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1.

A sötétben nehezen lehetett kivenni bármilyen formát, de Schaan meg mert volna rá 
esküdni, hogy a rancorok hátán köpönyeges alakokat látott. Éjn véreket.ő
A Sebes Szelek Klánja – ahogy Wiruka nevezte boszorkányait – megkezdte a 
felkészülést. A férfiakat, gyerekeket és azokat, akik túl id sek voltak a harchoz,ő  
beterelték a központi k épület földalatti termeibe. A n k íjakkal, lándzsákkal éső ő  
ostorokkal felszerelkezve vonultak ki az er d elé. Voltak, akik kezükben fegyverükkelő  
elhelyezkedtek a tornyokban, az ablakok mögött, mások a sziklákat és bokrokat 
választották rejtekül.
Ez mind a Jedinek, mind társainak meglehet sen furcsa volt. Ahonnan k jöttek, aő ő  
férfiak harcoltak a n ket védve. A Dathomiron mindez a visszájára fordult.ő
 - A rabszolgáid miért nincsenek a többi férfival? – kérdezte Wiruka Moe-tól.
Ez tényleg jó kérdés volt, ugyanis a három férfi közül egyedül Schaan rendelkezett 
fegyverrel. Ace, Nym és Camin pedig épp azzal próbálkoztak, hogy valami épkézláb 
eszközt szerezzenek be a boszorkáktól, akik ezt minden alkalommal megtagadták. 
Láthatóan a Dathomiron hímnem  egyednek nem volt helye a harcosok közt.ű
 - Próbáltam ket beküldeni – magyarázkodott a lány -, de egyszer en hajthatatlanok.ő ű
Ez persze csak részben volt igaz. A két klón, a hajdani versenyz  és a jedi valóban kintő  
akart maradni, és kötelességüknek érezték, hogy segítsenek a Sebes Szelek Klánjának – 
legalábbis többségük -, de Moe-nak eszébe sem jutott, hogy ebben megakadályozza 

ket. Egyrészt úgysem sikerült volna, másrészt feln ttek voltak már. Mégis mi ? Aző ő ő  
anyukájuk?
Végül Nym-nek és Ace-nek sikerült kikönyörögnie három íjat. A két klón azonnal biztos 
fogást talált a fegyvereken, de Camin értetlenül meredt a sajátjára.
 - Hát ezzel meg mit kell csinálni?
Moe a fejét fogta, s közben elmotyogott néhány keresetlen szót az ostoba városi 
fajankókról. Végül a másik kett  megmutatta társuknak a használat mikéntjét, de aző  
még így is kissé bizonytalanul markolta a fából készült harci eszközt.
A lány egy lándzsát kapott a kezébe. Volt némi ellenérzése a dologgal kapcsolatban, de 
láthatóan a bolygón nem találhattak modernebb fegyvereket. Valaha régen az anyja 
mesélt neki a Dathomirról. Maga a császár is tartott az éjn vérekt l, s ha valakitő ő  
ideküldött, az felért egy halálos ítélettel. A planétáról minden hiperhajtóm vel felszereltű  
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járm vet eltüntettek, hiszen ha a bolygón él k rosszabbik fele kiszabadulna, aű ő  
galaxisnak enyhén szólva lenne néhány nehéz pillanata. Hirtelen értelmet nyert a 
csillagromboló jelenléte, amivel idefelé találkoztak. Valószín leg azt volt hivatottű  
megakadályozni, hogy a rendszert bárki is elhagyja. Kíváncsi volt rá, hogy az éjn vérekő  
miért nem csaptak le a hajójukra, aztán rájött, hogy valószín leg azt hiszik, tropáraű  
ment a leszállás közben.
Gondolatmenetét halk dalolás szakította meg. Körbenézett. A hang a környéken lapuló 
boszorkányoktól érkezett. Szeme megakadt társain. A két klón felajzott íjakkal állt a 
kántáló n k közt, Camin pedig kissé esetlenül, de szintén ott térdelt fegyverrel aő  
kezében. Schaan jobbjában a fénykardjával kissé el rébb helyezkedett el. Összességébenő  
nyugodtnak t nt, csupán a testtartása árulkodott némi feszültségr l.ű ő
Moe-t hirtelen egy er s kéz ragadta meg és rántotta a földre.ő
 - Mi a…?! – kezdett volna tiltakozni, de a feje helyén elhúzó nyílvessz  elnémította.ő
A nyilat több másik követte. Els  ránézésre ugyanolyanok voltak, mint azok, amiket aő  
barlangban használtak ellenük. Egyvalamiben azonban különböztek t lük: hegyükő  
vörösen izzott, és ahol a földbe fúródtak, a f  egy húszcentis körzetben elfonnyadt.ű
Megkezd dött hát a küzdelem. Az éjn vérek nyilait és kántálását a Sebes Szelekő ő  
Klánjának egyesített ereje fogadta. Valahol egy n  felkiáltott és a földre bukott. Hátábólő  
egy kósza nyílvessz  állt ki.ő
Schaan aktiválta fegyverét. Dalaiel is így tett, úgyhogy hátukat egymásnak vetve 
hárították a halálos lövedékeket. Nem messze t lük Daleiel húga, Teleia állt, fél kezébenő  
lándzsával. Karjait az ég felé tartotta, a villámok fénye meg-megcsillant a fegyver 
hegyén. Moe egy futó pillanatra elcsodálkozott azon, hogy ilyen fiatal boszorkányokat is 
engednek harcolni. De ahogy alaposabban körülnézett, látta, hogy rengeteg hasonló 
korú van a küzd k között.ő
- Waytha ara quetha way. Waytha ara quetha way…- dalolta Teleia.
Szél támadt, felkapva és magával sodorva a földön hever  nyilakat, köveket és egyébő  
rögzítetlen tereptárgyakat. Pár boszorkány csatlakozott hozzá, s a légáramlat 
feler södött, egyre több port és éjn vért ragadva fel a földr l és a rancorok hátáról.ő ő ő
Az er d ablakaiban sorban gyúltak a fáklyák, némi fényt juttatva a lentieknek. Onnan, aő  
magasból is záporoztak a nyilak és a különböz , az Er  által megnyújtott röppályájú,ő ő  
igen nehéz tárgyak. Némelyik leterített egyet-egyet az ellenség harcosai közül, ám a 
többiek, jó pár, a tíz métert is meghaladó rancorral tovább nyomultak el re. Aő  
gyalogosok különböz  varázslatokkal próbálták ártalmatlanná tenni a véd ket, de azokő ő  
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sem voltak épp gyámoltalanok. Energiakisülések villanásai keveredtek a két fényszablya 
és az ablakok fényeivel.
Közben a vihar egyre er sebben tombolt. Villámok cikáztak és hangos dördülésekő  
rázták meg a földet. Eleredt az es  is, de nem ám az olyan kellemes, langyos fajta, amiő  
jobb világokon a földeket öntözi. Ez jéghideg volt, és ahol a cseppek az emberek arcába 
szúrtak, vörös foltokat hagytak maguk után. Ez azonban a harcolók legtöbbjét hidegen 
hagyta. Átnedvesedett ruhában, vízt l csöpög  hajjal küzdöttek.ő ő
Némelyik éjn vér elektromos áradatot küldött az ellenség felé, ami a pocsolyák köztő  
ugrálva nem volt valami szerencsés.
 - Waytha ara quetha way – hallatszott egyre több fel l, hurrikán méret  szelekető ű  
támasztva.
A dörgés lassan elnyomta a csata zaját, csak néhány sikoly tört át az általános 
hangzavaron.
Schaan és Dalaiel szinte transzban hárították a nyilakat és dárdákat. Néha egy-egy 
bátrabb éjn vér közelebb merészkedett hozzájuk. Ezek rögtön meg is bánták tettüket,ő  
mert vagy két darabban végezték, vagy nagy ívben röpültek vissza a társaik közé, jó 
néhányat letarolva vagy felnyársalva közülük.
Camin Thrin a földön térdelt, íjával l tt –vagy legalábbis l ni próbált- mindenkire, aki aő ő  
másik oldalon tartózkodott. Lövéseit általában semlegesítették, de ha egy célba talált, 
sikerén felbuzdulva még hevesebben küldte a nyilakat az éjn vérekre.ő
Aztán hirtelen hiába tapogatta tegezét újabb vessz kért.ő
 - Fene essen ebbe a nyavalyás fadarabba – morogta, lehet leg minél jobban összehúzvaő  
magát a záporozó lövedékek el l. Kapkodva kotorászott a földön újabb nyilak után. Ámő  
ez is értékes figyelmet vont el a környezetét l.ő
Valószín leg ennek a következményeként, hirtelen fájdalom hasított a bal combjába.ű

2.

A birodalmi katona felt n en hallgatott, és Dotrie szinte látta, ahogy sisakja rejtekébenű ő  
kerekre tágulnak a szemei. Persze számított erre a reakcióra, hiszen éppen ezért 
játszotta ki ezt a lapját. A neve galaxisszerte ismert volt, és minden értelmes lény 
rettegett, hogy egyszer felkerül Dotrie Sharian listájára.
 - Ez esetben… - kezdte a rohamosztagos, s hangjában félelemmel vegyes tisztelet 
csengett - … nem akarjuk feltartani. A parancsnoknak pedig majd jelentjük mi az itt 
tartózkodási szándékát.
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 - Erre semmi szükség –jelentette ki a n  enyhe nyomatékkal a hangjában, mintha csakő  
arról akarná biztosítani a rohamosztagost, hogy annak nagyon nincs szüksége a neki 
való ellentmondással járó következményekre.
Hátat fordított a páncélosoknak, és nyugalmat er ltetve lépteire elindult az ellenkező ő 
irányba. Magában azért fohászkodott, hogy beváljon a trükkje. Mert ha nem, igen csak 
bajban lesz.
Szerencséjére egyik sem tett kísérletet a megállítására. Háborítatlanul haladt az erd benő  
– már amennyire egy ilyen helyen háborítatlanul lehetett közlekedni. Ruhájába folyton 
beleakadt egy-egy tüskés ág, vagy vendégmarasztaló inda. Ennek köszönhet en félő  
kilométer után úgy nézett ki, mint aki hónapokat töltött a vadonban. Bosszúsan taposta 
az erd  aljnövényzetét.ő
Hogy is kezd dött ez az egész? Ja, persze, úgy, hogy az a csapat szökevény felszálltő  
Camin hajójára.
Dotrie most azt kívánta, bár szétl tték volna ket a rohamosztagosok. Hajóstul,ő ő  
Caminostul. Akkor mindjárt könnyebb dolga lenne. Els sorban nem lenne itt ezen aő  
helyen, ahol a birodalmiak és éjn vérek versenyeznek a ragadozókkal az ember b réért.ő ő  
A n  remek harcos volt, de tudta, hogy  is rendelkezik bizonyos korlátokkal. S ahogyő ő  
fegyvertelenül bolyongott a vadonban, ezek a korlátok egyre nagyobbnak t ntek.ű
Valahol a közelben felrikoltott egy madár. A fejvadász összerezzent a váratlanul éles 
hangra, majd önmagát szidva folytatta útját. Maga se tudta merre tart, csupán remélte, 
hogy nem épp a hajójával ellentétes irányba. Nagyon nem szerette volna az éjszakát az 
vadonban tölteni. Tapasztalatból tudta, hogy a ragadozók általában éjjel vadásznak. És 
ha a préda házhoz jön, nem mulasztják el a lehet séget.ő
Órákig gyalogolt, és lassan kezdte úgy érezni, soha nem lesz vége az erd nek. Csak fák,ő  
bokrok és megint fák. Közben az ég lassan kékb l narancssárgává, majd enyhénő  
szürkül  rózsaszínné vált.ő
Hirtelen tompán megdördült az ég. A n  összeráncolt homlokkal tekintett fel az égre.ő  
Fölötte az ég teljesen tiszta volt, de pár kilométerrel odébb viharfelh k sötétlettek. Néhaő  
egy-egy pontjuk felvillant, máshol egészen tisztán lehetett látni a villámokat. Ahogy 
haladt, egyre er sebb lett a szél, port és apró száraz leveleket fújva a szemébe.ő  
Hunyorogva törte maga el tt az utat. Úgy érezte, a növényzet fokozatosan ritkul, amiő  
azt jelentette, hogy nemsokára eléri az erd  szélét.ő
Számításai helyesnek bizonyultak, mert egy fél óra elteltével kibukkant a fák közül. 
Körülnézett, majd vissza is ugrott egy nagyobbacska cserje védelmébe. Megint átkozta a 
sorsot, hogy pont ide kellett érkeznie.
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Rá kellett döbbennie ugyanis, hogy a vihar, ami most pont a feje felett tombolt, koránt 
sem volt természetes eredet .ű
Pont egy csata kell s közepébe csöppent. Nyilak záporoztak, lándzsás alakok ugráltak,ő  
energianyalábok röpködtek, s egy ismeretlen nyelv  dal szállt felé. A rigmus olyanű  
furcsán és fenyeget en hangzott, hogy még Dotrie Shariannak is borsódzott t le a háta.ő ő

3.

Camin Thrin megpróbált felállni, de bal lába megrogyott alatta, és  visszaesett a földre.ő  
Lenézett, és rögtön megállapította a probléma okát. Combjából egy nyílvessz  állt ki.ő  
Míg a nyílhegy egy állatnál halált is okozhatott volna, egy embernek csupán átmeneti 
bénulást okozott. Viszont egy csata közepén ez is meglehet sen kellemetlen volt.ő
 - Úgy utálom, hogy ez mindig velem történik meg – morogta, miközben megpróbálta 
magát fedezékbe vonszolni.
 - Camin! – kiáltotta valaki a nevét a háta mögül. Mikor megfordult, látta, hogy Moe 
rohan felé fél kezében lándzsával, le-leszúrva egy-egy közelben lév  éjn vért. A férfiő ő  
addigra már kihúzta a lábából a nyilat, és megint megpróbált felállni, persze 
sikertelenül.
 - Te meg mit szerencsétlenkedsz itt? – förmedt rá a n , miközben talpra állította. A balő  
láb még mindig nem volt üzemképes, de a jobbon állva és bal karjával Moe-ra 
támaszkodva sikerült közelebb araszolniuk az er d kapujához, ahol valamennyivelő  
ritkábbak voltak a röpköd  nyilak. A lány betaszigálta a hevesen tiltakozó sérültet aző  
ajtón, és a föld alatti termek felé vette az irányt.
 - Te meg hová viszel? – méltatlankodott a volt versenypilóta.
 - Oda, ahol már egyébként is lenned kéne – válaszolta mogorván a kísér je. Valójábanő  
mindketten megkönnyebbültek, hogy kikerültek a frontvonalból.
A terem, ahova beléptek tágas volt, benne legalább ötven férfi, gyerek és öreg, már 
harcképtelen boszorkány ült, állt vagy feküdt, kinek hogy esett jól. Áthaladtak a helyiség 
hátsó oldalán lév  boltíves ajtón, és egy, az el z nél kisebb teremben találták magukat.ő ő ő  
A hely falait drapériák borították, mindre valamilyen történet volt sz ve. Ezekő  
otthonossá tették a termet, de szöges ellentétben álltak a földön fekv  vagy ülő ő 
sebesültek látványával. Boszorkányok járkáltak körülöttük, különböz  gyógyfüveső  
tégelyekkel, és néha megálltak, letérdeltek valaki mellé, hogy kicseréljék a testén a 
kötést, vagy egy tagjára tapasztva a kezét halkan dalolni kezdjenek. A munkálatokat 
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láthatóan egy id s n  irányította. Moe hozzá vezette Camint, akinek a súlya már kezdettő ő  
zavaró lenni.
Amikor a boszorkány meglátta ket, helytelenít en összevonta a szemöldökét.ő ő
 - Miért vitted csatába az ágyasodat, külvilági? – rótta meg a lányt, miközben leültette a 
sebesültet és felmérte a sérüléseket. – Tudod jól, hogy a harc nem való férfinak. A Jai 
képes szembeszállni az ellenséggel, és az Egyarcúakról úgy mondják, különös mágiával 
itatják át testüket, amikor megszületnek. De ez, ez az egyszer  ű rabszolga nem élne túl 
egy er sebb támadást.ő
 - Er sebb? –fakadt ki Camin, akit egyébként is idegesített, hogy úgy kezelik, mint egyő  
tárgyat. – Hát lehet ez még ennél is durvább?!
Az asszony a fejét csóválta, közben megszabadította a férfit a sebét takaró, kissé már 
megviselt ruhadarabtól. Ennek az természetesen kevésbé örült, és ez, tekintettel arra, 
hogy egy n kkel teli szobában ült, teljesen érthet  volt.ő ő
A gyógyító egy puha anyagdarabra valami áttetsz  folyadékot öntött, majd óvatosanő  
fert tlenítette a sebet. A páciens felszisszent.ő
 - Te még nem láttál valódi ostromot, külvilági. Ez csak Dyan anya megcsonkított serege. 
De Gethzerionnak hatalma van az Egyarcú harcosok felett, akik a börtönöket rzik. Haő  

 támadt volna ránk, mindannyian odavesznénk.ő
 - Úgy örülök, hogy mindenki ilyen der látó… - motyogta Moe. Miért pont ebben aű  
nyavalyás rendszerben kellett kilyukadniuk? Nyugodtan mehettek volna még egy pár 
fényévnyit…
 - Ami azt illeti, te is nyugodtan lehetsz der látó – mondta az öregasszony, miközbenű  
valami balzsamot kent a sérülésre, majd egy anyagdarabbal bekötözte. – Az ágyasod 
olcsón megúszta. A mérgezett hegy csak a lábizmait bénította meg. Ha a szívét találta 
volna el… - inkább nem folytatta.
Közben Camin visszarángatta magára a nadrágját, ami egy bénult végtag esetében 
embert próbáló feladatnak bizonyult. De végül sikerrel járt és már teljes mértékben 
felöltözve újra körbetekintett a termen. A többi sérülés jóval súlyosabbnak t nt, mint azű  
övé. Egyes sebekb l ömlött a vér, mások holtsápadtan, esetleg már holtan hevertek aő  
pokrócokon, amiket a boszorkányok alájuk terítettek. Utóbbiak nagy részét halotti lepel 
fedte.
A férfi megborzongott. Hirtelen úgy érezte, nincs helye ezek közt, akik láthatóan 
nagyobb bajokkal küzdöttek, mint egy béna tag. Megpróbált felállni, de sérült lába 
megrogyott alatta. Segélykér en nézett Moe-ra, aki normális esetben hagyta volna mégő  
szenvedni egy darabig, de úgy t nik, a helyzet t is megviselte egy kissé. Szó nélkülű ő  
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felsegítette Camint, majd miközben az ajtó felé támogatta, visszanézett az id ső  
asszonyra.
 - Köszönjük – mondta, és átlépett a nem harcolókat elszállásoló terembe.
4.

Dotrie a bokor rejtekéb l figyelte a csatát. Nem avatkozott közbe, mert egyrészt nemő  
függött érdeke a csata kimenetelét l, másrészt tudta, öngyilkos próbálkozás lenne.ő  
Fegyvertelenül, egy csapat rült boszorkány közt semmi esélye nem volt. Így hát inkábbő  
meglapult, és szemmel tartotta a küzd ket. Felismerte köztük Vin’raelt és a másik klóntő  
– sehogy sem akart eszébe jutni a neve. A jedi, akinek jelent s pénzt t ztek ki a fejére,ő ű  
el l harcolt azzal a n vel vállvetve, aki a fejvadászt lelökte a vízesés peremér l. Sharianő ő ő  
azt kívánta, bárcsak eltalálnák valamelyiküket. A jedit úgy is meg kellett volna ölnie, a 
másikért meg – ahogy a fénykardból és a rutinból megállapította – Darth Vader is 
rengeteget fizetett volna. A nagyúrnak pedig a jedik általában holtan is jók. És így neki is 
egyszer bb lenne elszállítania.ű
Nem látta viszont Moe-t, és ennek örült is. Valahogy a n  hiányából arra következtetett,ő  
hogy az meghalt. Így csak a hulláját kell megkeresnie, és elvinni Larsonnak.
Az az egy dolog azonban aggodalommal töltötte el, hogy Camint sem találja a küzd kő  
között. Aggodalma pedig enyhén idegesítette, hisz tudta  jól, még ha nem is akartő  
belegondolni, hogy honnan ered.
Ha egy másik férfiról lett volna szó, nem gondolt volna semmi rosszra, egyszer en aztű  
feltételezte volna, hogy az bent van az er dben – felt nt neki ugyanis, hogy a csataő ű  
résztvev inek zöme n , kivéve a célpontjait. De sajnálatos módon Caminról volt szó. Éső ő  
tapasztalatból tudta, hogy amilyen idegesít  a természete, a férfi annyira szerető  
h sködni. F leg, ha van ő ő kinek. Erre elfintorodott. Nem, egyáltalán nem bánta, hogy Moe 
feldobta a talpát.
Ekkor felt nt neki valami. Az egyik fiatal boszorkány hirtelen irányt változtatott, és nemű  
messze t le berohant az erd be. Sharian megpördült a tengelye körül, és a lány utánő ő  
eredt. Maga sem tudta, miért teszi ezt, csupán egy bel  késztetést követett, ami azt súgta,ő  
t njön el innen, mégpedig sürg sen.ű ő
Talpai alatt ropogott az avar, de ez egybeolvadt az el tte futó boszorkány lépteinekő  
zörgésével. Úgy fél óra után kezdett ismer ssé válni számára a környék. Mintha láttaő  
volna már ezeket a tereptárgyakat.
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Hamarosan ki is derült, hogy miért. A megtépázott fák és a megpörköl dött él világő ő  
egyértelm en jelezte, hogy a környéken valami súlyos csapás történt. Mégpedig nemű  
más – döbbent rá -, mint Camin hajója.
Nem gondolta volna, hogy az egész nyavalyás cécó annyi volt, hogy tettek egy szép nagy 
kört a vadonban. Valahogy hosszabbnak érezte az utat, amit végigjárt.
De a lényeg az, hogy megvan a hajó, és nem sokkal távolabb ott kell lennie az övének is.
A fiatal boszorkány felszaladt a rámpán, amit a sietve távozó csapat nyitva hagyott. 
Elt nt a pilótafülke irányában. Dotrie-nak fogalma sem volt, mit m velhet, hiszenű ű  
tudomása szerint a Dathomiriaknak nem volt lehet ségük megtanulni rhajót vezetni.ő ű  
Ez a hely rosszabb volt, mint a peremvidék legtávolabb fekv  csücskében lévő ő 
leglepusztultabb k golyó.ő
A fejvadász folytatta útját saját hajójához, hogy beizzítsa a hajtóm veket. Franc tudja,ű  
mit akar csinálni az a boszorkány Camin hajójával, de jobb, ha az övé indulásra kész. A 
lehet  leghamarabb el akarta hagyni a bolygót. Szégyellte, de lassan egyre kevésbéő  
érdekelte a szökevények elkapása. Egyes emberek ezt nevezték életösztönnek.
Hamarosan - talán a körülményekhez képest túlságosan is hamar - felhangzott a másik 
hajó hajtóm veinek dübörgése. A fejvadász ezt már ugrásra készen várta. Beindítottaű  
saját, készenlétben lév  hajtóm veit. Azoknak zaja elveszett a fiatal boszorkány általő ű  
vezetett járgányéban. Annak így is elég baja volt a vezetéssel, arra meg pláne nem jutott 
ideje, hogy maga mögé nézegessen. Már az is nehezére esett, hogy egyáltalán 
egyenesben tartsa a gépet.
Ahogy Sharian várta, a másik a falu és az ott dúló csata felé vette az irányt. 
Meglepetésére mégsem ment el teljesen a frontvonalig, hogy szétl je az éjn véreket. Aző ő  
erd  felett hirtelen megállította Camin hajóját.ő
A járm  egy helyben lebegett egy jó darabig. A n  egyre növekv  türelmetlenséggelű ő ő  
meredt rá, hisz bármelyik pillanatban észrevehették ket. És bár a nyilak, melyek szinteő  
minden szerves anyagot megbénítottak, a hajóra nem voltak hatással, azért mégis volt 
benne valami enyhe feszültség. Hiszen a saját szemeivel látta, mire képesek a banyák, 
csupán az elméjükkel.
Gondolatmenetét egy, az erd b l kiemelked  idegen tárgy okozta, ami sehogy sem illettő ő ő  
a fák közé.
Egy hajó.
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5.

Schaan figyelme szinte csak a körülötte dúló csatára koncentrálódott. Hárította a 
nyilakat, távol tartotta a boszorkányokat magától és a barátaitól, és - ha tényleg nem 
akadt más megoldás - néha ketté is vágott egyet-egyet.
Aztán hirtelen megérezte, hogy Dalaiel a sajátjához simuló háta megfeszül.
 - Valami baj van? – fordult hátra. Addigra a n  már eltávolodott t le.ő ő
 - Várj itt! – kiáltotta oda a csatazajon keresztül, még mindig sebesen forgatva 
fénykardját.
 - Várj… mit…?
De Dalaiel addigra már eliramodott, egyenesen az erd  felé.ő

Mindeközben Camin és Moe a föld alatti óvóhelyen ültek és vártak. Meglehet senő  
idegesít  dolog volt, hallani a csata zaját, és ülni ott lent, nem tudva, hogy mikor szakadő  
be a fejük fölött a plafon.
 - Mégis meddig tart ez még? – nyavalygott Camin, aki lassan kezdett idegileg 
kikészülni.
Moe, aki kínjában azzal foglalta el magát, hogy egy párnát egyensúlyozott a fején, 
reményvesztetten megrázta a kobakját, amit l a párna a döngölt padlóra hullott.ő
 - Amíg azok odafent ki nem nyírják egymást. Aztán lejönnek, és… - nem fejezhette be, 
mert egy kislány lépett oda hozzájuk. Alig lehetett tizenkét éves, és  sem viselte valamiő  
jól, hogy kihagyták a mókából. Ám valószín leg a feln ttek úgy ítélték, fiatal még aű ő  
harchoz.
 - Bocsánatotokat kérem – kezdte -, de Dalaiel n vér üzent.ő
Erre két értetlen tekintetet kapott válaszul. Azok nem étették, hogy tudna Dalaiel üzenni, 
ha egyszer fent küzd a többiekkel.
 - Azt kéri – folytatta a kislány rendíthetetlenül -, hogy azonnal menjetek fel.
 - Könny  azt mondani – motyogta Thrin. – Neki legalább mindkét lába üzemképes.ű
Moe a jedivel – már ha az volt egyáltalán - kapcsolatos minden kételyét és ellenvetését 
félrerakva feltápászkodott. Kinyújtóztatta elgémberedett tagjait, majd lenyújtotta a kezét, 
hogy felsegítse a földön ül  társát. Az kissé vonakodott, de végül, amikor rájött, hogyő  
segítség nélkül képtelen lenne felállni, félretette büszkeségét és elfogadta a segítséget.
A lépcs kön való feljutásuk kissé bajos volt, hiszen a Moe-nak cipelnie kellett a ráő  
támaszkodó Camin súlyát is.
Végül enyhén lihegve kiléptek a központi er d kapuján.ő
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Abban a pillanatban az égen három árnyék t nt el. Fémborításukon néha megcsillantű  
egy-egy villám fénye. Két hajó volt. A harmadikról nem tudták megállapítani, hogy 
járm , vagy felh , mert szinte látótávolságon kívül tanyázott. ű ő
 - Mi?! Mégis hogy kerül ide a hajóm? – kiáltotta a férfi felháborodottan. – És ki az az 

rült, aki vezeti?ő
A hangot valószín leg a jóval el ttük álló Schaan is meghallotta, mert még mindigű ő  
vagdalkozva odaintett nekik, hogy jöjjenek.
Együtt rohantak a jedi és a közeled  két járm  irányába, melynek útjából szétszaladtakő ű  
a küzd k, boszorkányok és éjn vérek egyaránt.ő ő
Camin hajója lejjebb ereszkedett, és csupán repulzoraira támaszkodva lebegett úgy 
másfél méter magasan. Leengedte a rámpáját, és Teleia t nt fel az ajtóban.ű
 - Ugorj fel, Jai! – ordította oda Schaannak. Aztán, mintegy észrevéve, hogy a többiek is 
jelen vannak, hozzátette: - Gyertek, nem tudom, meddig tudom a leveg ben tartani eztő  
az… izét!
Sorban felugráltak a rámpán, utoljára a két klón csatlakozott hozzájuk.
Camin, még mindig Moe segítségével betámolygott a pilótafülkébe.
 - Visszaadnád a helyem? – kérdezte a pilótaülésben elhelyezked  Teleiától.ő
Az kissé zavartan pillantott föl, aztán bólintott, és kikászálódott az ülésb l.ő
 - Persze, vezesd csak te a repül  gépezetedet.ő
Camin lezuhant a volán elé, és központilag felhúzta a rámpát. Azután a hajó orrát az ég 
felé emelte, és kitört a harcolók közül.
Schaannak csak kés n esett le, hogy Teleia is ott ül közöttük.ő
 - Várj! Te is velünk jössz?
Az bólintott, és visszanézett a távolodó bolygóra. A jedi már épp ellenkezni kezdett 
volna, de hirtelen fontosabb kérdése támadt.
 - És ha mi elmegyünk, mi lesz a népeddel?
 - Ezt már elintéztem. Üzentem a Zöld Dombok Klánjának. k ugyanúgy ellentétbenŐ  
állnak az éjn vérekkel, mint mi.ő
 - Nem k voltak azok, akik megállították ket, miel tt a ti klánotokhoz értek volna? –ő ő ő  
vágott közbe Moe.
 - De. És most örömmel jönnek, hogy segítsenek.
És valóban: amikor követték a lány pillantását, meglátták ket. Egy csapat szinténő  
b rruhába öltözött harcos vált ki lassan az erd  s r jéb l. El ször senki nem vehetteő ő ű ű ő ő  
észre ket, ha nem figyel kifejezetten arra. Ám amikor támadásba lendültek, márő  
lehetetlen lett volna ket figyelmen kívül hagyni. A segítség láttán a Sebes Szelek Klánjaő  
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újult er vel vetette bele magát a harcba. Egyértelm  volt, hogy kinek a javára billent aző ű  
esélyek mérlege.
 - És ha gy znek –vetette fel Camin, továbbra is a hajó kiemelésére fordítva figyelmeő  
nagy részét -, és tegyük fel, hogy gy znek, akkor mi lesz? A két klánnak valahogy megő  
kell osztania az éjn vérek legy zéséve járó dics séget.ő ő ő
Teleia elfordult az ablaktól.
 - Ritkán történik olyan, hogy a szövetséges klánok egyesülnek – magyarázta. – Ilyenkor 
az egyik Anya – általában a fiatalabbik – vagy lemond az egyesült klán irányításáról, 
vagy mindketten vezet k maradnak, a saját klánjuk ügyeit intézik, aztán összevetikő  
tapasztalataikat. Tudjátok, olyan ez, mint amikor két folyó egymásba torkollik. 
Mindketten önálló forrásként kezdik, aztán egyesülnek. Mi ezt úgy fogjuk fel, hogy a 
nagy klánnak nagy vezet  kell. És ketten együtt egyértelm en er sebbek.ő ű ő
 - És azután mi lesz a klán neve? –vetette fel Moe. – Zöld Dombokon Süvít  Sebes Szelekő  
Klánja?
Mindannyian elnevették magukat, és ezt ugyanúgy be lehetett tudni a feltételezés 
abszurdumának, mint az idegességnek, amit az a kérdés okozott, hogy mi vár rájuk 
odakinn.
 - Dalaiel hajója elkanyarodik – állapította meg Schaan, és tényleg: a n , ahelyett, hogyő  
tovább emelkedett volna az atmoszférában, hirtelen irányt váltott és egyenesen el reő  
folytatta útját.
Camin kis tétovázás után követte. Közben akaratlanul is felnézett az égre.
 - Már értem – motyogta.
Jelen esetben Ace volt az, aki felszólalt.
 - Tudod, én is rühellem a te befejezetlen mondataidat. Megtennéd, hogy végigmondod, 
amit akartál?
 - Csak annyi, hogy már csak azért sem mehetnénk egyenesen felfelé, mert egy normális 
birodalmi tiszt helyében én ideállítanék egy jár rhajót, hogy figyelje az esetlegeső  
felbukkanásunkat.
Nym összerezzent az akaratlan célzásra. Mert biztos, hogy akaratlan volt. Lehetetlen, 
hogy Thrin tudjon róla.
 - Azért nem vagyunk olyan fontosak – érvelt. – Végül is kik vagyunk mi? Egy birodalmi 
kormányzó húga, két dezert r, két jedi, egy volt versenypilóta és egy dathomiriő  
boszorkány. – végigmérte a lányt. – Abból se a félelmetesebb fajta.
A Teleia sért dött pillantást vetett rá.ő
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 - Ahogy elnézem, itt mindenkinek van félnivalója – jegyezte meg Moe. – Engem a drága 
bátyám akar kinyírni, téged és Ace-t a cardaiak, Schaant és Dalaielt Vader, Camint a 
hatóság, mert csatlakozott hozzánk…
 - Hé, emlékeim szerint az úgy kezd dött, hogy rendesen állon vágtál! – tiltakozott aző  
említett.
Moe-t azonban nem lehetett kihozni a lendületéb l.ő
 - Részletkérdés. Szóval téged a hatóság üldöz – folytatta -, Teleiát pedig egyel re senki,ő  
de ha megtudják, hogy egy boszorkány kijutott a Dathomirról…Tehát a lényeg az, hogy 
akárhová is, de sürg sen el kell húznunk innen.ő
Ekkor kiléptek a légkörb l, Camin pedig félig hátrafordult.ő
 - Eddig ez nagyon okos gondolat, de meg tudnád mondani, hogy pontosan hova 
menjünk?
A kezd d  vitát az el zte meg, hogy a hajó komja felcsipogott. A férfi reflexb l lecsapottő ő ő ő  
rá.
 - Itt Dalaiel – hangzott a n  kissé torz hangja. – Átküldöm a vektorokat, megszorozvaő  
kicsi zölddel.
 - Kicsi zölddel? – Ace úgy nézett az id közben elnémult hangszóróra, mint aki aztő  
feltételezi, hogy a hívónak nincs ki mind a négy kereke.
Schaan azonban magabiztosan elmosolyodott.
 - Csak osszátok el nyolcszáznyolcvankett vel.ő
 - Mi? – szakadt ki egyszerre a többiekb l.ő
 - Yoda mester életkora. Szinte kötelez , hogy minden fiatal jedi-növendék megtanuljaő  
ezt a számot. Amolyan tiszteletb l. Dalaiel pedig tudta, hogy én tudom…ő
Camin betáplálta a navigációs computerbe az adatokat, majd amikor kiértek a bolygó 
vonzáskörzetéb l, közvetlenül Dalaiel hajója után fénysebességre gyorsított.ő
A – Teleiával kib vített – társaság megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor a hipertérő  
biztonságában érezték magukat.
Egyikük sem vette észre, hogy egy harmadik hajó észrevétlenül követte ket.ő
Dotrie Sharian el ször gondterhelten meredt a gépe hangszórójára, mert semmit nemő  
értett a lehallgatott adásból. Végül megoldotta a dolgot, hogy elkapta mind a két ugró 
hajó vektorát. Csupán igen apró eltérés volt köztük, de még így is meg tudta találni azt a 
pontot, ahol a kett  metszette egymást. Ezután csak betáplálta a koordinátákat aő  
computerébe, és keresett egy rövidebb utat az odajutáshoz. Az birodalmi szektorokon 
ment ugyan keresztül, de ez, ha a szökevényeknek gondot is jelentett volna, számára 
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nem volt akadály. Meghúzta a kart, és a hajó hirtelen, szinte ugrásszer  gyorsulássalű  
elt nt a hiper r hullámzó kékségében.ű ű
Egy fejvadász soha nem hagyja futni a célpontot, ha van rá esélye, hogy elkapja azt.
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