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1. 

Agya rettentő tompa volt, így először eszébe sem jutott, hol lehet, vagy, hogy miért van ott. 

Sötétségben lebegett súlytalanul, és érzéstelenül. Mint egy álomban, vagy mint a halál 

árnyékában. 

Szemei lassan, akaratának alig engedelmeskedve nyíltak ki, bár nem igazán látott semmit, 

mindössze foltokat, a külvilág elmosódott, torz képét. 

A fájdalom érzete is betört a tudatába, kígyóként felkúszva a testén, egyenesen a bal vállába 

marva, éppen a szíve felett. Visszaidézte az eseményeket a banyák barlangjából: a küzdelmet, a 

felfordulást… és végül, a sérülése eredetét. Alig fogta fel mit tett, de az okát sem értette 

különösebben. Nem volt bajtársias, és nem érdekelték túlzottan a többiek, legalábbis… ebben a 

hitben élt, eddig. 

A teste megbirkózott a fájdalommal, hiszen sérült már meg, nem is egyszer: hiába volt 

nagyon tehetséges pilóta, senki nem úszhat meg egy-két balesetet, aki ezt a sportot választja 

hivatásának. 

- Ébren vagy? – hasított csendbe egy női hang. Camin rövid kutatást végzett az emlékeiben, 

mire felismerte Dotrie Sharian tónusát. 

- Hol vagyok? – hörögte gyengén, torka és szája száraz volt. 

- A hajómon. – felelte kisvártatva a fejvadásznő, kissé furcsa hangon. 

- Huh? Mi a fene történt? Azt hittem, ott halunk meg… 

- Majdnem. De megúsztuk. És bekötöztelek. 

Caminben eddigre tudatosult, hogy valójában hol is van, és kivel, így kezdett eluralkodni 

rajta egy régi, ismerős érzés. 

- Miért mentettél meg? – vetette oda kérdést a nőnek, mivel tudta, hogy valószínűleg már 

nem lenne életben, ha a fejvadász nem látja el. – Hirtelen ilyen nagyra becsülöd a préda életét? – 

igyekezett gúnyos lenni, de inkább nevetségesnek hatott a körülményei miatt. 

- Nem a te dolgod, hogy mit teszek. – válaszolta Dotrie hidegen – Inkább örülnöd kellene, 

hogy egyáltalán élsz. 

- Tereled a témát… - ébredt rá Camin, és arra is rájött, hogy talán sosem tudja meg, a nő 

miért hagyta életben - Olyan vagy, mint régen… - sziszegte, miközben látása kitisztult. Az első, 

amit a szemei feldolgoztak egy sugárvető csöve volt, amit hamarosan a homlokának nyomva is 

érzékelt. 

- Te sem változtál semmit, szépfiú. – jelentette ki a fejvadásznő dühösen - Ugyanolyan 

idegesítő vagy. Ne aggódj, meg foglak ölni. De előbb, visszafizetjük a tartozásunkat a 

banyáknak. 

- Hol vannak a többiek? – mondta ki első gondolatát a férfi, úgy tűnt, öntelt, flegma 

személyisége csak egészségesen működött teljes mértékben. 

- Fogalmam sincs… szem elől tévesztettem őket, miután felrobbant a barlang. 

- Micsoda? 

- Felrobbant. Vagyis… felrobbantottam. A banyák nem tudták mikor kell feladni. 



 

S01E12 – Ha leszáll az este 
http://jedirend.com 

3 

- Csodálatos. Te aztán tudod, hogyan intézd finoman a dolgokat. Bár ez mindig is 

erősséged volt. – Camin kezdett önmagára találni. Hangja is egyre jobb volt. 

- Megkeressük őket. Azt akarom, hogy együtt legyetek, mikor végzek veletek. – Dotrie 

továbbra is furcsán beszélt. – Ahogy ígértem… 

- Ilyet egy szóval sem mondtál… mikor lettél ilyen lágyszívű? – úgy tűnt, Thrin már 

teljesen jól van. Szavai martak az általános gúnytól, amitől mindig. Jutalmul ismét megkapta a 

sugárvetőt a szemei közé. 

- Tudtam, hogy jobb lett volna, ha hagylak elvérezni. De ezt még sokszor meg fogom 

bánni. Ha már ilyen jó a beszélőkéd, akkor lassan indulhatunk is. Vár a vadászat! – jelentette ki a 

nő, kissé örömtelibb hangon. 

Caminnek igaza volt. Dotrie maga sem értette miért nem lövi arcon most azonnal a férfit, és 

miért mentette meg, azt végképp nem. De mivel nagyon szeretett volna, talált magának egy 

gyenge magyarázatot: szüksége van a férfire, hogy könnyebben a barátai nyomára akadhasson, és 

végezhessen mindnyájukkal. 

2. 

Ace a saját zihálására ébredt, és azonnal szemügyre vette az előtte elterülő sziklás, kietlen 

tájat. Amikor elveszítette az eszméletét, még nem itt volt, jött rá. 

Testében melegség áradt szét, és mikor ennek forrása után kutatott, akkor vette észre a 

mellette guggoló Schaant, aki láthatóan izzadt, és több sérülést is elszenvedett. 

- Schaan… - lihegte, ám kezdte visszanyerni az erejét, pont időben, hogy elkapja az épp 

összeeső Jedit. 

- Örülök, hogy jól vagy, Ace… meg kell mentenünk a többieket… meg kell… 

- Pihenj, ne beszélj! Megmentjük őket. Csak pihend ki magad. 

A Jedi biccentett, és elfeküdt a sziklás földön, a klón pedig, miután biztosította a terepet, 

visszapörgette az eseményeket az agyában, amik idejuttatták kettejüket. 

Emlékei ködösek voltak: Camin megsérült, talán hogy őt védje? Ebben biztos volt, 

mindössze nehezen tudta elhinni, nem efféle cselekedetkehez szokott a férfitől. Amik viszont 

ezután történtek, közel sem voltak ilyen tisztán visszaidézhetőek számára: megpróbálta 

biztonságba húzni a pilótát, miközben egy nyílvessző felhasította a jobb karját. Ezzel egy időben, 

rá kellett jönnie, hogy vesztésre állnak, a Nym kiszabadítására tett kísérletei kudarcba fulladtak, 

és Thrin harcképtelenné válásával, egyre súlyosabb emberhiányba kerültek, Moe eltűnt a 

forgatagban, Schaan tartotta magát, de valaki épp orvul megölni készült. 

Ace egy „biztonságos” helyre fektette Camint, és elindult, hogy segíthessen a Jedinek, ám 

amint elérte, és a hátulról rátámadó boszorkányt egy kemény balhoroggal leterítette – ezen a 

ponton, már nem számított, hogy nő, vagy sem – hirtelen történt valami. Egy villanás, és 

hatalmas robaj töltötte be a helyiséget, és valami keményen fejbe vágyta. 
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A robbanás utánról csak emléktöredékek, apró szikrák maradtak meg: a vér meleg érzése a 

homlokán, Schaan súlya, ahogy egymásra támaszkodva evickélnek kifelé egy vaksötét alagútban, 

maguk sem tudják milyen irányba… 

Idáig jutottak. A klón azon gondolkozott, hogy miként, merre folytassák. Érezte, hogy társai 

élnek, nem az Erőn át, mivel ahhoz nem értett, de a szívében, a bajtársiasság kötelékein át, mégis 

érezte. Schaanak igaza volt, meg kell őket keresniük. Mindössze azt kell kitalálniuk hogyan. 

3. 

Dany anya rettenetesen dühös volt. Megvolt rá minden oka, hiszen számtalan nővért 

vesztettek, a szentélyüket lerombolták, és mindennek tetejébe, a behatolók is sikeresen elszöktek, 

két kivétellel. 

Ezért megfizetnek. – esküdött némán, és miközben gyilkos vérbosszúját tervezgette, két nő 

elé állította a megmaradt foglyaikat, akiket a biztonság kedvéért, immár erősen elkábítottak a 

kotyvalékaikkal. 

- Ezekkel mit tegyünk? – kérdezte az egyik éjnővér, térdre ereszkedve, lehajtott fejjel. – 

Kívánod, hogy elpusztítsuk őket? 

- Nem. – felelte elgondolkozva az idősödő boszorkány, majd rövid gondolkodás után, 

gyűlölettől csöpögő hangon ennyit tett hozzá – Elvisszük őket a Veremhez, és ott megvárjuk, míg 

a társaik értük jönnek… akkor pedig feláldozzuk az összeset, Kuurakonak. 

4. 

Ace és Schaan röviddel annak ébredése után, megkezdték a társaik utáni kutatást. Ezt kissé 

egyszerűbbé tette, hogy a Jedi érezte őket az Erőben, így valamennyire, ha nem is túl könnyen, de 

követni tudták a nyomaikat. 

Órák repültek el azzal, hogy a klónnak fegyvereket kellett készítenie, ugyanis Schaan 

fénykardján kívül, semmijük nem maradt, amivel támadhatnak, ha rákényszerülnek. Bár az 

egykori katona képzett, és erős volt, ha közelharcra került a sor, az éjnővérekkel való 

konfrontáció során kiderült, hogy pusztán az ökleivel, szinte semmire nem fog menni ellenük. 

Ace már akkor hozzákezdett a fegyverzete megalkotásához, amikor a Jedi még pihenve 

gyógyította magát, így annak ébredésekor, egészen sok felszerelés állt rendelkezésre: egy 

hevenyészett mellvért, két-három dárda, és egy kőből pattintott kés is készen állt az eljövendő 

harci helyzetre. 

- Te aztán nem vesztegetted az időt. – vonta a le a következtetést a Jedi, elismerő 

hangnemben. 

- Nem szokásom. – felelte semleges hangon a klón, majd társára nézett, akinek sebei 

egészen jól begyógyultak. – Indulhatunk? 
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A két harcos egy sziklaszirt tetejéről figyelte az alant elhaladó éjnővéreket, amint azok 

hatalmas hátasaikon lovagolva, átkeltek a kietlen, de kopárnak aligha mondható tájon. Schaan 

„szimata” vezette őket idáig, és a Jedi most is pontosan tudta, hol van két bajtársuk, mindössze, 

lehetetlen volt a számukra a közelükbe férkőzni. 

A banyák rancorok hátán pöffeszkedtek, ami eléggé megreformálta az amúgy is silány 

erőviszonyokat. A hatalmas, kemény bőrű, halálos karmokkal, és fogakkal rendelkező 

szörnyetegek igaz, hogy szelídítettek voltak, de az éjnővérek parancsára, biztosan szétszaggatták 

volna az ellenséget, ha harcra kerül a sor. 

- Mit tegyünk Ace? – kérdezte Schaan, mivel úgy döntött, harcászati kérdésekben, a 

klónkatona, egyértelműen felette áll. 

- Ki kell várnunk, míg megállnak, és letáboroznak. Ha eddig nem ölték meg Moe-t, és 

Nymet, akkor valószínűleg terveznek valamit velük. Talán minket tőrbe csalni. Camint továbbra 

sem érzed? 

- De igen… - felelte határozatlan hangon az ifjú Jedi – De csak haloványan, és nem tudom 

megállapítani, hogy honnan. Nem hangolódtam rá eléggé. – utalt kissé keserű szájízzel a férfi a 

kettejük között feszülő ellentétre. 

- Értem. – biccentett a klón, és megvakarta az állát – Reméljük, kitart a fickó szerencséje, 

amíg megmentjük Moe-ékat. Utána őt is megkeressük. 

A két bajtárs alig egy fél kilométerre lemaradva követte a konvojt, hogy ne veszítsék szem 

elől a banyákat, de azok ne vegyék őket észre. A terep nehéz volt lábon, nem is a tulajdonságai 

miatt, inkább azért, mert mindkét harcos sérült volt. Hiába, Schaan gyógyító képességei sem 

voltak tökéletesek még. 

Lassan, pár órányi „túl nagy csend” után, Ace agyában baljós gondolat kezdett 

megfogalmazódni, és egyre hangsúlyosabban dörömbölt a koponyájában. Végül, a lelki 

nyugalma érdekében, kénytelen volt megkérdezni társától. 

- Schaan… ha te érzed őket, ők nem éreznek téged, vagy minket közeledni? Ők is 

használják az Erőt, nem? 

- Erre eddig nem gondoltam. – vallotta be a Jedi – De remélhetőleg, nem annyira 

kifinomultak, hogy kiszúrjanak minket. De, ha tudnak is rólunk… te mondtad, hogy valószínűleg 

csapdába sétálunk, így számítanak ránk. 

- Igazad van. Így még óvatosabbnak kell lennünk. – tanakodott a klón – De ez egyelőre 

nem számít, kövessük őket tovább. 

Így is tettek. Pár ízben, meggyűlt a bajuk a helyi vadvilággal, ám hatalmas szerencséjükre 

vadon élő rancor nem került az útjukba, azt a találkozást, nem valószínű, hogy túlélték volna. Így 

azonban, vagy megkerülték a vadakat, vagy legvégső esetben harcképtelenné tették őket, nem 

akartak időt vesztegetni felesleges harcra. 

Az ég kezdett beborulni, sötét árnyalatú felhők takarták el a horizontot, árnyékokat vetve a 

felszínre. Ace úgy sejtette, hogy hamarosan eső lesz. Ez még akár kapóra is jöhet számukra, 

csökkenti a látótávot, és rontja a hallási viszonyokat is. 
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Az éjnővérek, úgy tűnt, megérkeztek a céljukhoz: egy hatalmas, sziklába vájt mélyedés, és az 

egyik oldalára felépített alacsony torony olyan érzést keltett, mintha egy őrült bányász medencét 

ásott volna a földbe, és a kitermelt anyagot használva, mellé állított volna egy kunyhót, hogy 

mindig lenézhessen. 

A lyuk pereméből csontok álltak ki, hosszúak, mintha egy óriás bordái lennének. Közéjük 

valamiféle anyag volt kifeszítve, talán nem is szövet, hanem hatalmas, összevarrt bőrlepedő, 

hogy elfedje, ami alul van. 

A látvány távolról valami ősi vesztőhelyre emlékeztetett, sőt, lehet, hogy az is volt. Ace 

„varázslatos érzékelési képességek” nélkül is biztos volt abban, hogy társait a gödör aljára viszik. 

Hátán kezdete érezni az esőcseppeket, amik lassan, de egyre erősödő intenzitással hullottak alá az 

égből. 

- Schaan. – fordult az ifjú Jedihez – Keressünk egy esőtől védett helyet. Ha leszáll az este, 

támadunk! 

5. 

A vihar tombolt, a földet verő esőcseppek füstöltek, ahogy összeütköztek a felázott talajjal. 

Semmit nem lehetett hallani a víz zuhogásán kívül, így a verem, és a torony körül őrködő 

éjnővérek sem hallottak semmit. Az Erővel valami nem stimmelt, így nem is érezték a rájuk 

leselkedő veszélyt. 

Ace észrevétlenül osonhatott, jobbjában a kőtőrrel, Schaan mögötte haladt, kezében a 

dárdákkal, és hullámokat keltett az Erőben, hogy ne vehessék észre őket. Rövidesen, a klón elérte 

az első őrszemet: a háta mögött állt, így baljával előrenyúlt, tenyerét a nő szájára tapasztotta, 

majd gyorsan, mielőtt az ráeszmélhetett volna a helyzetre, pengéjét a hátába szúrta, egy kritikus 

pontot eltalálva. A boszorkány holtan csuklott össze. 

Tovább haladtak, és eljutottak a torony faláig, ám itt meglepő dolog történt: a semmiből egy 

nyíl száguldott Ace felé, majd mellbe is találta. A klón nem vesztegette az idejét, megragadott 

egyet a dárdák közül, és odahajította a lövés forrásába, nyakon találva a boszorkányt. 

- Jól vagy? – kérdezte rémülten Schaan, ám Ace semmi jelét nem mutatta annak, hogy 

egyáltalán megsérült volna. 

- Páncél. Ha fakéregből is van, attól még az. – jelentette ki az egykori katona. A Jedi 

elégedetten biccentett, elismerve társa előrelátását. A klón odalépett az ellenfél testéhez, és 

visszaszerezte a dárdát, ki tudja, mi vár még rájuk. 

- Igazad volt. – szólt oda Schaan. – Lent vannak a veremben. 

- Akkor keressünk egy utat lefelé. – tanácsolta Ace, majd a torony kapujára nézett – Van 

egy tippem. 

Átküzdették magukat a bejáratot őrző három nővéren, itt már a lopakodás kudarcot vallott, 

így a Jedi is bekapcsolódhatott villogó fegyverével. Hamarosan, már egy lefelé vezető, ódon 

kőlépcsőn találták magukat, amit gyorsan meghódítottak. 
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Termetes, fából készült ajtó vágta el végül az útjukat, ám már nem lehetett őket ilyen 

egyszerűen megállítani. Schaan kiiktatta a nyílászárót, Ace pedig, mindenre készen lépett be a 

termetes üregbe. 

A hatalmas méretű lyuk durván volt kivájva, itt-ott feltörekvő sziklák emelkedtek ki a föld 

síkjából, és az ajtóval szemközti falban, egy sötétbe vesző barlang ásítozott. A talajon csontok 

hevertek szanaszét, hol halmokban, hol elszórva egy-kettő. 

Moe, és Nym ott hevertek az egyik fal közelében, üres, fókuszálatlan tekintettel a semmibe 

meredve, nyilván kaptak valami bódító, tompító szert, szökésüket megelőzendő. 

Schaant hirtelen nagyon rossz érzés kerítette hatalmába. Kürtszó harsant, és egy nagy szikla 

hullott az ajtó elé. 

- Tudtam, hogy túl könnyen bejutottunk. – szólalt meg hirtelen Ace, ám több gondolatra 

már nem jutott ide, ugyanis egy dobhártyaszaggató bömbölés hallatszott a barlang mélyéről, a 

falak is beleremegtek. 

Egy hatalmas alak támolygott elő a sötétségből. Rancor volt… mégis, valahogy több: talán 

öregebb példány lehetett, teste legalább ötszöröse volt a banyák hátasainak, vállaiból méretes 

tüskék meredeztek, teste több részén, sziklaszerűen repedezett, kérges bőr kapott helyet, ami ősi 

kinézetet kölcsönzött a szörnyetegnek. 

Amint a prédára emelte a tekintetét, ismét eleresztett egy eget rengető üvöltést, és öles 

léptekkel megindult feléjük. Miközben falta a métereket, Ace azon gondolkozott, hogy vajon 

miért gondolta, hogy jó ötlet lejönni egy verembe, amin már távolról tisztán látszik, hogy remek 

csapdaállításra ad majd lehetőséget. 

De, ezek a gondolatok most feleslegesek - jutott eszébe. Hiszen, alig pár perc múlva, úgyis 

halottak lesznek. 
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