezett, majd sírt. Nem kevesebb, mint öt évig volt Crazell mester tanítványa, ez alatt 

könnyen összeszoktak a sok kaland során. Öt évből három évet klónokkal töltöttek el a háború alatt. 

Ez egy határozott parancs volt: mestere feláldozza magát, míg ő elmenekülhet. Mindig is ez volt az elve. 

Mindig a jövőért dolgozott, amiatt aggodalmaskodott folyton. 

Ahogy mindig, most is a jövő generációjáért áldozza fel magát. Ezt a Tanács sosem értette meg. 

Schaan oldalra gurult, majd egy nagy ugrással leszedte az egyik klón fejét, míg egy másiknak kettévágta a 

fegyverét, és a fénykard markolatával leütötte. Egy harmadikba beledobta fénykardját, az átszúródott, majd a 

vezetőjük végre felismerte a veszélyt. De már túl késő volt, mivel Schaan szinte menekült. 

- Ti öten! – szólt oda egy csoportnak Drag őrmester. – Menjetek utána! És jelentsétek, ha megöltétek. – 

majd beleeresztett egy tárat Crazell mester fénykardjába. 

Schaan csak futott, míg a lába és az Erő bírta. Csak futott, míg el nem távolodott eléggé a bázistól. Itt 

kilihegte magát, majd felnézett a bázis tetejére: ott még mindig villóztak a fények, tehát a mestere túlélte – 

eddig. 

Tovább sajnos nem figyelhette, mert amerről jött, négy klón kezdett el lőni felé, így kénytelen volt hárítani a 

lövéseket. Ugyan még nem kardozott elég jól ahhoz, hogy vissza is pattintsa a lövéseket, azért néhányszor már 

sikerült neki – akárcsak most. Két klónt is a saját lövedéke ölt meg, míg a másik kettővel a közeledő Jedi végzett. 

Az egyik, akit megsebzett, eszméletlenül rogyott össze, míg egy másikat az Erő segítségével taszított ájulásba. 

Ekkor azonban egy lövés teljesen váratlanul érte. Míg ő el volt foglalva ezzel a négy klónnal, egy mögé 

lopakodott, és onnan megsebezte az oldalát. Schaan nem adta fel: lassan, de biztosan tört előre a klón felé. 

Ugyanebben a pillanatban bal oldalt hatalmasat robbant valami. A padawan és a klón is odafordult: Crazell 

mester nem figyelt maga mögé, és a felszínről egy AT-TE kilőtte a Jedi alatti padlót, azaz a bázis tetejét. Schaan 

nem látta pontosan a füst miatt, de a villódzó fények elhaltak, így biztosra vehette, hogy mestere meghalt. 
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Ekkor még egy váratlan támadás érte: a klón az ilyen helyzetekre is ki volt képezve, amikor egy dolog 

elvonta a figyelmét, rögtön vissza kellett fordítania fegyverét az ellenség felé. Ám most nem ezt tette: odafutott 

a Jedihez, és oldalba támadta, miközben a fénykardját kiütötte a kezéből. 

Az ifjú Jedinek így is nagyon fájt a nemrég szerzett sebe, de a klón még rá is kontrázott. De Schaan most 

sem adta fel. Legalább Crazell mester áldozata ne legyen hiába. Fejbe vágta a klónt, így az egy másodpercre a 

fájdalmával törődött. Ennyi is elég volt, hogy az Erő segítségével magához vegye a fénykardot, és eltávolodjon 

kissé a klóntól. Sikerült, ám a katona felocsúdott, és rögtön megcélozta őt… de a fénykardját találta el, ami erre 

kikapcsolt. Schaan előrevetette magát, közben pedig a lövések elől szlalomozott. Ellenségét egy tökéletes 

mozdulatsorral megölte. Odasétált fénykardjához, és megnézte, jó-e még: szerencsére bekapcsolt, így csak egy 

kis üzemzavar volt a hiba, de elhatározta, hogy mindenképpen át fogja nézni tüzetesebben is. 

2. 

Vin’rael egy klón közlegény számával jelentkezett be. A hangjából ítélve klón volt, így az állomás vonakodva 

bár, de beengedte. Régi, köztársasági vadászgépe viszonylag jó állapotban volt, de javítást kért, méghozzá 

hozzáértő javítóktól. 

Mikor a dokkolást sikeresen elvégezték, kiszállt civil ruhában a vadászgépből, és mélyet szippantott a 

levegőből. 

- Pont így képzeltem el – jegyezte meg fennhangon, hátha a sűrű tömegből valaki figyel rá. Azonban 

nem érte el a hatást. Megforgatta a szemeit, majd lezárta a vadászgépét, és elkezdett járkálni. Maga sem tudta 

hová, ugyanis nem volt ismerős az űrállomáson. Nem birodalmi szabvány volt, hanem régi típusú. Öt éve 

használtak ilyet körülbelül utoljára – állapította meg magában. 

Pár műhelyt látott a távolban, így arrafelé vette az irányt. Ott egy kis vita alakult ki, így épp jókor érkezett. 

- Tűnjön el innen! Én voltam itt előbb. – mondta egy termetes rodiai a rájuk jellemző, érces hangon. 

- Nem érdekel az, hogy maga előbb volt itt! A barátomnak segítség kell! – vágott vissza egy nála jóval 

kisebb, de nagyobb hangú nő. Szemmel láthatólag szerény volt, de a saját dolgaiért kiállt. 

- A szabály, az szabály! – ekkor elővette a rodiai a sugárvetőjét, és a nőre szegezte. 

- Nem érdekel, hogy mije van. És a szabály sem. – mondta flegmán a nő. – Tudja, ezt is tiltja a 

szabályzat. Erőszakkal fenyegetni valakit. 

- Üdvözlöm önöket – szólalt meg Vin’rael, tettetett kedvességgel, holott utálta az ilyen megoldásokat. 

Ám most jó fényben kellett, hogy feltűnjön. – Mi a problémájuk? 

- Maga ne szóljon bele! – szóltak rá egyszerre, oda sem nézve, majd folytatták a vitát. 

- Az elsősegély akkor is az előbb érkezőt illeti! A maga barátja akár haldokolhat is… 

- Na, de uraim! – szólt egy széles mosollyal az arcán ismét Vin’rael. – Illetve hölgyem… 

- Mondtuk már, hogy… - mikor a rodiai odafordult, lenyelte a mondat végét. – Mit akar? – kérdezte, 

nyugalmat, és egy kis megjátszott kedvességet erőltetve magára. 

- Ace? – kérdezte felhúzott szemöldökkel a nő, aztán tudta, hogy nem kellett volna. 

- Nem. De ismerem őt. Ő is dezertőr, igaz? 

- Maga az? – kérdezte a rodiai meglepődve. 

- Igen. 

A rodiai kifújta a nehéz levegőt. Megkönnyebbült. 

- Ki volt a parancsnoka? – kérdezte gyanakodva a nő. 

- Egy elit csapat tagja voltam. – mesélte természetes hangsúllyal. Mintha a dezertálás mindennapi lett 

volna. – De a csapat többi tagja meghalt egy Jedi által, míg én elmenekültem. Csak aztán jöttem rá a dolog 

jelentőségére. Meg akartam keresni a Jedit, de nem találtam – vagy bujkált előlem. 

Vin’rael elmosolyodott magában. A rodiait már meggyőzte, a nőt is félig-meddig. Az előre kitalált meséje 

sikert arat majd a szökevények közt is. Aztán, amikor közéjük férkőzik, minden titkot megtud tőlük, és amikor 

úgy érzi, nincs több titok, megöli őket. 

- Értem – mondta a nő, majd megkérdezte, amit már a rodiai is megkérdezett. – És mit akar itt? 
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- Először is azt, hogy maguk ne vitázzanak. – mondta kissé túl katonásan a klón. – Majd egy jó műhelyt, 

ugyanis a hajóm kissé tropa. De mi a vita tárgya? 

Egyszerű volt: a nőnek sürgősen kellett az elsősegély, míg a férfinak nem, de előbb ért ide, így neki járna. 

Azonban Vin’rael szép szavakkal lenyugtatta, majd meggyőzte a jóval termetesebb rodiait, és a nővel elindultak. 

- Azt mondja, magának van egy javítóműhelye? 

- Mondhatjuk – válaszolt a nő kis unottsággal a hangjában. 

Mikor odaértek, Vin’rael kissé elcsodálkozott. Általában a műhelyek mindenhol nyitottak, ám ennek volt 

egy lezárt ajtaja. Megkérdezte, hogy odabenn mi található, ám a nő egy morgó „semmi”-vel jelezte, hogy 

semmi köze hozzá. 

- Hol a hajója? – kérdezte a nő. 

- A hármas dokkban. 

- Értem – látszott a nőn, hogy nagyon unja ezeket a perceket. – Akkor ott fogom helyben megjavítani. 

Meg tud ott várni? Pár perc, és megyek. 

- Természetesen – mondta Vin’rael, azzal elsétált. Ez az akció természetes – elvégre minden úgy alakult, 

ahogy ő tervezte. Így egy kis önelégült mosollyal az arcán sétált tovább… 

3. 

- Mondhatnám, hogy örülök, hogy látlak titeket… de hazudnék. – mondta Camin gúnyosan. – Fel a 

kezekkel! 

Moe és Ace egy sokatmondó pillantást váltottak, majd Ace a ládát szép lassan letette. Miközben Camin 

Ace-t nézte, Moe észrevétlenül arrébb ment pár centit. Mikor Ace felállt, és felemelte a kezét, Camin elkezdett 

beszélni. 

- Mint tudjátok, a kis barátotok megjavította nagyrészt a hajómat, míg én… aludtam. – itt mérgesen 

Moe-ra nézett. – Utána a magam módján megköszöntem neki… 

- Ugye nem bántottad? – szűkült össze Ace szeme. Az egyetlen érzékszerv, ami kilátszott a rongyokból. 

- Miért? – húzódott alattomos mosolyra Camin szája. – Olyan nagy baj lenne? 

- Mi tettél vele te kis… - Ace megindult felé, ám a sugárvetővel Camin visszatartotta. Ace nem enyhült 

meg, és egy ideig úgy látszott, hogy nem érdekli a sugárfegyver, nekiront a szabadúszónak. Ám Moe is felmérte 

a helyzetet, és megállapította Ace esélytelenségét. Még ahhoz sem lenne elég ideje, hogy odaérjen. 

- Nincs semmi baja, nyugi – mondta Moe. Nyilván nagyon fontos volt az a lány Ace számára. Egy régi 

ismerős, aki a régi életére emlékeztette a klónt. Egy barát. – Azt mondta: lenne. Tehát nem bántotta. 

- De ha igen… 

- Mit teszel, koszos klón? – horkant fel gúnyosan Camin. 

- Mondjuk, feladlak a Birodalomnál… 

- De én meg simán feladhatlak titeket! – vágott vissza Camin, kicsit megfeledkezve arról, hogy fegyvere 

is van. 

- Nem lennél ébren – mondta Ace úgy, mintha nem tudná, hogy a fegyver rosszabbik vége melyik 

irányba néz. Ez mind-mind csak színjáték volt. Bár az elején tényleg dühös volt. 

- Ne feledd, kinél van a fegyver! – fenyegetőzött Camin, a klón szemébe meredve. Nem is figyelt már a 

nőre. – Most én dirigálok, és ti most… 

- Segítség! Itt van Camin Thrin, aki segítette a bűnözőket! – kiáltotta el magát Moe, mikor kétlépésnyire 

volt már Ace-től. Camin gyorsan odafordult Moe felé, de a nő elfutott és szétkiabálta a hírt. Camin azért még 

utána lőtt egyet a népes utcába. Szerencsére senkit sem talált el. 

Ám Ace is akcióban volt: mikor kedves barátjuk nem figyelt rá, nekirontott, és a vállával a hasába ütött, 

kissé lehajolva. Camin elejtette a sugárvetőt, így a klón könnyen megkaparintotta azt. De a kiszuperált pilóta 

minden ok nélkül felnevetett, mint akinek elment az esze. 

- Nem… nem fogsz még egyszer elfogni, és a saját hajómon megkötözni. – ekkor egy ugrással ott termett 

Ace előtt, és egy ügyes mozdulattal kicsavarta a saját fegyverét ellenfele kezéből. A sugárvető elsült, egyikük 
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sem tudta megmondani, hogy pontosan ki is húzta meg a ravaszt. Épp a dokkon kívülre tartották a fegyvert, így 

ha az előző lövés nem is, de ez biztos eltalált valakit. 

Pár pillanattal később Moe tért vissza, ám közvetlen mögötte egy nagydarab duros állt. Annyira 

nagytermetű volt, hogy Ace és Camin abbahagyták a birkózást, és tátott szájjal bámulták. 

- Mi az? – kérdezte Moe zavartan. – Mit bámultok? 

Azok nem válaszoltak, ám nem is kellett, mivel Moe-t a következő pillanatban félretolta a duros, és 

elkezdte döngetni a lábait a két férfi felé. Camin kissé összerezzent, ám Ace a katonaévei alatt megtanulta, 

hogy akármilyen hatalmas is az ellenség, annál nagyobbat esik. 

- Ki lőtt rám? – dörmögte reszelős hangján a kék bőrű lény. – Ki volt? – tekintete a duó tagjai között 

cikázott. 

Camin az előbbi összerezzenés ellenére gúnyos hangon szólalt meg. 

- Az ne érdekeljen téged. Itt most épp egy kívülállóktól mentes párbajt vívunk… 

- Nem érdekel! Azt akarom tudni, hogy ki lőtt rám! – ordította a duros. 

- Remélem, nem akarsz közbeavatkozni! – mondta kissé morgón Ace. A rongyot levette az arcáról, így 

látszott rajta, hogy klón. – Ez a Birodalom dolga! – Camin köpött egyet gúnyolódásként. 

- Nem érdekel, hogy a Birodalom dolga! Ezen a bolygón nem a Birodalom dönt! Utoljára kérdezem! Ki 

lőtt… - a mondat közepén hirtelen hasra vágódott a földön, és mögötte Moe állt, vigyorogva. 

- Mindenkinek megvan a maga gyenge pontja. – mondta könnyedén, ám ezután egy szúrós pillantást 

vetett Caminre.  – Kidühöngted magad? - kérdezte kicsit sem hivatalosan. - Nekünk fontos dolgunk van! Egy 

barátunk… 

- Teszek én a barátotokra! – mondta magából kikelve a pilóta. – Engem csak a pénzem érdekel! 

- Megkapod a pénzed, ha ez kell! De nem érdemled meg – felelt egyre dühösebben Moe. – Úgyis 

feladnál minket a birodalmiaknál… – végszóra egy rohamosztagos lépett be a dokkba, kibiztosított 

sugárvetővel. 

- Fel a kezeket! És semmi trükk! – ekkor mellé lépett egy másik is. 

- Semmi gond! – mondta Ace, kissé birodalmi hangnemben. – Semmi sem történt. Csupán beférkőztem 

a szökevények közé és hatástalanítottam a testőrüket – mutatott a földön fekvő durosra. – Így 

letartóztathatjuk… 

- Nem érdekel! Jelentették, hogy egy dezertőr és egy szökött bűnöző – intett a nő felé. – itt tartják a 

hajójukat. Továbbá Camin Thrint is megtaláltuk – összenézett a társával. – Egy nap alatt az egész banda. 

A másik a sisak alatt nyilván elvigyorodott. 

- De még egy Jedi hiányzik. – feljebb emelte a sugárvetőt. – Ő hol van? 

- Fent a hajón – hazudta rögtön Moe. 

Pár perccel később az egyik rohamosztagossal felmentek a hajóra, a pilótafülkéhez kísérték, majd ott 

leütötték. 

- Most mit tegyünk? – kérdezte Moe. Odafordult Ace-hez. – Te ismered a környéket? – a klón megrázta 

a fejét. Majd mindketten Caminre néztek. 

- Mi van? Nem! Felejtsétek el! Még mindig tartoztok nekem! 

- Felejtsd már el a hülye pénzt! Ha nem tudnád, életveszélyben vagyunk… 

- Csak ti – mutatott kettejükre. – Én viszont most tisztázom magam. 

- És mit mondasz majd az ájult durosról és rohamosztagosról? 

- Majd rátok fogom… úgyis ti tettétek! 

- Szerinted hinni fognak neked? – ekkor kintről a rohamosztagos bekiáltott. 

- Khol! Minden rendben? Jól vagy? 

- Most mit csináljunk? – kérdezte suttogva és hadarva Moe. Ace rögtön előrukkolt egy tervvel. 

4. 

Egy órával később már távolról figyelhették egy lopott makrolátcsővel az eseményeket. Biztonságban 

voltak egy magas épület tetején, és épp olyan helyen, ahol senkinek sem jutott volna eszébe, hogy körülnézzen. 
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- Ha jól látom – mondta Ace a távolba nézve – Épp most kutatják át Camin hajóját. – odafordult a másik 

felé. – Ha megtalálják Gonnit… 

- Azt a kis csajt? – Camin felröhögött, talán kicsit túl hangosan is, így óvatosan lekukucskált. – Tényleg 

azt hitted, hogy elraboltam? Haha! 

- Te kis… 

- Most nyugodjatok le! – mondta nekik Moe. Odafordult Caminhez. – Tudsz egy jó kis hajóbérlőt? 

- Hm… hogy végig a nyakamon legyetek? – megrázta a fejét. – Felejtsétek el! 

- Miért? – vonta meg a vállát Ace. – Már te is benne vagy, nem csak mi. – Camin elgondolkozott, majd 

döntött. 

- Remek… - tárta szét a karját. – Arrafelé van egy jó kis hajókölcsönző. Ott lehet kapni a legjobb hajókat, 

legjobb pilótákkal. – mutatott északi irányba. 

- Úgy érted… pilótával? Nincs szükségünk még egy pilótára! – háborodott fel Ace. 

- Nincs más? 

- De – vallotta be nehezen Camin. – Az is ugyanarra van. De első utunk a hajómhoz vezet majd, ezt 

ígérjétek meg! 

- Nem – rázta meg a fejét Ace. – Schaannak minél hamarabb kell a bakta – bökött maga mögé a ládára. – 

Majd azután foglalkozunk a hajód visszaszerzésével… 

- Nem! Akkor fizessétek ki! 

- Nézd meg! Már megint a pénzzel jön! – háborodott fel Moe. – Itt van a koszos kis pénzed! – vett ki a 

zsebéből jó pár kreditet, aztán rögtön Camin kezébe nyomta. – Gyere, Ace, menjünk innen! Magunk is 

boldogulunk majd… - azzal elhagyták a tetőt, és Camin egyedül maradt, aki még mindig értetlenkedett, mivel 

nem tudta, hogy honnan van a nőnek ennyi pénze… 
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