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1.

Ami  azt  illeti,  Wiggalad  főbázisa  sem volt  a  legbizalomgerjesztőbb,  de így  is 
százszor lekörözte az Ardenogga-féle tróntermet. Legalább nagy pénzt söprünk itt 
be, nyugtatta magát Phai Goon, miközben láncra verve szállította be az értékes 
foglyokat, köztük a Wiggalad számára hőn áhított Camin Thrint.

Természetesen üdvrivalgás kísérte a jövevényt, de ez a röhögés, illetve mosolygás 
sem  volt  őszinte.  Wiggaladnál  semmi  sem  őszinte…  Wiggalad  birtoka  maga  a 
hazugság, a cselszövés. Egyetlen egy, hatalmas bűnbarlang.

- Íme, Wiggalad uram, Camin Thrin – mutatta be a foglyot Whees. – Ráadásul, még 
néhány áruba bocsátható rabszolgát is hoztunk neked.

- Remek, remek – tapsikolt csökevényes kezeivel Wiggalad. A trónja mögött hat őr 
strázsált, nem tudni, miféle népség, hiszen sisak takarta a fejüket. – Tudtam, hogy 
ti vagytok a legjobb embereim!

Intésére az őrök közül kivált kettő, és folyamatosan pisztolyt szegezve Caminra, 
elvezették őt. A másik két fogoly – Moe és Teleia, ugyebár – felnyögött. Azért, mert 
egy újabb nyálcsomó huttba akadtak. Camin pedig nem biztos, hogy hiányzott volna 
bármelyiküknek is.

- Lám, lám, két elbűvölő teremtés – szólította meg dörgő hangon őket Wiggalad. 
Minden szájmozgásakor nyálcsomók reppentek a szélrózsa  minden irányába, hogy 
aztán a tükörfényesre csiszolt padlón kenődjenek el. – És már tudom is, mit teszek 
velük. A kisebbiket hozzátok elém, a másikat pedig rakjátok börtönbe!

- Biztos vagy benne, ó, nagyságosságos? – tette fel ijedten a kérdést Moe. Nem 
tudta, miért akarja börtönbe záratni őt Wiggalad, és Teleiával mit kíván tenni, azt 
végképp nem. Talán Moe-t kivégzik… Vagy annál rosszabb…

- Hát persze, hölgyem – bólintott a hutt. – Veled még nem tudom, mit is kezdjek 
valójában. Ezért raklak egy ideig a cellába. De te, ifjú hölgy, te a táncosom leszel!

2.

Ardenogga tudta, mit tegyen.
Bosszú. Ennyi az egész. Wiggaladnak megbosszulja azt a többévnyi szenvedést, 

hogy alulmaradt a ranglétrán. És nem csak ez zavarta. A klánok, amibe tartoztak, 
régóta  ellenségek.  A  szökevények,  akik  nagyon  sokat  érnek,  csak  jó  ürügyként 
szolgálnak a tervében: meg akarja semmisíteni Wiggaladot.

Most. Azonnal. Nem fog várni.
- Hívatott, nagyságos úr – lépett be a terembe a weequay.
- Á, igen – biccentett Ardenogga. – Mint tudod, a birtokomban áll egy Carrack-

naszád. Nem kell  mást  tenned,  mint hogy Wiggalad  ellen  vezeted.  Nem akarok 
túlélőket!

Nyilván  nem  fogta  fel  a  helyzet  jelentőségét  a  weequay,  csak  felhúzott 
szemöldökkel nézett a huttra. 
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-  Mostantól  te  vagy  a  felelős,  hogy  a  bűnöket  megbosszuljuk  –  folytatta 
Ardenogga. – És hogy a Hutt űr fejet hajtson előttünk.

3.

Moe, kezén és lábán a láncokkal, amikben csak apró mozdulatokat tudott tenni, 
csörömpöltek a padlón. Apró lépésekkel haladt előre az őrökkel, és félő volt, hogy 
felbukik.

Aztán az egyik ajtó felnyílt, és az őrök meglökték őt. Moe persze elrepült, de 
semmit sem látott odabent, olyan sötét volt, így nem is tudott  reagálni.  Hasra 
esett, és hirtelen fázni kezdett.

Víz.
Ez volt a cella  aljában. Nagyjából  a csípőéig  érhetett, de hát hasra esett,  és 

majdnem egy litert nyelt, mire sikerült megfordulnia, és fellöknie magát valahogy. 
Felült, és felkiáltott:

- Ez mi volt?
- Elfelejtettük mondani, hogy itt nemrég egy quarren raboskodott. Biztosítanunk 

kellett az életfeltételeit, de még nem sikerült eltakarítani, ami utána maradt.
- Átkozottak – morogta Moe, miután kiköpött még egy kis vizet. Közben igyekezett 

hátra  hajtani  a haját,  ami már-már  fullasztotta.  –  Legalább szólhattatok  volna, 
akkor még levegőt is veszek.

- Mindegy, így is kiittál belőle egy picit – fonta keresztbe a kezeit az egyik őr.
- Pedig nem is voltam szomjas – vágott vissza Moe.
- Nagyon vicces – morogta a másik őr. – Most itt maradsz, kislány. Jó szórakozást.
Azzal az őrök bezárták az ajtót, és továbbálltak.

Teleiának piszkosul nem tetszett ez a helyzet.
Miután  Wiggalad  elküldte  őt  az  egyik  hátsó  helyiségbe,  átöltöztették,  és  egy 

testből nem sokat takaró – túl keveset takaró – ruhát aggattak rá. Nem volt hideg a 
helyiségben, Teleia nem is fázott, csupán az zavarta, hogy a táncosruha túl sokat 
mutat meg belőle.

Wiggalad persze nagyon jól szórakozott, de Teleia nem örült együtt vele. Mindig, 
amikor mosolygott,  azt  nem gondolta  komolyan.  Egyetlen poént, amit  Wiggalad 
elsütött, sem talált viccesnek. Egyszerűen játszotta a hülyét a hutt előtt.

Nem tudott mást tenni. Teleia gyönge leány volt a rohanó világban. Arra gondolt, 
bárcsak megmentené valaki…

Nem sejtette, hogy az a valaki, már közelebb jár, mint hinné.

4.

Schaan épp valami terven törte a fejét, pontosan úgy, mint a hiperűr-ugrás eddig 
eltelt óráiban, ám továbbra sem jutott semmire, pedig alig 20 perce maradt az 
érkezésig.  Sok  megoldást  végigfuttatott,  ám  egyik  sem  kecsegtetett  jó 
eredménnyel:  behatolni  a  birodalom  területére,  majd  betörni  egy  átnevelő 
központba, dezertőröket menteni, majd elsétálni körülbelül olyan egyszerű volt, 
mint kikapcsolt fénykarddal duracélt vágni.
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Nem volt terve. A percek pillanatokként teltek, és hiába fordult az Erőhöz, nem 
tudta,  mit  kellene  tennie. Lovag…  -  jutottak  eszébe  Danaiel  szavai,  majd 
szánakozva sütötte le a fejét. Nagyon messze állok a lovagi címtől.

A hajó nagy zökkenéssel kilépett a fénysebességből, a hiperűr fodrozódó szövete 
pedig csillagok képére szakadozott szét. Ám nem csak az égitestek ragyogtak: pár 
pillanatba  beletelt,  mire  Schaan  ráébredt,  hogy  egy  űrcsata  kellős  közepébe 
érkezett meg.

Egy  csillagromboló,  pár  csempészhajó,  valamint,  egy  óriási,  a  Jedi  számára 
idegen típusú cirkáló lebegett az űrben, vadászok dongták körül őket, a vörös, és 
zöld sugárnyalábok pedig szembántóan ragyogták be a sötétséget, amelyet néha 
egy-két robbanás is felderített.

A felfordulás hatalmas volt, de a Jedi az Erőre fókuszálva, megérzett valamit: 
Ace, és Nym a csillagrombolón voltak, méghozzá ébren, és harcra készen.

A két klón, immár páncélba bújva – amelyeket két rohamosztagostól szereztek – 
rohanta  át  a  haldokló  csillagromboló  folyosóit.  Robbanások  rázták  meg  a 
hajótestet,  és  tüzek  égtek  mindenfelé:  a  kalózok  alapos  munkát  végeztek,  a 
birodalom rossz csetepatéba keveredett bele.

Ace,  és  Nym  szerencséje  ott  pártolt  melléjük,  ahol  a  csata  kezdődött:  egy 
sugárnyaláb pontosan a börtönblokk közvetlen szomszédságában csapódott be, és 
ennek következményeképp, elment az áram, és kitárult az összes cella. Innen a két 
harcos már feltalálta magát.

Ace azon tanakodott, mekkora szerencséjük volt: nem érték el az  úticéljukat, 
mert a romboló, amivel szállították őket, belekeveredett egy csempészbanda – akik 
épp baktát próbáltak elcsenni a bolygóról – és egy kalóztársaság – akik épp baktát 
próbáltak elcsenni a csempészektől – kis nézeteltérésébe.

A  probléma  ott  kezdődött,  amikor  a  kalózok  erősítést  kaptak,  egy  hatalmas, 
erődített cirkáló képében, ami jóval nagyobb ütőerőt képviselt a birodalom, és a 
csempészek  űrjárműveinél  is,  így  a  csata  további  kimenetele  nem  lehetett 
kétséges.

A klónt azonban, nem is a körülöttük felrobbanó hajó foglalkoztatta, hanem társa 
gyanús  viselkedése:  bajtársa  teljesen  nyugodtnak  tűnt,  amikor  még  csak  a 
birodalom foglyai voltak, ám mióta kiszabadultak, egyre idegesebb lett. Ace egy 
ideig  gyanakodott  emiatt,  ám  hamarosan  elcsitította  a  fejében  dörömbölő 
ellenérzést, hiszen „testvére” végig mellettük harcolt, ő is csak egy dezertőr, mint 
ő. Ráadásul, egymásra vannak utalva.

Álcájuk működött. A folyosókon senki nem tört az életükre, bár ez lehet annak a 
szövődménye volt, hogy senki nem szándékozott meghalni a rombolón, és sokan 
akadtak, akik ez ellen tenni is hajlandóak voltak.

- Keresnünk kellene egy mentőkabint. – vetette oda tömören Nym.
- Az én fejemben is ez jár. De ezek a hajók teljesen mások, mint a Venatorok. 

Semmi nem ugyanott van.
Nym vett egy nagy levegőt, majd kifújva azt, felajánlkozott:
- Én valamennyire ismerem az ilyenek belső felépítését, majd én megyek elől, te 

pedig figyeld a hátunkat. – mondta, majd lelkiekben felkészült arra, hogy lebukhat: 
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pontosan az ilyen dolgok sodorják veszélybe az álcáját, ám nem tehetett mást, 
hiszen a hajó hamarosan felrobban.

- Rendben. – biccentett Ace, és maga elé engedte. Vin’rael magában ujjongott, 
hogy  álcája  nem  szenvedett  kárt.  Mindössze  azt  nem  tudta,  hogy  „testvére” 
fejében mi játszódik le.

Hamarosan találtak egy mentőkabint – valószínűleg az utolsót a hajón. Hatalmas 
robaj hallatszott, halálhörgés, a hajó utolsó szava. A két harcos egy pillanatot sem 
időzött, azonnal bevetették magukat a kapszulába, majd ki is lőtték azt.

5.

Moe csüggedten állt cellája falának támaszkodva. Lábai már fájtak, ám semmi 
kedvet nem érzett magában ahhoz, hogy a koszos, hideg vízbe üljön. Elmerengve 
vette számba a közelmúlt eseményeit, majd elgondolkozott, mivel érdemelte ki, 
hogy egy hutt börtönébe kerüljön.

Persze tudta jól, hogy mivel sikerült ezt elérnie, ám amíg a gondolataiba merült, 
kevésbé  volt  zavaró  a  lábát  lassan  szétáztató  víz.  Fázott,  fogai  vacogtak,  és 
igazságtalannak érezte a helyzetet, még úgy is, hogy nem ismerte társai jelenlegi 
kondícióját.

Ennek ellenére, reménykedett benne, hogy mindegyikőjük jól van. Eléggé nagy 
slamasztikába kerültek, és egyelőre nem tudta, hogyan mászhatnának ki belőle. 
Bár… Schaan, Ace, Nym, és Danaiel nem voltak velük, mikor a hutt elé vezették 
őket. Tehát, még reménykedhet a jöttükben.

Mintha imái épp meghallgatásra találnának, hangzavar támadt a cellája  előtt. 
Érdeklődve  lépett  közelebb  az  ajtóhoz,  ám azonnal  hátra  is  hőkölt,  amikor  az 
acéllapon egy kéken ragyogó energiapenge fúrta át magát. Moe a vízbe csüccsent 
ijedtében, de másfelől, meg is nyugodott. Egy jedi vágott utat magának a cellába. 
Már sejtette is, hogy ki.

Az  ajtóban  haladó  nyaláb  leírt  egy  kört,  majd  eltűnt.  Moe  felkészült,  hogy 
köszöntse  a  jövevényt,  ám mikor  a  fémlap  a  vízbe  hullott  elé,  és  meglátta  a 
megmentőjét, elállt a szava. Nem Schaan, vagy Dalaiel állt ott, hanem egy idegen 
férfi, kezében kék fénykarddal.

Magas volt, barna, félhosszú hajjal, és barna szemekkel, vállai szélesek voltak, 
hosszú  szövetkabátja  valamennyit  eltakart  a  testéből.  Borostás  arcán  derűs 
kifejezés ült, miközben végigmérte a vízben mártózó nőt.

- Ki… vagy te? – kérdezte meglepve Moe.
- Hát, ezt én is kérdezhetném. – a férfi hangja mély, megnyugtató volt.
- Én… - kezdte Moe, ám továbbra sem igazán találta a hangját.
- Mindegy. Ki akarsz jutni innen?

Moe  úgy  érezte,  mintha  valami  álomba  csöppent  volna.  Kimentette  egy 
vadidegen, aki utána még abba is beleegyezett, hogy segít neki kihozni a barátait 
is. Ez túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, mégis, épp itt történt, a szemei előtt.

A  férfi  előtte  haladt,  mintha  pontosan  tudná,  merre  keresse  a  következő 
kiszabadítandó alanyt.
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-  Egyébként, mit  keresel  te itt?  – kérdezte Moe, a fal  mellet  heverő testekre 
nézve: fénykard végzett velük, őrök, és fejvadászok tetemei.

- Áh, semmit. – magyarázta a férfi. – Csak lekapcsoltam egy kis pénzt egy huttról, 
vérdíjat tűzött ki a fejemre, én meg betörtem, hogy begyűjtsem az ő fejét. Csak, 
nem ez a hutt volt az.

- Akkor mit keresel még itt?
- Utálom a huttokat. – vallotta be az idegen könnyedén. – Ott rúgok beléjük, ahol 

csak tudok. Legyen szó a foglyaikról, vagy pár… milliójukról…
- Nem vagy normális. – vonta le a nő a végkövetkeztetést, teljesen jogosan.
- Meglehet. – biccentett a férfi, majd rövidesen megállt egy ajtó előtt. – Idebent 

van valaki.
- Nézzük meg! – javasolta Moe.
A  férfi  belekanyarította  ragyogó  pengéjét  az  ajtóba,  majd  miután  átvágta, 

láthatóvá vált  a  cellában  a  fal  mellett  ülő  Camin.  Amint  meglátta  szabadítóit, 
azonnal felpattant, és hozzájuk lépett, ám az idegent teljesen ignorálta.

- Moe! Mi a fene történik itt? Ki ez a bájgúnár?
- Nem tudom, de lehetnél hálásabb. – vágott durcás arcot a nő.
- Miért kell neked minden szemetet felszedned… - kesergett a pilóta, ám a másik 

férfi elé lépett.
- Ez a barátod? – kérdezte lekicsinylő hangon.
-  Az. Nézd el  a modorát… -  kérte Moe,  ám az idegen minden további sértést 

megelőzött egy erős balhoroggal, amitől Thrin azonnal eszméletét vesztette.
- A te barátod, te hozod. – jelentette ki, majd elindult a másik irányba.
-  Ha  nem  ütöd  ki,  akkor  könnyebb  lenne  vele!  –  feddte  Moe,  miközben 

felnyalábolta Camint.
- Szerintem így jobb. Legalább csendben van. – vigyorodott el a férfi, és tovább 

sétált.

6.

Schaan kissé megijedt, amikor a csillagromboló felrobbant, ám mivel továbbra is 
érzete barátait az Erő szövetén, inkább követte a jelet a zűrzavaron át.

Roncsok  lebegtek  mindenfelé,  és  villanások  festették  őket  színesre,  ahogy  a 
csempészek megpróbáltak elmenekülni, vagy küzdeni a kalózokkal, akik hatalmas 
túlerőben  voltak.  A  Jedi  hajóját  eddig  nem vették  észre.  Ennek  két  oka  volt: 
egyrészt,  a pokol szabadult el  odafent,  másrészt, Schaan igyekezett  elrejteni  a 
saját jelenlétét a csatában, amennyire csak tőle tellett.

Meglátott egy, a bolygó gravitációs mezőjébe sodródott mentőkapszulát, és amint 
kicsit jobban koncentrált az Erőre, rájött, hogy bajtársai abban a kabinban vannak. 
Utána  eredt,  ám  képtelen  volt  utolérni  a  kis  járművet,  amelyet  immár  a 
tömegvonzás rántott a felszín felé, hatalmas sebességgel.

A  Jedinek  rá  kellett  jönnie,  hogy  legközelebb  a  bolygón  tudja  begyűjteni  a 
klónokat. Már ha túlélik a zuhanást. Ő is behatolt az atmoszférába, és rövidesen 
feltárult előtte a Thyferra látképe.

A táj zöldellt, dombok, hegyek meredeztek a felszínből, hol kisebb, hol nagyobb 
területi egyenetlenségek, a messzeségben pedig, szürkés-feketés kitüremkedések, 
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amelyek  vagy  a  birodalmi  támaszpont,  vagy  a  baktagyárak  egyikének  épületei 
lehettek.

Itt készítették a „csodafolyadékot” amely mára felváltott majdnem minden egyéb 
gyógyszert, mesés hatékonyságával. A gúnyneve tökéletesen ráillett, ezt mindenki 
tudta, többek közt a Birodalom is.

Ezért volt fontos nekik, hogy mindenképpen rátehessék a kezeiket a felettébb 
értékes matériára, hiszen az elnyomás, és zsarnokság szervezetei néha igen komoly 
ellenállásra számítottak, így pedig sérülésekre is.

Hirtelen, a kommunikátor életre kelt Schaan előtt. Egy ideges, érdes hang szólalt 
meg belőle.

- Azonosítatlan hajó! Azonosítsa magát, vagy készüljön a következményekre. – a 
Jedinek gyorsan ki kellett találnia valamit, ám ezúttal sokkal jobban járt az agya.

- Itt a Savior, független mentőhajó! A Birodalom megbízásából járok itt, a fenti 
csata sérültjeit összegyűjteni. – hadarta,  miközben az Erőt használva delejezte a 
hangját, hogy minél hihetőbben csengjen.

-  A  fene  essen  azokba a  rohadt  kalózokba!  –  szitkozódott  a  hang  –  Mindegy, 
legalább  már  jön az  erősítésünk.  A  sérülteket  szállítsa  a  koordinátákra,  amiket 
megadok. – Schaan megkönnyebbült, ahogy blöffje megállta a helyét. Már csak a 
két klónt kell megtalálnia… és elszökni, mielőtt megjön az „erősítés”.

7.

Az  idegen  erőltetett  tempót  diktált,  amit  Moe  nehezen  bírt,  főleg  úgy,  hogy 
Camint is magával kellett rángatnia. Emiatt, kissé dühös volt az ismeretlenre, és 
ezt nem átallott úton-útfélen szóvá tenni.

A  férfi  nem  szólt  semmit,  csak  vigyorgott.  Ha  ellenféllel  kerültek  szembe, 
kegyetlenül levágott bárkit,  aki az útjába állt, és nem úgy harcolt, mint Schaan, 
vagy  Danaiel,  a  mozdulatai  brutálisabbak,  és  kevésbé  számítottak,  mégis 
pontosabbak voltak. Mintha a kardja a teste része lenne.

- Jedi vagy te is, ugye? – tette fel a kérdést Moe, ami már régen az agyában 
motoszkált.

- Én aztán nem. – vetette oda a férfi.
- Akkor miért van nálad fénykard? – tudakolta kissé gúnyos hangon a nő.
- Mert nagyon tetszik, ahogy világít. Meg le tudom vele írni a nevem. – ironizált az 

idegen a fegyvert lengetve.
Moe inkább békén hagyta a témát, felismerve, hogy nem fog értelmes választ 

kapni. Viszont idegesítette megmentőjének szótlansága. Bár… ez legyen a legkisebb 
baj – gondolta.

Hamarosan elértek a hutt tróntermébe, begyűjteni az utolsó hiányzó személyt. 
Moe itt látta meg az idő múlását, ugyanis mindenki szendergett, még a helyet őrző 
gamorreaiak, zsoldosok és fejvadászok is. Az egész teremben egyetlen ember volt 
ébren, a hatalmas hájtömeghez láncolt fiatal táncosnő, akiben Moe hamar Teleiára 
ismert.

A lány öltözete láttán végigfutott az agyán, hogy talán ő járt jobban,  vizes kis 
cellájában,  mint  hogy  itt  rázta  volna  a  tomporát  mindenféle  rosszarcú 
gengszternek, ami valljuk be, nem lehetett valami kellemes tevékenység.
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Teleia  is  észrevette  őket,  és  kérdően  nézett  Moe-ra,  várva,  hogy  valamit 
cselekedjen. A férfiről ő sem vett sok tudomást.

Az idegen intett társnőjének, hogy lassan, óvatosan közelítsék a kiszabadítandó 
lányt,  az  pedig  bólintott  neki,  jelezve,  hogy  elfogadja,  és  érti  a  tervet. 
„Letámasztotta” a fal mellé Camin ernyedt testét, majd az ismeretlen nyomába 
szegődött.

A  hutt  horkolása  hatalmas  zajt  csapott,  ám  úgy  tűnt,  ez  senkit  nem  zavar, 
ugyanolyan nyugodtan szendergett a trónterem népe.

- Ki ez? – suttogta Teleia, a tőle telhető leghalkabb módon.
- Segít nekünk. – magyarázta Moe. – Maradj nyugton, eloldozlak.
Az  idegen  jó  alaposan  végigmérte  a  fiatal  lányt,  amíg  az  idősebb  halkan 

erőfeszítéseket tett az eloldozására.
- Mit bámulsz? – kérdezte a Dathomir szülöttje, aki nem igazán volt hozzászokva, 

hogy az alantas férfinép a ruhával alig elfedett testén legeltesse a szemét.
- Téged. A ruhád… nem szorít? Nagyon vörös vagy. – felelte az ismeretlen arcátlan 

módon, vigyorogva.
Teleia csak morgott az orra alatt, ám készült valami frappáns visszavágással, ami 

már sosem derült ki, mi lehetett volna.
- Az a rohadt mocsok! – harsant egy ordítás, ami gyorsan körbeért a helyiségen, 

mindenkit felverve. Camint volt az, aki visszanyerte az eszméletét, és szeretett 
volna hangot adni csalódottságának. Csak a helyet nem választotta meg eléggé.

Legalább 30-40 sugárvető csöve irányult rá, és a hutt előtt álló társaira, ám az 
idegen megőrizte a hidegvérét: azonnal felszaltózott Wiggalad mögé, és a „nyaka” 
elé tartotta a fényszablyáját.

- Senki nem lő, és senki nem mozdul. – jelentette ki ellentmondást nem tűrve – 
Különben megölöm.

- Ez egy Jedi! – mennydörögte a hutt megvető hangon – Nincs vér a pucájában! 
Lőjétek le.

Erre válaszként, az ismeretlen férfi közelebb húzta a pengét, és a trón közvetlen 
közelében iszonyatos bűz szabadult  el,  ahogy a  plazmaív Wiggalad hájába várt, 
elszenesítve azt. A hutt felüvöltözött, majd módosított az előbbi kijelentésén.

- Ne lőjetek! Megparancsolom. Mit akarsz, fejvadász?
- Nem vagyok fejvadász.
- Számít ez?
- Nem.
- Tehát?
- Add nekem a foglyaidat. Ezt a hármat.
- Még mit nem!
- Meg akarsz halni, nagyságosságom?
A hutt elcsendesedett, a levegőben szinte hallható volt agyának csikorgása. Ekkor 

robbant be a terembe egy weequay, és elordította magát.
- Fenséges Wiggalad! Egy ellenséges hajóhad támadja a miénket, orbitális pályán!
- Úgy tűnik, van fontosabb dolgod is, mint mi. – suttogta az idegen. – Engedj 

minket, és megéred, hogy törődhess velük.
- Vidd a két nőstényt…
- Felőlem…
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- Még mit nem! Ha ők mennek én is! – vetette oda Camin dühösen.
- Miért nem maradtál ájult? Akkor eleve nem lenne bajunk…
- Nekem egy csavargó ne ossza az észt!
- Kell ez neked? – kérdezte a hutt.
- Nekem aztán nem. De úgy néz ki, vagy vele, vagy sehogy.
- Ezután mindkettőtök fejére vérdíj kerül… megtudom a neved, az ő díját pedig a 

kétszeresére növelem…
-  Slade  Waynar  vagyok.  De  ha  jót  akarsz,  hagyod  a  vérdíjat,  mert  könnyen 

megszalad a kezem.
- Meg fogsz halni. Velük együtt.
- Felőlem. Nem is ismerem őket.
- Magasságos, a flottánk…
- Tűnjetek a szemem elől! – háborgott a hutt.
- Öröm volt veled tárgyalni. – biccentett Waynar vigyorogva, majd kabátja alól 

elővett egy E-11es sugárkarabélyt, és odadobta Moe-nak.
- Tartsd sakkban a barátunkat, amíg kisétálunk, rendben?

A  szökevények  már  Wiggalad  rezidenciájának  előcsarnokában  rohantak  a 
szabadság felé, amikor úgy tűnt, a hutt meggondolta magát. A terembe a katonái 
özönlöttek, akik úgy tűnt, egyöntetűen meg akarják ölni Moe-t, és csapatát. Ám 
azok eléggé ragaszkodtak az életükhöz: a nő, Waynar segítségével szerzett fegyvert 
bajtársainak, így a küzdelem kissé kiegyensúlyozottabbá vált.

Egészen addig, amíg a plafon be nem szakadt, egy hatalmas robbanást követően: 
a  törmelék  agyonütötte  a  maradék  zsoldosokat,  így  mindössze  a  szökevények 
maradtak állva. Egy nő ugrott be a keletkezett lyukon: Danaiel,  kezében kivont 
karddal.

Teleia azonnal odaszaladt hozzá, és átölelte. Moe és Camin is odalépkedett, hogy 
üdvözöljék.

- Te lennél a felmentő sereg? – kérdezte szkeptikusan a pilóta.
- Nem vagyok egyedül. – felelte a Jedi rosszallóan - De siessünk, nem biztonságos 

itt.
- Mi sem vagyunk egyedül. – mondta Moe.
- Nem értem miről beszélsz.
- Itt van… - kezdte volna a nő, ám nem látta sehol a megmentőjét – Mi a fene?
- Hová tűnt az a mocsok? – tanakodott Camin is.
- Nincs itt senki rajtunk kívül. Nem érzek mást.
- Itt volt egy fickó! Ő mentett ki minket. Valami „jediszerűség” volt.
- „Jediszerűség”? – Danaiel  kezdte azt hinni, hogy egy-két törmelékdarab kárt 

tehetett barátai mentális képességében.
-  Valami  Slade Waynar!  –  magyarázta  gúnnyal  a  hangjában  Thrin.  –  Az  idióta 

megmondta a nevét a huttnak.
- Waynar? – kérdezett vissza a Jedi. Ismerte a nevet, és a tulajdonosát, még a 

háborúból. Egy fiatal, tehetséges Jedi volt, akit kitaszítottak, mert túl közel került 
a sötét oldalhoz. Ez magyarázná a hullámzást az Erőben, amit érzett. Valószínűleg, 
Waynar is érezte őt, és ezért lépett olajra.

- Talán ismered? – kérdezte Teleia.
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- Nem… de nem is fogom. Nem hiszem, hogy látjuk még. Menjünk!
- Valóban! Siethetnétek! – kiáltott le a lyuk pereméről egy ismerős hang.
- Ez meg mit keres itt? – háborodott fel Camin, aki felismerte a tónust.
- Hosszú történet. Na gyerünk! – szorgalmazta Danaiel, és a kis csapat gyorsan 

eliszkolt a romok közül. Ennek ellenére, hosszú út várt még rájuk: a Nar Shaddaa 
vendégmarasztaló kis hely volt, főleg a huttok ellenségeinek.

Waynar csendben figyelte a menekülőket, miközben maga is elindult kifelé, csak 
egy másik úton. A képessége, amivel elrejtette a jelenlétét, ismét jól jött, ahogy 
már sokszor. Elvigyorodott. A Jedinek igaza volt. Soha nem fognak ismét találkozni. 
Az Erő más utat jelölt ki nekik.

Írta:
Corran & The Medium
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