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1. 

Az esőerdő teljesen átlagos volt. Ez alatt azt lehet érteni, hogy hatalmas, zöld és a 

páratartalom az egekben járt. A két klón ízléséhez képes túlságosan is. 

A landolást – már ha annak lehet nevezni, ahogy a kicsiny mentőkabin a földbe csapódott az 

erdő közepén – követő első órát azzal töltötték, hogy megpróbálták felfeszíteni az 

eldeformálódott ajtót. Miután ez sikerült, leültek megtárgyalni, hogy merre folytassák az útjukat. 

- Hát azt tudom, hogy merre ne – mondta Nym arra mutatva, amerre a zuhanás közben 

látott átnevelő központ épületkomplexumát sejtette. 

Ace, tudomást sem véve társa megjegyzéséről, visszamászott a mentőkapszulába, hogy aztán 

egy kisebb túlélő-felszereléssel térjen vissza. 

- Tudsz fára mászni? – fordult a másik klónhoz. 

- Hát… 

- Ettől függetlenül most fogsz. 

Azzal határozott léptekkel egy meglehetősen magas fa felé vette az irányt. Miután nem kevés 

nehézség árán felkapaszkodtak a tetejére, egy percre megpihentek. 

- Ennek mi értelme volt azon kívül, hogy rendesen kifárasztottál? – lihegte Nym. 

- Ace türelmesen felsóhajtott. 

- Itt vagyunk egy erdő közepén, egy birodalmi fennhatóság alatt álló bolygón. Az ilyen 

helyeken pedig lenni szokott pár, a Birodalom által elnyomott törzs… 

- Nagyszerű, de miért kellett ide felmászni, hogy erre rájöjj? 

- …és ezek általában fával tüzelnek, ami füsttel jár. Azt pedig csak a fák tetejéről láthatjuk 

meg. 

Erre már Nymnek sem volt kész válasza. Úgyhogy mindketten úgy döntöttek, hogy a 

továbbiakban csöndben kémlelik a látóhatárt. 

Úgy fél órával később, amikor már mindkettőjüknek kezdett zsibbadni a lába a merev 

testhelyzettől, Nym oldalba bökte a társát. 

- Add csak ide azt a makrotávcsövet! 

Ace némán átnyújtotta neki, ő pedig az előbb látni vélt árny felé fordította a szerkezetet. 

És valóban: a távolban, jó pár kilométerrel odébb halvány füstfelhő lengedezett a fák fölött. A 

klón visszaadta a távcsövet a tulajdonosának, hogy az is megnézhesse magának a jelenséget. 

Öt perc tanakodás után végül egyöntetűen megegyeztek abban, hogy a füst származási helye 

felé veszik az irányt. 

Nagy nehezen lejutottak a fáról, és belevetették magukat a dzsungelbe, hátukon a 

kapszulában talált túlélő-felszereléssel, nem hagyva mást maguk mögött, csupán egy, az 

antigravitációs fúvókák által kiégetett tisztást és egy romokban heverő mentőkabint. 
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2. 

Schaan Arienn letette a hajóját, és csalódottan vette tudomásul, hogy a klónok eltűntek arról a 

helyről, ahol húsz perccel ezelőtt még érezte őket. Az összeroncsolódott mentőkabin 

magányosan, az oldalára fordulva hevert a hőtől megsárgult füvön. Ahogy belülről is 

megvizsgálta, észrevette, hogy eltűnt belőle az a kicsiny csomag, amit minden mentőkabinba 

odakészítenek, arra az esetre, ha a menekülő esetleg túlélné a zuhanást. A fémdoboz általában 

élelmet, elsősegélycsomagot és a túléléshez feltétlenül szükséges dolgokat tartalmazta. Az, hogy 

már nem volt a kapszulában, arra utalt, hogy a klónok tudják, hogy hosszú út áll előttük. 

Bizonyára egy lakott terület felé indulhattak – legalábbis egy épeszű ember ezt tette volna a 

helyükben. 

Ahhoz, hogy megállapítsa, merre is található ez a bizonyos lakott terület, Schaannak nem 

kellett felmásznia egy fára – nem mintha nehezére esett volna –, egyszerűen kinyúlt az Erővel, és 

körültapogatózott a környéken. Kilométerekkel arrébb megérzett egy kisebb csoportosulást, 

melyet idegen elmék alkottak. A Thyferráról való ismeretei alapján Schaannak jó oka volt azt 

feltételezni, hogy az illetők vratixok, a bakta ősatyjai. Ezeket a rovarszerű, többnyire békés 

lényeket a bolygóra települő emberi társadalom szorította be az erdőbe. 

Ace és Nym nagyjából a táborig vezető út egytizedét tehették meg. A saját tempójában több 

mint valószínű, hogy hamarosan utoléri őket. 

Így hát a Jedi, miután felszerelkezett élelemmel és az úthoz szükséges egyéb dolgokkal, 

megtapogatta övét, hogy meggyőződjön róla, helyén van-e a fénykardja, a társai nyomába eredt. 

Figyelmét közvetlenül maga elé, a két klónra összpontosította, olyannyira, hogy nem tűnt fel neki 

az a jó pár, az értelem határmezsgyéjén táncoló tudat, amik körülötte figyelemmel kísérték 

minden egyes lépését. 

3. 

A birodalmi csapatszállító végigsuhant a lombkorona szint felett. A repulzorai 

megremegtették a fák lombjait, mire pár madár és repülő rovar röppent elő az ágak közül. 

Krayt kibiztosította a fegyverét, majd végignézett a társain. 

A Vihar Osztag tagjai, amikor megtámadták a kalózok a csillagrombolót, azonnal a 

páncéljaikhoz siettek, magukra vették, majd elindultak a hangárba, ahol a csempészhajójuk volt. 

Ezzel pillanatok alatt lejutottak a bolygó felszínére, elmentek a legközelebbi bázisra, ahol 

jelentkeztek szolgálatra. 

A klónok rendelkeztek egyfajta ösztönnel, ami a sok küldetés hatására ivódott beléjük, de 

Krayt szerint szerepe volt a géndonor Jango Fett génjeinek is, aki állítólag abból a vérvonalból 

származott, amely a mandaloriak nagy vezéreit adta. 

Sok klón nem volt büszke erre az örökségre. Fettet a legtöbb klón a Köztársaság árulójának 

tartotta, amiért annak idején a Geonosison a szakadárok oldalán harcolt. Így vélekedtek Fett 
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állítólagos fiáról, Bobáról is, ahogy a mandalori Halálőrség tagjairól, akik szintén Dooku gróf 

oldalán álltak. 

Akár a kommandósokról. 

Ők nem csak Jango Fett történetét olvasták, hanem az elődeinek, a mandalori haduraknak a 

legendáit is, akikről a nép a nevét kapta. A sok történet ellenére arra jutottak, hogy hős harcosok 

voltak és nekik büszkén kell viselniük az örökségüket és a kultúrájukat. 

Ahogy azt az arcot, amiről minden klón úgy gondolta, hogy egy áruló arca. Talán ezért 

harcoltak ilyen ádázul a Köztársaság oldalán. 

Le akarták mosni róla a szégyent. 

- Uram, a szenzorok érzékelik a mentőkabint. Tőlünk északra. A közelben van egy hajó is – 

mondta Kongó. 

- Rendben, vegyük arra az irányt. 

A hajó lassan megállt a mentőkabin felett, majd ereszkedni kezdett. A csapatszállító oldala 

félrenyílt, ahogy a klónok sorban kiugráltak, majd legyező alakzatba rendeződtek. Krayt 

kézjelekkel intett Kaszásnak és Nexunak, hogy fedezzék, Rancort és Kongót pedig elküldte, hogy 

derítsék fel a hajó környékét. 

A hadnagy óvatosan, a fegyverét a célon tartva odalépett a kabinhoz, majd benézett. Üres 

volt. Átkapcsolta a sisakja érzékelőit éjjellátó üzemmódba. 

Az elsősegélycsomag és minden más eltűnt. 

- Uram, a hajótól lábnyomok vezetnek ide - szólt Kongó hangja a komlinkből. Krayt és a 

másik két kommandós elhagyta a kabint, majd lenézett a földre. 

A kabin környékén három pár lábnyomot látott. Az első két párban felismerte a 

rohamosztagosok lábbelijének nyomait, míg a másikat egy csizmás férfi hagyta. 

- Rendben. Tőlünk északra van egy tisztás, ott találkozunk, onnantól szórt alakzatban. 

Egymás után érkeztek be a kommandósok válaszai. 

Krayt elégedett volt. Ő kezdett el vadászni a dezertőrökre, és ő is kapja el őket. 

4. 

Schaan Arienn kisétált a fák közül. Ekkor megérezte az ismerős jelenlétet az Erőben. 

Tulajdonképpen olyan érzés volt, mintha két gyerek lett volna előtte. Ace és Nym, de érzett 

valami más jelenlétet is. 

A fénykardjára rakta a kezét, mikor az egyik fa rejtekéből meghallott egy ismerős hangot. 

- Schaan, ide. 

A Jedi elmosolyodott, amikor meglátta Ace ismerős arcát. A klón egy nagyobb bokorban 

rejtőzött. Ahogy behúzódott ő is a fedezékben, felfedezte Nymet, aki épp a fegyverét szerelte. 

- Úgy látom, mindketten jól vagytok. 

Nym bólintott. 

- Prímán. 
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Schaan lebukott, a fák között kiszúrt egy a klón kommandósok jellegzetes páncélját viselő 

alakot.  

- Kábító fokozatra – mondta Ace, majd odadobott egy lézerpisztolyt Schaannak, aki az Erő 

segítségével magához húzta a fegyvert, aztán egy gombnyomással kábítóra állította. 

- Hol a másik kettő? – kérdezte Nym. 

Schaant ekkor csapta meg a veszélyérzet. 

Nymet egy kékes villanás oldalba találta. A klón ájultan esett össze. Schaan gyors volt, hála 

az Erőnek. A fatörzs mögül alig kikandikáló klónharcos ájultan esett össze. Ace közben bebújt az 

egyik földbe vájt gödörbe, majd lőtt. Az elöl lévő egyik klónharcos, mint egy darab fa, úgy esett 

össze. 

A másik két társuk azonnal kétfelé vált. 

Schaan közben elvonszolta Nym testét a tűzvonalból. Ekkor előlépett egy Katarn páncélos. A 

Jedi elengedte Nym testét, lőtt, aztán visszaemelte a vállára, majd kikerülve egy lövést, belökte 

egy cserje védelmébe. 

- Nincs itt Camin, de van, aki rhen vari medvét játsszon. 

Ace csak ennyit mondott: 

- Vigyázz Nymre. 

Schaan felsóhajtott, majd szólt volna valamit, de a klón ekkor már eltűnt az erdőben. 

5. 

Krayt és Kaszás a fegyverük csövével folyamatosan az erdőt pásztáztak. Távol voltak 

egymástól. A kommandós ösztöneit valami nem hagyta nyugodni, valaki figyelte a fák közül. 

Hirtelen egy árnyék ugrott Kaszásra az egyik faágról. Krayt azonnal a támadó felé nézett. 

Meglepetten látta, hogy az Ace nevű klón az. 

- Mi is a sorozatszáma? – Krayt nem vette le a fegyverét ellenfeléről. 

- CC-4211 – mondta a klón. 

- Úgy harcolsz, mint Jango. 

- Az ő vére vagyok – válaszolta Ace mosolyogva. Majd előreugrott, rúgásra emelt lábbal, 

de Krayt hátraugrott, elkapta a másik klón lábát, majd a földre lökte. Közben eldobta a fegyverét. 

- Az én sorozatszámom RC-1500.  

- Ismerem ezt a nevet – mondta Ace, majd hirtelen odébb gurult, pontosan Krayt fegyvere 

mellé, és felkapta azt. A következő pillanatban egy kék villanás, aztán a klónkommandóst 

elnyelte a sötétség. 

6. 

Az öt klónharcos megkötözve ébredt, háttal egy fához rögzítve, szintén kötelek által. Velük 

szemben pedig tábortűz égett, ami mellett egy zeltron férfi és két klón guggolt. 

- Törvénybe ütközik egy birodalmi katonát túszul ejteni. 
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- Az is törvénybe ütközik, hogy behatoltok egy hivatalosan semleges szektorba – mondta a 

zeltron. – Itt a Hutt űrre gondolok. 

- Jedi létedre a huttoknak dolgozol? – kérdezte Krayt. 

- Hívj Schaannak. Azt játsszuk, hogy mi elmegyünk, de aktiváljuk a sisakotokban lévő 

komlinkeket, amik fél óra múlva segélyhívást küldenek a helyi birodalmi bázisnak. 

Kaszás megrázta a fejét. 

- Nem fogjátok ezt szárazon megúszni. 

Schaan felállt, leporolta a kezét. 

- A magunkfajta mostanában semmit nem úszik meg... – hirtelen megállt, előkapta a 

fegyverét, és aktiválta. 

A klónok is így tettek. Hirtelen a fák közül méteres árnyak zuhantak rájuk. 

7. 

Moe, Camin, Danaiel, Teleia és Dotrie végigrohantak a hangárok felé vezető folyosón. 

Kintről turbólézerek hangja hallatszott, amiknek minden lövése megremegtette a huttok palotáját. 

Hamarosan befordultak egy újabb folyosón, aminek a végén egy ajtó volt. 

Dotrie valahogy jól érezte magát. Nem is akarta megölni Camint. Sőt úgy érezte, soha nem 

lett volna képes rá, elég volt, ha a férfi elmosolyodott, és Dotrie-t máris kenyérre lehetett volna 

kenni. A fenébe már, még mindig szerelmes volt belé, ezért is akart végezni azzal a Moe nevűvel. 

- Öngyilkosság átrepülni egy űrcsatán – kiáltotta Camin. 

- Ugyan már, menni fog! – kiáltotta a sephi. 

- Persze ő még ájultan is el tud vezetni egy hajót – válaszolta Moe. Erre Dotrie hangosan 

felkacagott. 

A hajók nem szállhattak le közvetlenül Wiggalad palotájába. Az ide látogatók az űrkikötőbe 

landoltak, ahonnan siklókkal kellett továbbjönniük. 

Beléptek az ajtón és egy tágas hangárban találták magukat. 

- Itt elfér három vagy négy rancor – mondta Danaiel húga. 

Csupán pár robogó és légautó volt ott, a közepén pedig egy Bantha osztályú légvitorlás. 

- Pont jó lesz – mondta Camin, ahogy elindult a bárka felé. – Tizenhatan férnek rá. Ebből 

három tüzér, egy pilóta. 

- Talán jobb lenne, hogy ha mi vezetnénk azt a hajót – jött egy mély hang. 

Dotrie megfordult és elmosolyodott. A kel dor Phai Goon és a barátja, Whees állt mögöttük. 

- Szóval csak ti tudtátok elkapni Camin Thrint. 

A kel dor a nőre emelte a fegyverét. 

- Dotrie Sharian. Hány éve is? 5-10? 

A nő megvonta a vállát. 

- Talán hat. Az a neimoidi rendesen feladta nekünk a leckét. 

Whees megvonta a vállát. 

- Engedjetek oda minket. 
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Dotrie megvonta a vállát. 

- Van velem egy Jedi, egy dathomiri boszorka, egy képzett harcos amazon, aki vizes és 

dühös, ja és egy ismert birodalmi fattyú leánya, aki vizes és dühös – Camin felé intett. –, meg a 

galaxis legjóképűbb sugárfogója. 

Camin felsóhajtott. 

- Bocs a viselkedésért, ezért váltunk szét. 

Phai Goonon semmi érzelem nem látszott. 

- A Jediket tisztelem, a Birodalom feldúlta a szülőbolygóm. Talán én és Whees beállhatunk 

tüzérnek. 

Dotrie ránézett Danaielre. 

- Nem csak ti Jedik értetek a diplomáciához – mondta mosolyogva. 

Egy újabb találat rengette meg az épületet. 

- Na, indulás – mondta Danaiel, majd a vitorlás felé vette az irányt. 

8. 

Wiggalad egy darabig némán meredt a trónterem ajtajára, ahol a foglyai pár perccel ezelőtt 

kisétáltak. Jedi ide vagy oda, akkor sem engedheti, hogy csak úgy kicsússzanak a markából. 

Pontosabban abból a csökevényből, amit a huttoknál maroknak neveznek. 

Camin Thrin egyszer régen jelentős kárt okozott neki, így most, régi szép hutt szokás szerint 

bosszút akart állni. És ezt meglehetősen nehéznek tűnt véghezvinni, ugyanis a fickó folyton 

megszökött előle. 

- Nagyságod… – szólalt meg mellette az egyik őre. – A szökevények épp most hagyták el 

az erődítményt az ön vitorlás bárkájával. 

A hutt megvakarta a tokáját. 

- Volt rajta nyomkövető? 

- Természetesen, uram. 

- Akkor vágjanak eléjük! Kapják el őket. 

A szolga a földig hajolt. 

- Természetesen, hatalmas Wiggalad. Kívánja, hogy végezzünk velük? 

Ezen még a huttnak is el kellett gondolkoznia. 

- Hmm… – morogta. – Thrint mindenképpen élve akarom. A többiek… ha jobban 

belegondolok, ők is élve kellenek. Számukra is kitalálok valami roppant szórakoztató 

meglepetést. 

Az őr megismételte a meghajlást, és kétrét görnyedve kihátrált a gazdája kacajától 

visszhangzó teremből. 

  



 

S01E19 – Az árulás útjai 
http://jedirend.com 

8 

9. 

A jeges kék fénypenge sziszegve előcsúszott a markolatból, épp jókor, hogy kettévágja a 

magát Schaanra vető fenevadat. 

Ace és Nym se tétlenkedett. Fegyverükkel folyamatosan sorozták a póknak tűnő valamiket, 

amik eddig valószínűleg a fákról figyelték a prédát. Az állatok látszólag semmilyen jelét nem 

mutatták az egymás közti kommunikációnak, mozdulataik mégis teljes mértékben össze voltak 

hangolva. Eredetileg tízen voltak, de mivel Schaan végzett eggyel, és a két klón is leszedett 

kettőt, immár csak heten maradtak. De ez is héttel több volt a kelleténél: egyikük a meglepett 

Kaszásra ugrott, és csáprágóit a rángatózó férfi torkába mélyesztette. Az, mintha minden izma 

felmondta volna a szolgálatot, elernyedt a kötelei szorításában. 

Schaannak csak ekkor jutott eszébe, hogy fénykardjával eloldozza túszaikat. Minden 

aggodalom nélkül megtehette, hisz a csatában nem létezett barát vagy ellenség. Itt mindannyian a 

túlélésért küzdöttek, méghozzá teljes erőbedobással. Ugyanis ha a klónkommandósok 

elmenekültek volna, támadóik rögtön üldözőbe vették volna őket, amint végeznek a Jedivel és 

annak két társával. Így hát maradtak, és beszálltak a küzdelembe. Sugárkarabélyaikat 

összeszedték a földről, és lőni kezdték a pókokat. Azok azonban nagy sikerrel kerülgették a 

lézernyalábokat, és ahányszor egy társuk odaveszett, olyan lendülettel támadtak, mintha ők is 

éreznék annak fájdalmát. 

Schaan, bár kissé megkésve, de felszisszent a felismeréstől. 

- Kollektív tudat… – motyogta. 

- Mi? – ordította oda neki Krayt, de hangját elnyomta a lézer sivítása és Kongó kiáltása, 

akinek az egyik vadállat egy lendülettel a mellkasára ugrott. 

Ace megeresztett egy lövést a pók felé, de megfeledkezett arról, hogy ilyen közelségből 

milyen hatással van a sugárvetője az áldozatra. A lövedék átlyukasztotta a nyolclábút, de ahogy 

az lehullott a megremegő Kongó páncéljáról, felfedte az azon tátongó füstölgő lyukat. A klón egy 

néma kiáltásra nyitva száját összecsuklott. 

Már csupán négy ragadozó maradt: ők őrült sebességgel rohangáltak ide-oda, szinte lehetetlen 

volt őket megcélozni. 

Egy pillanat törtrészéig tartott csupán, amikor kettő közülük nekiugrott Rancor és Nexu 

bokájának. Tökéletesen egyszerre mozogtak, a klónok pedig szintén tökéletesen egyszerre rúgtak 

beléjük, bár ez nem a kollektív tudatnak volt köszönhető, hanem a több év gyakorlatnak. Aztán 

mindketten döbbenten meredtek a fémmel megerősített lábbelijükön egyre jobban táguló lyukra. 

A sérülést a pókok szájából csöpögő savas folyadék okozta, ám mielőtt még lerázhatták volna 

magukról az ízeltlábúakat, azok a lábikrájukba mélyesztették csáprágóikat. Ahogy Kongónál is, 

méreganyag azonnali ájulást okozott. A pókok felismerhették, hogy az ellenségeik még így is 

többen vannak, mint ők, így megelégedve azzal, amit elértek, az eszméletlen testek felé vették az 

irányt. 

- El innen! – ordította Ace. 
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Krayt egy pillanatig bizonytalanul nézett hol a pókok által megrohamozott kommandósokra, 

hol a másik háromra. 

- A katonáim… - kezdte erőtlenül, de Ace félbeszakította. 

- Nem tehetünk értük semmit. Gyerünk! 

Végül a kommandósok vezérének is sikerült elszakítania tekintetét a látványtól, és Schaan 

nyomában a kis csapat belevetette magát a dzsungelbe. Meglehetősen ismerős érzés volt, de jelen 

helyzetben egyiküknek sem jutott ideje azon rágódni, hogy miért kerülnek mindig ilyen 

helyzetbe. 

10. 

A vitorlás bárka kisiklott a palota hangárjából. Camin ott ült a pilótafülkében, és rájött, hogy 

utált ilyen gépeket vezetni. A többiek, akiknek nem sok hasznát vette, a hajó utasterében voltak, 

míg a három fejvadász, Dotrie, Goon és Whees fent voltak az ágyúknál. 

A külső képernyőkön látszott a csata állása. 

A hutt erődjét vadászgépek ostromolták, amiket sorra leszedtek az épület turbólézerei. Camin 

első látásra kiszúrta a Z-95-ös fejvadászokat, de látott régi, kiszuperált Y-szárnyúakat, még a 

háború idejéből. 

A bolygó egén egy Carrack osztályú cirkáló és egy koréliai korvett vívott halálos közelharcot. 

- A két nyálgombóc kitesz magáért – mondta a pilóta. 

Hirtelen felcsipogtak a jármű érzékelői. Camin a képernyőre pillantott. 

- Jaj, ne! – mondta, majd gyorsan lenyomott pár gombot. 

Nem számított sima menekülésre, de azért nem gondolta volna, hogy Wiggalad ennyire 

komolyan gondolja, hogy elfogja őket. 

Négy ágyúnaszád közeledett a hátuknál, amik azonnal tüzet nyitottak rájuk. Camin élesen 

balra döntötte a vitorlást. 

Hirtelen a bal és jobb oldali naszád felgyorsított. 

- Lesz fent egy kis gond srácok. 

11. 

Dotrie meglátta a melléjük érő naszádot, rögtön tüzet nyitott a bárka fedélzeti ágyúiból. A 

gépet pillanatok alatt felfalta a törzsén növekedő tűzgolyó. A bal oldali járműn lévő zsoldosok 

bekapcsolták jetpackjeiket, és átugráltak a bárkára. Phai Goon és Whees gyorsan reagáltak. A kel 

dor még a levegőben leszedett egy duros fajtájú zsoldost, míg az ubéz társa fejbe lőtt egy rodiait. 

Dotrie meglátta, hogy hátulról is közeledik egy naszád. 

Odakiáltott volna a társainak, de ekkor az utastérből előrohant Danaiel, aktiválta a 

fénykardját, majd a bárka hátuljához rohant, és átugrott. A nő fegyvere pillanatok alatt 

megtizedelte a zsoldosokat. 
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Phai Goon elintézett egy embert és egy niktót. Dotrie is beszállt a csatába. A három fejvadász 

pillanatok alatt elintézte a támadókat. Az utolsó megmaradt tüzérnek a naszádon annyi dolga volt, 

hogy valahogy leszedje a kel dort, de Phai Goon nem hiába volt profi. 

Elgurult a lézersugár útjából, fél térdre állt, majd előrenyújtva lézerfegyverét, lőtt. A tüzért a 

fején érte a lövés. 

A naszád inkább megfordult. 

Közben Danaiel is elintézte az utolsó zsoldost, majd mielőtt visszaugrott volna az ő hajójukra, 

az erejével az ágyú csövét a hajó fedélzete felé fordította, majd lenyomta az elsütő gombot. 

A lézersugár átrágta magát a fémen, pontosan eltalálva a hajó generátorát. Az ágyúnaszádot 

hamarosan elnyelte egy tűzáradat. 

Danaiel pont időben ugrott vissza a bárkára. 

A hajó befordult egy űrkikötők felé vezető légifolyosóra, majd leszállt egy nagyobb 

parkolóhelyen. 

A szökevények kiszálltak. 

- Nos, köszönjük – mondta Moe, de látszott rajta, hogy feszélyezve érzi magát a három 

fejvadásztól. 

- Gondolom, Dotrie, ezután is vadászni fogsz ránk – jegyezte meg Camin. 

Dotrie megvonta a vállát. 

- Még egy olyan préda sem ér meg ennyit, mint ti. Lenzt nem érdeklik az emberei, hogyha 

arról van szó, hogy eltakarítson valakit. – A nő elindult a hajója felé, de megállt, majd ennyit 

mondott: – Még valami. 

Odalépett Caminhoz, és szenvedélyesen megcsókolta. 

A férfi enyhén szólva meglepődött. 

- Ez is hiányzott – mondta a sephi, majd megfordult, és eltűnt az űrkikötő forgatagában. 

- Hogyan tovább? – kérdezte Camin. 

- Már nem éri meg rád vadásznunk, a fejpénzt megkaptuk értetek – mondta Goon. – Életem 

legrosszabb vadászata volt. 

A két fejvadász is sarkon fordult, a kis csapat tagjai pedig magukra maradtak. 

- Na, most merre? – kérdezte Teleia. 

- Találkozunk a többiekkel. Remélem, hogy Schaan épségben kihozta őket. 

Moe a Nar Shaddaa ege felé nézett. 

- Elmeséljük a kalandjainkat, és utána már az Erő kezében leszünk.  

12. 

A nap lebukott a Thyferra horizontján, a kis csapat pedig úgy döntött, tart egy pihenőt, még 

ha nem is túl hosszút. 

- Messze vagyunk még? – érdeklődött Nym, miközben meggyújtotta a túlélőcsomagban 

talált lámpást. A fellobbanó sárgás lángok különös árnyakat varázsoltak az arcukra. 
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- Nem túlságosan – válaszolta Schaan, miközben az Erővel ellenőrizte állítása 

igazságtartalmát. – Olyan két-három kilométernyi lehet vissza. 

- És jó ötlet éjszaka egy ilyen erdőben bolyongani egy olyan helyet keresve, ahol egyáltalán 

nem biztos, hogy meleg fogadtatásban lesz részünk? – szólalt meg Krayt, az eddigi útjuk során 

először. Némaságát be lehetett tudni a harctéri sokknak, amit katonái elvesztése okozott, de lehet, 

hogy csupán nem kívánt társalgásba elegyedni azokkal, akiket nemrég még üldözött. Mindkét 

indokot meg lehetett érteni. 

- A ragadozók akkor is ránk találhatnak, ha egyhelyben állunk – figyelmeztette Ace. – 

Viszont ha elindulunk, a lámpásunk fénye még egy ilyen sűrű lombozattal rendelkező helyen is 

látható az esetleges járőrhajók számára. Schaan fénykardjáról nem is beszélve. Nem tudom, 

milyen jók a birodalmi műszerek, és hogy mennyire pontosan jeleznek az erdőben, de a szablya 

elektronikáját biztosan kiszúrnák. Ráadásul – tette még hozzá. – halvány elképzelésem sincs 

arról, hogy a fényét vagy a hangját milyen távolságból lehet felfedezni. 

- Akkor most mit akarsz? Menni, vagy maradni? – szólt közbe Nym, elejét véve az 

esetleges hosszabb eszmefuttatásnak. – Mert ez a monológ nagyon szép volt, meg minden, csak 

épp a lényeget nem tudtuk meg belőle. 

Schaan békítőleg a két klón vállára tette a kezét. 

- Nem szükséges egymásnak esnetek. 

Mindketten gyanakodva meredtek a Jedire. 

- Ez valami elmetrükk akart lenni? – kérdezte Ace. 

- Nem, ez csak egy megállapítás. Ha békében leülünk és összevetjük az ötleteinket, sokkal 

előrébb jutunk. 

A többiek szemforgatással és fintorokkal jutalmazták az indítványt, de végül be kellett 

látniuk, hogy Schaannak igaza van. Így hát Krayttel egyetemben letelepedtek a lámpás 

fénykörébe, és nekiláttak a tervezésnek. Először természetesen nem jutottak semmire: 

mindnyájuknak más véleménye volt a dologgal kapcsolatban. Aztán a vita alatt nagyrészt szótlan 

Krayt felvetette, hogy ha lejjebb csavarják a lámpás lángját, máris kevesebb fényt bocsátanak ki, 

és bár a birodalmiak képtelenek lesznek felfedezni őket, nekik elegendő világosság jut ahhoz, 

hogy ne essenek orra. Schaan kijelentette, hogy csak akkor használná a fényszablyáját, ha 

feltétlenül szükséges. Ezután már csak egy kérdés maradt: ha el is indulnak, akkor merre? 

- Ésszerű lenne visszatérni a hajóhoz – mondta Ace. 

Ezzel mind egyetértettek. Minél hamarabb maguk mögött hagyják ezt a bolygót, annál jobb. 

Egy életre elegük lett a Thyferrából. 

Másik útvonalat választottak, mint odafelé menet, hogy még véletlenül se botoljanak bele 

ismét a pókokba. Schaan folyamatosan készenlétben tartotta érzékeit, hogy bármilyen esetleges 

veszélyt előre jelezni tudjon. Viszonylag gyors tempót diktáltak, így éjfél előtt nem sokkal már 

ott voltak a hajónál. Mind a négyen látható megkönnyebbüléssel konstatálták, hogy ismét 

dúracélt éreznek a talpuk alatt. 

Schaan, aki képes volt éberségét viszonylag biztonságos szinten tartani, a pilótafülkébe 

vonult, a klónok pedig a hálófülkékbe. Amikor a hajó felemelkedett a talajról, és a lehető 
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legóvatosabban, az érzékelők hatókörének peremén egyensúlyozva az atmoszféra határa felé 

vette az útját, mázsás teher hullott le a lelkükről.  

Mindnyájuknak, kivéve Nymet. Ő ugyanis tisztában volt azzal a kellemetlen ténnyel, hogy 

kötelessége lenne jelezni a szökevények helyzetét, és hogy ő még nem tette meg.  

Ami pedig az igazságot illeti: akármennyire is ódzkodott ennek az átgondolásától, a lelke 

mélyén tudta, nem halogathatja sokáig a dolgot. Egyre kétségesebbé vált ugyanis számára, hogy 

amikor majd döntenie kell, merre megy tovább. 

Úgy érezte, hogy mindkét út árulást jelent. 
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