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1. 

Már csak percek kérdése volt, hogy Schaan, és társai kitörjenek a hiperűrből, és elérjék 

céljukat, a Taubert. A csapat tagjai nyugtalanok voltak: a Jedi aggódott a többiek épségéért, Nym 

fejében sötét, baljós gondolatok keringtek, a kötelesség, és az árulás témakörében, Ace pedig, 

nem tudta eldönteni, bízzon-e a testvérében. 

Nem Kraytban – a klón, nem jelentett rájuk veszélyt, amint elhagyták a Thyferrát, 

összeomlott, ráébredvén, hogy elveszítette bajtársait, barátait, akik oldalán oly sokat küzdött… a 

Birodalomért, ami úgy tűnt, cserbenhagyta: fel sem világosították, sem őt, sem a csapatát, hogy 

mi rejtőzhet abban az erdőben a szökevényeken kívül. Nem voltak egyebek puszta gyilkoló 

eszközöknél, és tárgyként is kezelték őket. Ezek az érzelmek teljesen magába fordították, el sem 

mozdult a helyről, ahová leült. 

Ace felügyelt rá, ám immár úgy érezte, ez felesleges. Ismerte az utat, amit a „testvére” épp 

bejár. Maga is járt rajta. 

Gondolatait lefoglalta Nym. Egyre bizalmatlanabbá vált a másik klón irányába, bár egyáltalán 

nem érezte a gyanúját megalapozottnak, így nem is adott hangot annak. De a megérzései azt 

súgták, hogy Nym veszélyes, és így, elhatározta, hogy rajta fogja tartani a szemét. 

A hajó nagy zökkenéssel tért vissza valós térbe, amint elérték az előre programozott 

koordinátákat. Ace a pilótafülkébe lépve, egy bolygó képét látta maga előtt, számára ismeretlen 

planétáét, így meg is kérdezte a pilótaülésben helyet foglaló Schaant. 

- Hol vagyunk? – tudakolta, miközben a Jedi vállára helyezte a kezét. Az ifjú zeltron 

fáradtnak tűnt. 

- A Tauber bolygó orbitális pályáján. Itt beszéltük meg a találkozót Danaiellel. 

- Értem. – biccentett a klón. 

- Valami nincs itt rendben. – szólt hirtelen Schaan, és meditatív állapotba hozta magát – Az 

Erő háborog… mintha… - kezdte, ám szemei felpattantak – A többiek lent vannak a bolygón! 

- De mi a baj? 

- Érzem, hogy valami szörnyűség készül ellenük. Sietnünk kell! 

- Tudod, merre vannak? 

- Igen, elnavigálok odáig. 

- Mi történt? – hallatszott egy klónhang ismét. Ezúttal Nymé. 

- Megérkeztünk. - felelte Ace egyszerűen. 

- Hová is? 

- Fruust rendszer – hazudta a klón válaszként – Épp leszállunk a Dalasta bolygóra. 

Schaan meglepett pillantásokat vetett bajtársára, ám mielőtt megszólalt volna, ráébredt, mit 

tett Ace épp. Ha esetleges lehallgató berendezés, vagy egy tégla lett volna a hajón, így sikeresen 

félrevezette volna az ellenséget. Ám, mivel az első lehetőség nem állt fenn, így maradt az utóbbi. 

Tehát, valami történt Ace és Nym között. A Jedi nem tudta mi, de úgy határozott, kivárja a 

fejleményeket. 

- Még sosem jártam itt. – nyugtázta az információkat a klón. 
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- Még mi sem. De itt vannak a többiek. 

- Mit csináljunk a birodalmival? – váltott témát Nym. 

- Még nem tudom. – válaszolt Schaan – Nem tudom, tekinthetjük-e még ellenségnek. 

- Amíg meg nem öl minket álmunkban. Akkor meg már késő. 

- Ebben van valami. – biccentett Ace – De ne hamarkodjuk el. Egyelőre vigyázok rá. A többit 

meglátjuk. 

- Hát jó. 

- Mindjárt megérkezünk. És kaptunk egy vészjelzést. 

- Mifélét? 

- Danaiel, és a többiek egy kórházkomplexumban vannak. Az intézmény egy végtelenített 

jelzést küld: Egy halálos vírusfertőzés szabadult el. A belépés és a landolás tiltott. 

- Akkor ők mit keresnek ott? 

- Fogalmam sincs. De biztosan bajban vannak. 

2. 

Moe, Camin, Teleia, és Danaiel, épp a lehetőségeiket fontolgatták. Most kellett rájönniük, 

mennyire rossz ötlet volt leszállni itt, segélykérés ide vagy oda. Amíg a többiek csendben 

gondolkoztak, Camin nem ódzkodott szóvá tenni, ami a lelkét nyomta. 

- Mi a fenéért kell nektek Jediknek állandóan ilyennek lennetek? 

- Ezt hogy érted? 

- Úgy értem, hogy miért kell szabadítót, és megmentőt játszani minden jöttmentnek, aki 

segítséget kér. 

- Az a férfi beteg volt, és nem volt képes cselekedni! Egy egész kórháznyi beteg volt itt… 

- A volton van a hangsúly. Ha az a nyomorult Erő annyira jó, érezhetted volna, hogy 

mindenki meghalt, mire landoltunk. De nem! Azért is, muszáj átkutatni a komplexumot… 

- Álljatok le! Mindketten! – vágott közbe Moe. – Ez nem visz előre. Inkább találjunk ki 

valamit. 

- Nincs sok lehetőségünk. – kesergett Camin. 

- Lehet, hogy mégis. – mosolyodott el Danaiel – Érzem Schaant, és a többieket! 

3. 

Schaan és Ace, fegyverüket markolva haladtak előre egy sötétbe burkolózó folyosón. 

Mögöttük kullogott Krayt, akinek nem adtak sugárvetőt, ám az nem is bánta ezt, mert továbbra is 

a gondolataival volt elfoglalva. 

A létesítmény teljes karanténja ellenére, nem volt nehéz landolniuk. Azonnal észrevehették, 

hogy Danaiel hajója ott „parkol” az övéjük mellett. Nymet hátrahagyták, őrizni a járműveket. Ace 

nem a legjobb érzésekkel hozta ezt a döntést, de be kellett látnia, hogy így a legoptimálisabb. 
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A kórház kísértetiesen üres, és elhagyatott volt. Sötétség uralta, a levegőben bakta, és egyéb 

vegyületek szaga terjengett - amit csapat tagjainak arcai elé rögzített gázmaszk kiszűrt, és 

megtisztított. Ez volt az egyetlen védekező eszközük bármiféle fertőzés ellen. És persze Schaan, 

aki az Erőt használva érzékelhette, ha bármi megpróbálna az életükre törni. Legyen az 

emberméretű vagy bakteriális. 

- Közel járunk. – jelentette ki Schaan, és kezét az előttük álló monumentális fémajtóra 

tapasztotta. – Mágneszár, nem jutunk át rajta. És nem tudom átvágni sem. 

- Akkor valahogy nyissuk ki. 

- Úgy nézem, csak akkor nyílnak ki, ha a karantén véget ér. 

- Engedjetek ide. – szólalt meg Krayt halkan. A Jedi, és a klón meglepődtek kissé, de jobb 

ötletük nem lévén, a falon elhelyezet panelhoz engedték. 

Az egykori osztagparancsnok először manuális felülírással próbálkozott, majd mikor ráébredt, 

hogy nem lehetséges, lesújtott öklével a képernyőre, beszakítva azt. Rövid turkálás után a 

terminál belében, egy hatalmas kattanás hallatszott, majd az ajtó kinyílt. 

- Köszönjük. – biccentett a klón felé Schaan, majd tovább haladtak. 

A következő átjáróban, mozgást láttak a sötétben, így mindenki a fegyveréhez kapva készült a 

legrosszabbra, de őszinte meglepetésükre, mindössze egy orvosdroid bicegett feléjük. 

Mégis, valami furcsa volt. A robot egyenesen Schaan irányába tipegett, kezében valamiféle 

kétes eredetű folyadékot tartalmazó fecskendővel. Éppen elérte volna, viszont Ace reflexből, 

gondolkodás nélkül lelőtte. 

- Bármi legyen abban az üvegcsében, nem hinném, hogy jót tesz. – indokolta döntését. 

A Jedi úgy tűnt, megelégedett ezzel a magyarázattal, így tovább haladhattak. Alig tízpercnyi 

felderítés után, belebotlottak az első holttestekbe. Különböző fajok és nemek képviselői voltak, és 

volt olyan is, akivel mérgezés végzett, néhányukat szétmarcangolták, de olyan test is akadt, 

amelyen lövésnyomok éktelenkedtek. 

- Itt valami nagyon nincs rendben. Ne maradjunk sokáig. – mondta Ace halkan. 

- Egyetértek. – biccentett Schaan, majd lehunyta szemeit – A többiek négy szinttel alattunk 

vannak. 

- Itt egy turbolift. – mutatott a szemközti falra Krayt. 

Szerencséjükre a szerkezet még üzemelt, ám amint lejutottak a társaik szintjére, már 

semminek nem voltak képesek örülni. Egy droidhadsereg várta őket. 

4. 

Amint Vin’rael egyedül maradt, úgy érezte, ideje eleget tennie a kötelességének. Épp elég 

időt töltött a halogatással, így félretette az ellenérzéseit, és a hangárban található terminálhoz 

sétált, hogy kapcsolatot teremthessen a Birodalommal. 

Nem akarta Schaan hajójának adóvevőjét használni: az ilyen dolgok miatt könnyedén 

lebukhat. Ezzel ellentétben, egy nyilvános állomást használva, nem lesz gyanús. 

Beütötte a kódjait, és a csatorna adatait, így rövidesen megnyílhatott a közvetlen kapcsolat. 
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- Itt Vin’rael. – szólt bele, csak hogy ellenőrizhesse a jelet. 

- Hol a fenében késett ennyit? – jött a dühös hangú válasz. – Már régen jelentkeznie kellett 

volna. 

- Az álcám miatt nem voltam képes. 

- Hol vannak? – tért a hang a lényegre. 

- Mérje be az állomást. 

- Humoros próbál lenni? Hogy mérhetnénk be egy árnyékolt állomást? 

Vin’rael elsuttogott egy durva káromkodást, majd visszaidézte Ace szavait. 

- A Fruust rendszer Dalasta nevű bolygóján. 

- Odaküldök pár rombolót. 

- Szükségtelen! Az álcám sértetlen egyelőre! – tette hozzá. - Csak tönkretenné az eddigi 

munkám! 

- A maga hibája, túl sokáig nem tett lépéseket. Ez már nem a hatásköre. Az akció után 

jelentkezzen nálam. Elbeszélgetünk. 

Azzal a kapcsolat megszűnt. Vin’rael ideges volt: gyűlölte, ha belepiszkítanak a dolgába, és 

azt is, ha lekicsinylik, most pedig mindkettő megtörtént. Gondolkodóba esett: talán fognia kellene az 

egyik hajót, és visszatérni vele a parancsnokságra, mert egyáltalán nem biztos, hogy az „övéi” 

figyelni fognak az épségére, ha egyszer megérkeznek, hogy elkapják a szökevényeket. 

Azonban végül nem tett semmit, mindössze várta társai visszatértét. Semmi jobb ötlet nem 

jutott eszébe. És talán még fordíthat a helyzetén. 

5. 

A kis csapat első reakciója a teljes meglepődés volt: a meglehetősen vegyes felépítésű 

droidhadtestben mindössze néhány, igazi harcra tervezett robot volt, az egykori őrök. A többi 

viszont, medikai, és karbantartó egység volt, amelyek számára elvileg lehetetlen volt, hogy 

támadjanak. Most mégis azt tették. 

A második reakció az ellentámadás volt: Schaan az Erőbe nyúlva, képes volt eredményesen 

felvenni a harcot a lövöldöző ellenfelekkel, Ace pedig célzott lövésekkel pusztított el újabb, és 

újabb robotokat, ócskavassá téve őket. Krayt egy darabig az ökleivel harcolt, ám egy ponton már 

Ace nem érezte úgy, hogy több veszélyt jelenthet, mint a rájuk rontó pléhkasznik: odadobott neki 

egy sugárkarabélyt, amit egy droidtól zsákmányolt. 

Ha nem is hamar, de eredményesen felaprították az ellenséget, ám a küzdelem félidejénél, a 

semmiből ott termett Danaiel, és a csapat többi része is, hogy a segítségükre legyenek. A csata 

intenzitása így rohamosan csökkent, míg végül, minden ellenfél darabjaira hullott. 

- Jó titeket újra látni. – mosolyodott el Schaan. 

- Mi is örülünk, de sietnünk kellene! – indítványozta Moe – A kiút szabad? 

- Igen. – biccentett a Jedi – De mire ez a nagy sietség? 

- Majd útközben elmondunk mindent! Csak menjünk! 
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A kis csapat futva tette meg az utat a liftig, majd beszállva ismét kissé biztonságban 

érezhették magukat. A tákolmány megindult felfelé, Moe pedig mesélni kezdett: 

- A történet röviden annyi, hogy mi is leszálltunk itt, mert kaptunk egy segélyhívást egy beteg 

fickótól. Azt mondta, hogy a kórház droidjai elkezdték megölni a pácienseket. Beleegyeztünk, 

hogy segítünk, de mire ideértünk, mindenki halott volt. 

- De miért? – kérdezte Schaan. 

- A központi számítógép meghibásodott, és azt hitte, kitört valami halálos vírus, legalábbis a 

naplókból ennyi derült ki. Ezért, hogy elfojtsa a dolgot, karantént rendelt el, a robotok pedig 

megöltek mindenkit. De sajnos ez nem volt elég neki. 

- Nem mondd, hogy van rosszabb. – mordult fel Ace. 

- Pedig de. Hő tisztogatás lesz, egy órán belül. – jelentette ki Moe, majd elmosolyodva 

hozzátette - mekkora szerencse, hogy addigra kijutunk, nem? 

Ahogy az utolsó szótag is elhagyta a száját, a lift hirtelen megállt, és zuhanni kezdett. Na, 

ezen a ponton mindannyian elátkozták Moe utolsó szavait – valaki magában, valaki motyogva, de 

Camin még rá is szólt a nőre, hogy többet ilyet ne mondjon. 

Moe odaférkőzött a terminálhoz, de aztán megfordult, és kijelentette: 

 - Birodalmi szabvány, nem polgári. Ilyet a magas rangú tisztek szoktak használni, legyen az 

katona vagy orvos. 

Ekkor Krayt félrelökte a nőt, és lefeszítette a gombok paneljét. Volt ott mindenféle kábel, és 

különböző bemenetek is. Moe kérdőn felvonta a szemöldökét Schaanra nézve, mire a Jedi felelt a 

ki nem mondott kérdésre: 

 - Új társ, de nem sokáig lesz velünk. Bár… igazából, fogalmam sincs. 

 - Miért kell nekünk mindenkit bevennünk a csapatba? – kérdezte kissé viccelődve Moe, majd 

észrevett egy hiányt. – Tényleg, hol van Nym? – a válasz egy felfelé mutogatás volt, mire Moe a 

homlokára csapta a kezét. – Van nálunk adóvevő, nem? Szóljunk neki, és… 

 - Nem hiszem, hogy ilyen mélységben van vétel. De próbáljuk meg. – tanácsolta Teleia. Kis 

próbálkozás után, kissé recsegve bár, de érthetően bejelentkezett Nym. 

 - Itt Nym. 

 - Kösz a kérdést, jól vagyunk – kezdte Moe. – Épp lezuhanunk egy turbólifttel, de azért 

reménykedünk, hogy neked jól megy minden odafönn. 

 - Indulok.  –Nym elég kurtán felelgetett. Miután szétkapcsoltak, Krayt felkiáltott, hogy 

sikerült megállítani a liftet. 

 - Nem tudsz visszavinni minket a tengerszint magasságába? – replikázott Moe. 

 - Ezt is nehezen csináltam meg, pár másodperc, és ütköztünk volna szerintem. És ha még 

hozzápiszkálok, lehetséges, hogy megtörténik. 

 - Itt is jó lesz, köszönjük – biccentett Schaan, majd gyengéden ellökte az ajtótól az ex-elitet. 

Elővette fénykardját, és meglepve látta, hogy Danaiel is ezt teszi, aztán rájött, hogy egy a 

gondolkodásuk. A nő rámosolygott, majd egyszerre aktiválták fegyvereiket, és ugyanabban a 

pillanatban szúrták bele az ajtóba, majd hajszálpontosan ugyanolyan kört írtak le vele. 
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Elég volt egy pöccintés, és a kivágott acéllemezek nagy hanggal estek le a kinti padlón. 

Szerencséjükre pár centi csúszással egy szinten állította meg Krayt a liftet. Kisétáltak egyenként, 

és körülnéztek. 

6. 

A helyiség leginkább egy gépteremre hasonlított, tele volt konzolokkal az egyik fele, míg a 

másik felét holoképernyő alapok töltötték ki. Krayt és Ace nyomban felismerte: ez egy 

klónháborús bázis egy része lehetett. 

Nyilván úgy gondolták, hogy a droidok a kórházakat nem támadják meg, és úgy tűnt, jól 

hitték – ezzel az egy kórházzal kapcsolatban. Azonban Ace azt is észrevette, hogy ezt még a 

Birodalom is használta valamikor, mivel pár gomb „birodalmasított” volt. Rögtön felismerte a 

gombok funkcióit, és azt, hogy melyik működhet még, és melyik nem. Talán a számítógépeket is 

használhatnánk, ha lenne időnk – gondolta. 

 - Nos, akkor hogy jutunk ki innen? – kérdezte két tenyerét összecsapva Moe. 

 - Hát úgy, ahogy lejutottunk. Biztos van másik turbólift is. – Schaan a terem túlsó végében 

lévő ajtóra mutatott. – Ha van, az is arra lehet. 

Elindult a többiekkel, Ace még egyszer nosztalgikus arccal körülnézett, és ő is elindult. 

- Mennyi kacat van itt. – nézett szét Moe. – Hé, mi lenne, ha bekapcsolnánk az egyik gépet, 

és megpróbálnánk leállítani a hő tisztítást? 

- Nem rossz ötlet. – biccentett Ace – De siessünk. 

A két Jedi és Camin tovább keresték a liftet, a két klón pedig lesepert egy szétlőtt hullát az 

egyik konzolról, amíg a nő megpróbált életet lehelni a gépbe. Kissé megbontotta a zárt 

szerkezetet, átkötött két drótot, és a képernyő felvillant. 

- Megvan a felvonó! – hallatszott Schaan valahonnan. – Gyerünk! 

- Rendben, csak megnézem, mit tehetünk… - kiáltott oda Moe, ám kedve azonnal elmozdult a 

skála negatív irányába, mikor meglátta, hogy a gép elvégzi az előző félbe maradt 

munkafolyamatot: riasztja a Birodalmat. 

Lenz Laarson fáradtan megdörzsölte arcát a két kezével. Odanyúlt a komlinkjéhez, hogy 

megkérdezze, hány rombolót tudnak küldeni a Fruust rendszerbe, mire az megszólalt, anélkül, 

hogy megérintette volna. Bejelentkezett. 

 - Itt Laarson. – morogta ingerült hangon. 

 - Uram, most kaptunk egy segélyhívást a Tauber bolygóról, és a felsőbb vezetés minket kér 

meg, hogy küldjük oda a rombolóinkat, mivel mi vagyunk a legközelebbi használható egység. 

Azonnali választ kérnek, uram. Vagy kapcsoljam Önhöz? 

 - Mondja meg nekik, hogy mennek a rombolók. – mondta bosszúsan Laarson. – És egy 

felderítő csapatot küldjön a Fruust rendszerbe, a Dalastára. A szökevények felkutatására. - Aztán, 

mikor szétkapcsoltak, magának hozzátette: 

- Mintha lenne más választási lehetőség. 
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Vin’rael az egyik belső kapuhoz ért. Látta, hogy az nyitva van, de beljebb ott volt egy 

orvosdroid roncsa. Nem volt szívbajos, de azért egy kihalt kórházban egyedül sétafikálni, 

ráadásul az állítólagos halálos járvány közepette még neki is soknak tűnt. Azzal nyugtatta magát, 

hogyha a társai lent vannak és nyilvánvalóan élnek, talán nincs is járvány. 

Ezen azonban elgondolkozott, hogy magában miért mondta, és gondolta társaknak őket. 

Hiszen először csak beépülni akart közéjük, sok pénzért vállalta a beszivárgó szerepét. Viszont 

ahogy több és több időt töltött el velük, nem beszélve Laarsonnal, kicsit megszokta már ezt a 

társaságot. 

De ez már nem számított, mert hamarosan hivatalosan, és teljesen véget ér ez a zavarba ejtő 

küldetés. A Birodalom megérkezik, és búcsút int még a szökevények emlékének is. Mindössze 

abban nem volt biztos, hogy valóban jó-e ez így. Helyes? 

Elhessegette a gondolatokat, és inkább beljebb nyomakodott az épület belsejében, amikor az 

egyik folyosón egy rohanó csapatba ütközött. Nem lepődött meg, inkább felvette a tempójukat, 

miközben kimondta az első eszébe ötlő dolgot. 

- Miért futunk? 

- Olyan két perc, és felrobban az egész kóceráj! – vetette oda Moe, majd kiegészítette magát – 

Lábad járjon, ne a szád! 

A kompánia tagjai úgy rohantak, mintha az életük múlna rajta. Az ehhez szükséges löketet az 

adta, hogy valóban ez is volt a helyzet. Lépteik veszettül döngtek végig a folyosókon, majd mikor 

már a szemeik előtt látták a hajókat, valami megmozdult a mélyben. A padlózat megrázkódott, és 

érezhetően melegebb lett pár fokkal. 

- Az eljárás megkezdődött! Rohanjatok, ahogy bírtok! – ordította Ace. 

Alig érték el a járműveket, mikor már a nyomukban járt a tűzforró pusztulás. Így hát idejük 

sem volt gondolkodni, vagy bármi mást tenni: Schaan hajója volt nyitva, így arra ugrott fel 

mindenki, zárták a zsilipeket, és azonnal felemelkedtek. 

Visszatekintve láthatták, ahogy egy villanás kíséretében tűztenger lepi el az egész 

komplexumot. A fényjátékot Danaiel felrobbanó hajója szolgáltatta. 

- Mindenki megvan? – kérdezte Ace, a csapat tagjai pedig egyöntetűen jelezték ittlétüket. 

- Merre tovább? – kérdezte Danaiel, ám mielőtt bárki válaszolhatott volna, négy 

csillagromboló úszott be a légkörbe. 

- A fenébe, már megint? – kiáltott fel Camin. 

Ace értetlenül állt az események előtt, ám gyanúja nem csökkent. Nym megtudhatta, hogy hol 

vannak valójában, ő pedig épp elég időre egyedül hagyta, hogy bármit tehessen. 

- Most mit tegyünk? – nyafogott Thrin, ám Krayt a szavába vágott. 

- Nem titeket keresnek. – dörmögte. – A nő küldte el nekik a figyelmeztetést, a kórház miatt 

jöttek. – erről a tényről mind megfeledkeztek a nagy menekülésben. 

- Nem volt szándékos. – mentegetőzött Moe. 

- Ne emelkedj a mostani magasság fölé. – parancsolta az egykori elitkatona a pilótának. – 

Mivel nem értetek vannak itt, nem fogja őket érdekelni egy sima teherhajó, amíg nem akar 

elszökni. 
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- Az érzékelők szerint van itt egy település, olyan négy mérföldre. 

- Ott meghúzhatjuk magunkat, amíg a birodalmiak elmennek. – vetette fel Ace. 

A csapat minden tagja ideges volt, ahogy nem messze elrepültek a csillagrombolók mellett. 

Azok nyilvánvalóan nem tudták honnan szálltak fel, különben nem eresztették volna el őket. 

Lassan eltávolodtak az ék alakú hajótestektől – bárminemű atrocitás nélkül –, és egyre 

növekvő sebességgel közelítettek a város felé. 

7. 

Ace felriadt az éj közepén. Mivel a Birodalom nem tágított, társaival úgy látták jónak, ha a 

gépükön maradnak a kikötőben. Kevesebb az esélyük a lebukásra vagy lelepleződésre. 

Mindenki szendergett, hiszen rég adatott meg nekik a pihenés komfortja. Pontosabban csak a 

Jedik nem aludtak: meditatív relaxációt folytattak, amivel kiválthatták az emberek nagy részének 

természetes pihenési formáját, miközben ugyanolyan éberek és harcra készek voltak, mint 

egyébként. 

A klónt a háború vérgőzös rémálmai riasztották fel. Néha agyába férkőztek az emlékek, és a 

szerv működésével, valamint néhány rejtett félelemmel és veszteséggel vegyülve, rettenetes 

álomképeket hoztak részre, amelyekkel néha meggyötörték Ace-t. 

De ő ezt sosem mutatta: a gyengeség jelének tartotta, amelyet még társainak sem fedett fel, 

hiszen sosem lehet tudni, mi történhet. 

Lassan, gépiesen ült fel, torka száraz volt, és mivel tudta, hogy az alvásnak már lőttek, így 

elindult, hogy valamit leöntsön a garatján, ám alig tett pár lépést, zajok ütötték meg a fülét. 

Szemei tágra nyíltak, és a maradék fáradtság is elhagyta a testét. Lassan lopakodva közelítette 

meg a hangok forrását. 

- Maga átvert engem! – hallatszott egy dühös hang a pilótafülke irányából. De nem tartozott 

senkihez, aki a hajón utazott. 

- Csak mert félreinformáltak! – ez a tónus Nymhez tartozott. 

- Még hogy Dalasta… A felderítőim egy élő lelket sem találtak azon a koszfészken! 

Inkompetens barom! – Ace óvatosan behajolt, és megszemlélhette a klónt egy holokép 

társaságában: egy magas rangú, birodalmi tisztében, ahogy az egyenruha alapján meg tudta 

állapítani. 

- Nyugodjon meg! A Birodalom mégis idejött négy rombolóval… 

- Egy kórházkomplexumhoz? – a férfi hangja érdeklődően csengett. 

- Igen… - kezdte Nym, ám a birodalmi a szavába vágott. 

- Szóval a Tauber… - jelentette ki, és bontotta a kapcsolatot. A klón pedig egyedül maradt a 

sötétben. Vagyis azt hitte még pár pillanatig, hogy egyedül van. 

Ace keményen megragadta a vállait, és a szemközti falhoz csapta a férfit. Nym fel sem 

eszmélt, mire testvére megragadta a grabancát és talpra rángatta. 

- Te mocsok! Elárultál minket! – köpte az arcába a szavakat. 
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