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1.
A két fejvadász az Ardenogga vendégeinek feltartott privát boxban ült, ahonnan 

nézhették az arénában dúló harcokat. Pár napja élvezték a hutt vendégszeretetét, 
mióta úgymond elbeszélgettek a bolygón lév  bányászcéh egyik vezet jével.ő ő
– Szerintem kezdjünk el melózni Ardenoggának – mondta az ubéz fajtájú fejvadász. A 
hangja magas volt és bugyborékoló. 

Phai Goon megvakarta a vállán ül  kowaki gyíkmajom fülét, mire az hálásanő  
felnyögött, majd légz maszkkal takart arcát a társa felé fordította. ő
– Nem leszek olyan mint az a szerencsétlen Weequay. Nem fogok hajlongani annak a 
nyálcsomónak. – A kel-dor, a hutt és a talpnyalói felé pillantott.

A gamorrai állatgondozók épp kivezették a gy ztes rancornt és elkezdtékő  
összetakarítani a padlón hever  széttépett testeket, ami a lény ellenfelei után maradt.ő
Whees megvonta a vállát. Phai Goont mint mindig, most is idegesítette, hogy azon a 
fémmaszkon semmi érzelem nem látszódott.
– Ha esetleg lesz nekünk valami más munkája, akkor rendben, megcsináljuk, de nem 
fogok mellette állni és rizni. ő

A takarító droidok az utolsó vérfoltokat is felmosták, majd elhúztak az arénából. 
A helyükre egy bithekb l álló zenekar foglalta el, akik pattogó és gyors jizz zenétő  
játszottak, el ttük pedig egy palo'wick fajtájú énekes n  énekelt. Pipaszár lábai ide-odaő ő  
jártak, ahogy az ormánya is.
– Áh vége a jó id knek. A háború idején mindig volt munka, de most. A Birodalomő  
csak a legjobbakat fizeti meg. A múltkor is, emlékszel, amikor jelentkeztünk azért a 
melóért, de a tiszt annak a Mandalóri páncélt visel  suhancnak adta oda.ő
– Ab queck zenick fesi – kezdett bele a palo'wick a dalba. – Zong jup col im in na hiz 
jal, ooh.
Bejött egy tucatnyi twi'lek és togruta fajú táncos n , és erotikusan vonaglani kezdtek aő  
dalra.
– Azért mert valaki felvesz egy olyan páncélt még nem Jango Fett – Goon gyíkmajma 
erre reflexszer en felkacagott. ű
Jó ideig ültek ott és fogyasztották az italukat.

Közben a lenti m sor véget ért. Phai Goon úgy tudta, hogy a következ  m sor azű ő ű  
lesz, hogy egy reekre ráeresztenek egy falkányi quarrát. Ardenoggának érdekes 
fogalmai voltak a szórakozásról. Phai Goon figyelmét azonban egy másik m sorszámű  
vonta magára.
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A hutt ver emberei egy kisebb csoport embert vezettek be. Egy zeltron hím, kétő  
id sebb és egy fiatalabb ember n stény, kett  egymásra gyanúsan hasonlító fickó,ő ő ő  
valószín leg klónok. És egy olyan fickó, akinek a képét eddig csak egy hologramonű  
látta.
– Camin Thrin – mondta, az ubese akaratlanul is felé pillantott.
– Hogy mi? – kérdezte. Whees a fickó felé bökött a fejével. Ardenoggával tárgyaltak 
valamit.
– Versenyz . Fogatok, terepsiklók, vadászgépek. Egykor sztár volt, de most úgy látom,ő  
hogy csak egy hülye kis csempész. 
Whees felsóhajtott.
– Mennyit ér?
– Wiggalad, a Hutt csinos kis fejpénzt rakott rá. Nem volt hajlandó elveszíteni neki 
egy versenyt, ezért milliókat vesztett. – Látta, hogy a társa kérdezni akart valamit. – 30 
000 kredit. 
– És egy Hutt el l akarod elhappolni?ő
Goon megvakarta a kowaki gyíkmajmának a nyakát, az hálásan feldorombolt.
– Kell egy kis káosz. Pár nexu vagy quarra megteszi, csak valakinek be kell lopóznia 
az irányítóba és kikapcsolni az er teret.ő
– Van aki… – meglátta a kel-dor vállán lév  gyíkmajmot. Ekkor jött rá, hogy mit akarő  
a másik fejvadász. – Már értem…

A Csillagromboló az egyik lakhatatlan rendszerben lebegett. Fekete, ék alakú testén 
megcsillant a rendszer közeli napjának a fénye. A belseje annál jobban hasonlított egy 
szörnyeteg beleire. Mint apró sejtek, tisztek, rohamosztagosok és droidok mentek 
egyik állomásról a másikra. Csupán öt alak nem tartozott a hajó legénységéhez.
Végigsiettek a folyosón, a többi katona reflexszer en félreállt az útjukból. Aű  
rohamosztagosokhoz hasonló páncélt viseltek, de aki rájuk nézett, rögtön eszébe 
jutottak a mandalóriak. Azok a harcosok, akik egykor a galaxisnak ezen részét 
rettegésben tartották.
Megérkeztek a hangárba, ahol már várta ket a csempészhajó. Ezzel könnyenő  
bejuthatnak a Nar Kreetára, és kihozhatják a célpontokat. A rámpája már le volt 
eresztve. A klón kommandósok felsétáltak. A klónok genetikailag testvérek voltak, de 
e között az öt harcos között sokkal er sebb volt ez a kötelék. Végigharcolták együtt aő  
háborút, majd együtt szolgálták a birodalmat.
A hajó belseje tágas volt, bent már várta ket a pilóta. Egy csempésznek álcázott fickó.ő
- Lenz Laarson moff beszélni akar magukkal. - A klónok vezére Nexu bólintott.
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- Kapcsolja ide.
A férfi bólintott, majd elhagyta a termet. Nexu el vette a holovev t, és aktiválta. Aő ő  
leveg be materializálódott az egyenruhás férfi szellemszer en villogó alakja.ő ű
- Parancsnok tudja a dolgát. Minél gyorsabban jussanak el a bolygóra, hatoljanak be az 
er dítménybe majd hozzák ki ket. Élve kellenek.ő ő
- Igen is kormányzó.
- Sok sikert. – Nexu kikapcsolta a készüléket, majd elrakta. A hajó visszahúzta a 
leszállótalpait, majd aktiválta az antigravitációs hajtóm veket, és kisurrant aű  
hangárból, aztán egy villanással elt nt.ű

2.

Thrin nem tudott megszabadulni attól az érzést l, hogy valaki figyeli. Bár egyő  
hutt udvarában volt, körülvéve jól képzett gyilkosokkal, és Moe most adta fel a 
Birodalmiaknak. Belekortyolt az el tte lév  koréliai brandybe. A társai ott ültek vele aő ő  
kör alakú asztalnál. Teleia odafordult a n véréhez.ő
- Megkóstolhatom azt, amit Camin iszik? - Danaiel kifújta a leveg t, és megrázta aő  
fejét.
- Túl fiatal vagy hozzá.
Camin felkuncogott, majd hozzátette.
- Azért is túl fiatal, hogy itt legyünk egy Hutt palotájában és feladjuk a 
Birodalmiaknak. Még is hogy gondoltad ezt? – fordult Moe-hoz. – Legalább Schaanre 
és Danaielre gondolhattál volna, meg a klónokra! - Moe felháborodva nézett Caminra.
- Ki tudom majd magam du…
- Szerinted a testvéred csak úgy elenged minket, f leg most? Csábító préda vagyunk.ő  
Egy Csillagrombolóról nem olyan könny  a szökés. – Camin érezte, hogy megállű  
mögötte valaki.
- M’dhoa t’t’hona – hallatszott a huhogó, lágy hang. Thrin megfordult. A mögötte álló 
pipaszárú, ormányos lény nem t nt valami bizalomgerjeszt nek.ű ő
- Kérlek, nem vagy az esetem.
A pa’lowick sértetten felhuhogott, majd sarkon fordult. Ahogy Thrin megfordult, 
látta, hogy a társai különböz  módokon próbálják palástolni, hogy ezen jólő  
szórakoznak.
- Bocs, de nekem nem füllik ehhez a fogam. – Felállt, és elindult a bárpult felé.
- Hová mész? – kérdezte Schaan.
- Megyek, és leiszom magam.
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3.

Goon felröhögött, amikor meglátta Camin esetét a pa’lowick énekesn vel, amireő  
fel is figyeltek a körülötte lév k. Majd visszatért a feladatához. Kivárta, ameddigő  
Whees odaér a szabbakozó rökhöz, és beszáll a partiba. Hamarosan a többi iső  
odagy lt. Közben Ardenogga leállt év dni a pa’lowickkal, a talpnyalói pedig gyorsanű ő  
más tennivaló után nézett.
Minden jól ment. Odasétált az irányítóterem felé vezet  folyosóhoz, majd odahajolt aő  
vállán tanyázó kowakihoz, és elmondta a feladatot. A lény leugrott a válláról, és 
villámgyorsan elindult a folyosón.
Goon odalépett a bárpulthoz, háromszéknyire Camintól. Sok pénzt fog hozni a házra – 
dörzsölte gondolatban össze a kezét.

A kowaki végiglopakodott a folyosón, aztán befordult. Hirtelen röfögést hallott, 
és a falhoz lapult. A tagbaszakadt gamorrai végigsétált a folyosón, a kezében egy 
vibrobárdot tartott. El re figyelt, nem látta meg a majmot.ő
A gyíkmajom folytatta az osonást. Meglátta a folyosó végében az irányítóterem ajtaját. 
Odalépett, látta, hogy az irányító egy tágas helyiség volt. A székben egy dug 
szunyókált. Az alsó végtagjaival néha megvakarva a fülét. A gyíkmajom magában 
felkacagott, majd felugrott az irányítópultra. A különböz  gombok egy-egy karámotő  
nyitottak. El bb odamászott a dug bal oldalán lév  karhoz, és lassan lehúzta. Aző ő  
irányítópulton lév  vörös fény kigyulladt, jelezve, hogy az er térnek annyi. Visszatértő ő  
a karámokat nyitó gombokhoz, majd sorban lenyomta ket.ő

4.

A karámok ajtaja lassan visszahúzódott. Az els b l egy falkányi nexu jött el . Aő ő ő  
hatalmas nagymacskák lapos feje ide-oda billegett, miközben zsákmány után kutattak. 
Utánuk egy hatalmas, zöld szín  lomha boma cammogott, néha morrant fel. A másikű  
három karámból egy nagy termet , kath véreb dugta el  szarvas fejét, ami utánű ő  
három jól megtermett, hüll szer  katarn jött,  hosszú arcukon gonosz vigyor ült. Aő ű  
sort egy hatalmas állat zárta, nem volt akkora mint egy rancorn, de jól megtermett 
volt.
Két lába volt, a mells  lábain hatalmas karmok n ttek, a feje egy varangyéraő ő  
emlékeztetett. A szörnyetegek elindultak az aréna felé, mivel általában oda szokták 
terelni ket. De most kissé érzik a szabadságot, mivel egy hajcsár sincs mellettük.ő
Közben a kowaki fogta és sorban elkezdte a gombokat kihúzgálni a helyükr l.ő  
Csendben végezte. Megfogta hosszú körmeivel ket, és egy er s rántással már kint iső ő  
voltak. Ledobta ket a földre, aztán jött az energiateret irányító kar, odaugrott,ő  
megfogta, és jó er sen lerántotta, mire egy reccsenés hallatszott a mélyér l. Erre aő ő  
dug felriadt, de addigra a kowaki már kirohant.
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5.

Camin a harmadik koréliai brandyt rendelte. A szájához emelte, aztán egy 
hajtással lehúzta. Minden rosszul ment. A Birodalom, Huttok. Épp hogy kijutott a 
Dathomiról, erre újabb csávába került, ráadásul az a Kel-Dor is figyelte az asztalnál. 
Érezte, hogy valaki mellé lép. Teleiel volt az.
- Én nem haragszok rád – mondta a lány.
- Na és mi az? – kérdezte már fél részegen. Három koréliai brandy. Elég jó kis ital, ha 
már ennyit l szédeleg. Intett a chagrian pultosnak, hogy hozzon még egyet. A lényő  
megfordult, hogy kihozza az italt.
- Elég lesz neki – hallatszott Moe hangja. A lény ránézett Moe-ra, majd megvonta a 
vállát.
- Miért tör dsz velem? Amúgy is csak utálsz. Fel akarsz adni a birodalomnak – mondtaő  
Thrin összefüggéstelen hangon. – Csak a kis boszorka szeret engem!
Teleiel és Moe aggódva összenéztek.
- Na, most mit csináljunk? – kérdezte a lány. Moe intette Ace-nek és Nymnek, hogy 
jöjjenek.
- Minden a te…

Hirtelen szirénák szólaltak meg. Valahol egy fickó üvöltött fel. Camin ekkor 
látta meg, hogy az arénába egy csapatnyi nexu van. A bal széls  felordított, majdő  
felugrott, szétlapítva ezzel egy asztalt. 
Danaiel és Schaan egyszerre kapcsolták be a fénykardjaikat, hogy szembenézzenek 
velük. Sajnos nem tudott mit reagálni erre, mert a következ  pillanatban egy kékeső  
villanás, és már kábultan is feküdt. A kel-dor l tte ki rá, akire épp felszaladt a kowakiő  
majma - ez volt az utolsó emléke.

6.

Az arénába, mintha maga a Káosz Ura jött volna látogatóba. Mindenfelé a Hutt 
dédelgetett kedvencei trancsíroztak, vagy éppen megtámadtak valakit. Amikor a két 
Jedi aktiválta a fegyverét, mindenki meglep dött, de többet nem tör dtek velük,ő ő  
mivel megvolt mindenkinek a saját baja. A hidegvérét csak a két fénykardos tudta 
meg rizni, meg a csapatuk nagy része.ő
Teleiel, Moe várakozásaival ellentétben nem riadtan nézett szét, hogy fedezéket 
keressen, hanem felemelte mindkét kezét, és óvatosan közelített az egyik állathoz. 
Nyilván megint idomítani akar – futott át Moe agyán.
De ezúttal nem sikerült, mivel ezek annál vadabbak voltak, mint a küls  vadak. Amintő  
meglátták a lányt, hogy rájuk emeli a kezeit, két nexu is el kezdett közelíteni felé. De a 
n vére épp ekkor ugrott elé, fénykardját elhajította, és kettészelte a két állatot.ő
Moe közben Nymmel és Ace-szel beugrottak a bárpult mögé, ahol a csapos már rég 
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kirohant a hátsó helyiségbe. A bárpult kis fedezéket nyújtott, de a katarn így is 
bejutott oda. A két klón lefogta, míg Moe f be l tte. Ezek után visszatértek aő ő  
„l állásaikhoz”, de mivel az állatok fürgék, vagy túlságosan szívósak voltak, a lövésekő  
nem sokat értek.
Teleiel épp Camin mellé guggolt, ahol már volt egy fejvadász. Teleiel el ször nemő  
tudta, hogy Caminra pályáznak els sorban, de valamilyen szinten  is, persze titkosan,ő ő  
és eddig nem hitt az els  látásban. De most megtapasztalta.ő
A fejvadász ellökte a lányt, aki erre visszavágott, és már épp elhúzná Camin testét, 
mivel az egyik állat közelített felé, amikor a fejvadász el vette a fegyverét, és a lányraő  
szegezte.
- Kali moh’on! – mondta ki hangosan Teleiel, mire a fegyver kiröppent a fejvadász 
kezéb l. De ezen nem lep dött meg, hát nekiugrott a lánynak. Miel tt hozzáérhetettő ő ő  
volna, egy láthatatlan er  a magasba emelte, és hozzávágta a falhoz. Danaiel lépettő  
oda a húgához, és a bárpult mögé parancsolta. Közben  felemelte a pilóta testét, és elő  
kezdte az Er vel a bárpult mögé repíteni. De nem érhette el célját, mivel ekkor egyő  
kowaki majom mászott a vállára, és harapni kezdte az arcát. A fénykardja még mindig 
a kezében volt, de nem találta el, mivel folyton elugrált. Ekkor Goon lehajolt a testért, 
majd a hátára vetette.

Moe ekkor termett el  a semmib l. Fegyverével el ször a kowakit célozta meg,ő ő ő  
de aztán meglátta a fejvadászt, amint kioson Camin elkábított testével. Csak  segíthető  
rajta, de Teleiel is követte t. Ketten mentek a fejvadász után. Hátulról ellökték, ígyő  
Goon alul volt, rajta Camin, rajta a két n . Viszont Moe és Teleiel, mindketten kaptakő  
egy-egy kábító lövést a hátukba, Whees, és társa által. A társát viszont a következő 
pillanatban egy nagy sz rös valami szétmarcangolta a karmaival. Goon lelökteő  
magáról a kábult testeket, és elkezdte ket húzni, figyelve a ragadozókra. Azonban aő  
nagy test , majdnem rancor méret  állat észrevette, hogy ott több ember is van, ezértű ű  
arrafelé ment tovább.
Schaan ekkor ugrott oda, és küzdött meg a szörnnyel. A fénykardját elejtette ugyan, 
de sikeresen levágta a szörny egyik kezének néhány karmát. Goon eközben cipelte az 
ájult zsákmányt Wheesszel, majd mindhármat kivitték a szórakozóhelyb l. Majdő  
látták, hogy pár nexu elrohan a Hutt lakosztálya felé is. Mindketten felröhögtek, majd 
kezdték tovább vonszolni a testeket.
 - Camint Wiggaladhoz visszük a Nar Shaadara. A másik kett t meg talán eladjukő  
rabszolgának ugyanúgy Wiggaladnál.

7.

Krayt hadnagy vezetésével bejutottak a Hutt rezidenciájába a Nar Kreetára. A 
Vihar Osztag – mely az erejükr l lett elnevezve és a hatékonyságukról – mind az ötő  
tagja felvett valami rongyot a páncélja fölé. Elég b  volt, hogy takarják a valódiő  
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kilétüket. Az arcuk természetesen egyforma volt, ezért azokkal is kezdeni kellett 
valamit, hogy tökéletes legyen a csempész álcájuk. Valakin maszk volt, valaki 
eltakarta kend vel, a többiek beöltöztek különböz  fajoknak. Krayton például egyő ő  
remek trandoshan fej volt, és a szájához illesztették a hüll fej száját, így pontosanő  
ugyanúgy mozog, mintha valóban az lenne. A nyelv problémásabb volt, de végül 
megoldották, hogy rövid lesz, nem bajlódnak vele sokat.
A köpenyeik alatt persze ki-kidudorodott a páncél, de ezt izomnak is lehetett nézni.
Most, hogy bejutottak a bázisra, az álcára már nem is volt szükség. Levetették, úgy is 
melegük volt abban – de egy klónt kiképeztek arra, hogy bírja az ilyen 
viszontagságokat.

A hely térképe nem volt túl bonyolult. Hasonlított a többi Hutt rezidenciához, és 
tudták, hogy merre találhatóak azok, akiket keresnek. Elhaladtak a rejtett hangárok 
mellett, ahonnan épp fölszállt egy Z-95-ös fejvadászhajó, majd megpillantották a 
kantint. Belülr l zaj hallatszódott, de olyan durva, hogy még a f nöknek is elment aő ő  
kedve a benyitástól. Mikor felszisszent az ajtó, három togruta férfi szaladt ki riadtan, 
majd futottak, amerre láttak. A kommandósok Bepillantottak, és látták, hogy 
különböz  állatok árasztották el az egész arénát, kantint, és a mocskos lábnyomokbólő  
ítélve tovább is haladtak.
- Gamorraiak 3 óránál – jelentette Kongó. Igaza volt, három gamorrai r szaladt el aő  
kantin ajtaja mellett, nyilván, hogy uruk segítségére siessenek. Odabentr l iső  
hallatszottak a kiáltások, és Nexu megpillantott odabent, nem messze az ajtótól egy 
fénykardot.
 - Jó helyre jöttünk.
Bemasíroztak, és megpillantották a két Jedit. A férfi épp felszedte a földr l aő  
fénykardját, és csupa vér volt a ruhája, nem messze t le egy hatalmas halott lényő  
hevert. A két Jedi észrevette ket, és a páncélból ítélve egyb l a Birodalom jutott aző ő  
eszükbe. Krayt tovább fürkészte a termet, és a bárpult mögött két klónt pillantott meg. 
A dezert rök.ő
Krayt intett két emberének, Nexunak és Kaszásnak, hogy menjenek oda, és intézzék el 

ket, k addig meg próbálják elfogni a Jediket, és megkeresni a többi szökevényt.ő ő  
Lenz Laarson ugyanis ket választotta fejvadászok és beszivárgók helyett. k nyilvánő Ő  
hatékonyabban voltak mindezeknél együttvéve.

Nexu és Kaszás elmasírozott két állat és három twi’lek harca mellett, és elérték a 
bárpultot, ahol épp fellélegezhettek a klónok. Nym észrevette kettejüket, de nem szólt 
Ace-nek, aki viszont meghallotta ket. El ször állatot sejtett, de végül rájött, hogyő ő  
sokkal nagyobb problémába botlott. Nym elkezdett feléjük l ni, de nem találta elő  

ket, Ace viszont az els  lövésével telibe találta Kaszás lábát. Az azonban nem adta felő ő  
a harcot, kábítóra állította a fegyverét, épp l ni akart, de egy Er -lökés elrepítette. Aő ő  
két Jedi feléjük szaladt, felugrottak a bárpultra, ahonnan le is ugrottak, és a hátsó 
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helyiségbe menekültek. Ott találták a még mindig halálra rémült pultost. Danaiel 
megkérte Nymet, hogy hozza Ace-t, aki már sántított. Most már csak a Vihar Osztag 
jelentett gondot rájuk nézve. Nym mondta, hogy hozni fogja, de közben olyan lassan 
dolgozott, ahogy eddig még soha.
Hiszen itt a várva várt alkalom, hogy elkapja ket. A birodalmiak nyilván nem tudják,ő  
hogy ki , különben nem l nének direkt rá is. El is találták az oldalánál, majd mégő ő  
egyszer, mire elájult.
Krayt, Kaszás, Nexu, Rancor, és Kongó, az osztag tagjai a hátsó helyiségbe mentek. A 
két klónt már elkapták, most a Jedikre pályáznak. Viszont ott meglepetésbe botlottak: 
fénykard vájta lyukat pillantottak meg az egyik falban, ahonnan már szinte bárhová 
eljuthattak. A b zb l ítélve ez a gamorraiak szálláshelye. az osztag továbbment, deű ő  
már nem találtak nyomokat, amik a Jedik után vihették volna ket, ezért aő  
dezert rökkel foglalkoznak.ő

8.

Végigszaladtak a gamorraiak szálláshelyén. Az olyan volt mint a disznóól, mind 
szagban, mind kinézetben. A végén egy újabb folyosó nyílt. Schaan hátraszólt.
- Ace, Nym, kik vol… - Nym mintha említett volna valami olyasmit, hogy lemarad 
egy kicsit.Danaiel megfordult, ahogy a Zeltron is. Nem volt a hátuknál senki.

- Ace! – kiáltott fel a padawan, majd vissza akart rohanni, oda, ahol még utoljára velük 
volt a klón, de hirtelen egy puha, de er s marok a vállán visszafogta.  mentette megő Ő  
az életét annak idején, az egyik legjobb barátja volt. 
- Hagyd, semmit nem tehetünk most értük.
Való igaz volt. A hutt palotájában elszabadult a pokol. A két Jedi nem tehetett mást, 
mint hogy visszatér Ardenogga tróntermébe.

Közben a bár tele volt felborított székekkel és asztalokkal, széttépett testekkel és 
halott állatokkal. A leveg ben vérszag terjengett.  Az aréna fel l nyögés hallatszott,ő ő  
ahogy egy csapat gamorrai épp megpróbálja megbéklyózni az életben maradt bomát, 
és elvonszolni a karám felé. A központi emelvényre közben Ardenogga ült, akinek 
kövér, zsíros teste szinte rázkódott a düht l.ő
- Évekbe tellett, hogy azokat a dögöket összeszedjem – hörögte, hatalmas szája nyálkát 
fröcsögött. – Phai Goon sokkal fog nekem ezért fizetni. – Meglátta a két elébe járuló 
Jedit. – Fizetni fogtok! Ti is fizetni fogtok, ahogy k! Jedik, ti szabadították rám ezekető  
a csapásokat!
Schaan már el re akart lépni, de Danaiel megel zte. A n n látszott, hogy sokkalő ő ő  
gyakorlottabb diplomata. Meghajolt Ardenogga felé.
- Nagyságos uram, sajnálom, hogy ezt tettük veled, még ha akaratlanul is. Ismerted 
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ezt a két fejvadászt? - A hutt felhorkantott.
- Phai Goon és Whees! Nem a saját alkalmazottaim, csupán visszaéltek a 
vendégszeretetemmel. 
 - Danaiel bólintott, aztán meghajolt.
- Köszönöm a válaszod, uram. - Sarkon fordult, majd elindult a terem egyik sarkában 
lév  holoterminál felé.ő
- Mit csinálsz? – kérdezte Schaan. A szeme sarkából közben Ardenoggára pillantott. A 
hutt már nem volt egyedül, a palo'wick énekesn  állt mellette, cirógatta a fejét éső  
nyugtatónak szánt szavakat suttogott. Schaant kirázta a hideg. Danaiel közben 
aktiválta a terminált.
- A mesterem azt tanította, hogy néha csak egy -két nyomnak kell elvezetnie az 
igazsághoz. A barátod Camin az egyetlen.
Ariennben ekkor tudatosult, hogy Caminékat is elrabolták. A szemeivel elkezdte 
keresni Moe-t, de a n  nem volt sehol.ő
- Nincs érzelem, béke van.
- Nincs tudatlanság, tudás van – a holoterminál felett megjelent Camin képe, a 
mellette lév  többnyelv  felirat szerint vérdíj van a fején, élve kell elfogni. Egyő ű  
bizonyos Wiggalad, a Hutt adta fel a vérdíjat. A Nar Shaddán.
- Akkor? - Danaiel ránézett Schaanre, majd elindult a palota kijárata felé.
- Ketté kell vállunk. Én megyek a Nar Shaadára. Meg kell mentenem a húgomat és a 
barátaidat. Schaan felsóhajtott.
- Jobb lenne, hogy ha én is mennék. - Annyit keresett egy Jedit, talált is egyet, de most 
el kell szakadniuk.
- Nem lenne jobb. Két együtt utazó Jedi elég felt n . Úgy tudom, hogy a dezertálóű ő  
klónokat átnevelésre a Thyferrára viszik.
- Tehát menjek oda? - Danaiel bólintott.
- Nehéz lesz, de annyi mindenen átmentél, hogy már lovag vagy. Két hét múlva 
találkozunk a Tauber rendszerben – megérintette Schaan vállát. – Az Er  legyenő  
veled.

9.

Danaiel elgondolkodva figyelte, ahogy Schaan hajója lassan felemelkedik a Nar 
Kreeta vörösesbarna sivatagából, és belefúrja magát a légkörbe.  is úgy döntött,Ő  
hogy aktiválja az antigravitációs hajtóm veket, majd lassan felszállt. Hamarosan aű  
kanyon és a síkság a bolygó vörös gömbjének részévé vált, miközben a légkör 
derengéséb l el t ntek a csillagok.ő ő ű

Épp azon volt, hogy beírja a Nar Shaada koordinátáit, mikor a szenzorai 
felb gtek. Egy harmadik hajó is elhagyta a bolygó felszínét, és épp az övé felé tart.ő  
Felcsipogott a hajó kommunikátora, ahogy érzékelte a hívást.
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A képerny n megjelent egy ismer s n  képe. Fehér haja volt, ember szer  volt, deő ő ő ű  
hosszú fülei azonnal elárulták, hogy egy sephi. Danaiel már találkozott vele, a 
Dathomiron. Azt hitte, hogy elintézte.
Úgy látszik, hogy tévedett.
- Most legszívesebben leradíroználak az égr l – mondta a n  -, de sajna egyel re nemő ő ő  
tehettem. Camin Thrint a Nar Shadaara vitték, talán tudok segíteni a 
kiszabadításában.
- Miért tennéd? - A n  elmosolyodott.ő
- F z dik hozzá pár kellemes emlékem.ű ő
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