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1. 

Sötét volt, de egy ismerős hangot hallott a távolból és csak ekkor döbbent rá, hogy minden 

egyes porcikája fázott. A sötétség lassan kezdett szétoszlani, érezte, ahogy hópelyhek zúdulnak 

az arcára. 

A hóban feküdt. Az egész helyzet olyan ismerős volt a számára, mintha egyszer már átélte 

volna. Felült és körbenézett, de a hóvihar miatt alig látott el pár méterre. 

A homályból egy sötét alak körvonalai bontakoztak ki. Azonnal talpon termett és már a 

fénykardját kereste, amikor felismerte a felé közeledő alakot. 

Teleia volt az. 

- Miért nem válaszoltál? Már mióta itt ordítozom a neved! – mondta a lány vacogva. 

- Én… Ne haragudj… - mondta Schaan, még mindig a fénykardja után kutatva. – Nem 

láttad a fénykardomat? 

Teleia megrázta a fejét. 

- Mindegy – sóhajtott mélyet Schaan. – Nem érzem a közelben se Moe, se Camin jelenlétét. 

Talán már visszamentek a többiekhez. 

- Akkor mi is visszamehetnénk végre – mondta a lány. 

- Te itt maradsz – vágta rá Schaan. – Ha lerendeztük az ügyet, érted jövünk. Keress valami 

búvóhelyet. 

A Jedi meg se várta Teleia válaszát, érzékeire hagyatkozva belevetette magát a hóviharba 

elindult vissza a hajóhoz. 

 

 

Mintha hangyaboly lett volna a Jedi fejében, olyan nyüzsgést érzett az Erőben. Nem tévedett. 

A békés kis dokk, ahol a hajójuk volt, immáron könyörtelen harcmezővé változott. Pár pillanattal 

később már annyira a körülötte cikázó lézernyalábokra koncentrált, hogy kis híján hasra esett egy 

ellenséges katona hulláján. Az Erő segítségével a többieket kereste a közelben - és meg is találta. 

Egy ügyes és elegáns ugrással Danaiel mellett termett, ám fegyvere még mindig nem volt. 

- Hol vannak a többiek? - nézett rá kérdőn a nő, de kérdését csak Schaan hallhatta. 

- Azt hittem, már rég visszajöttek - mondta a fiú, közben a kezébe röppent egy éppen 

összecsukló rohamosztagos sugárvetője. Leadott néhány lövést, majd körbenézett 

A dokk immár kitágított bejáratán Krayt rohant ki, folyamatosan tüzelbe az őt követő 

rohamosztagosokra. Rajta kívül csak Ace, Akane és Nym jelenlétét érezte a közelből. - Dotrie 

elkapta őket. - nyögte ki végül Schaan. 

- Az a szuka még él?! - sziszegte Danaiel, de természete nem engedte, hogy ennél 

csúnyábban adja környezete tudtára véleményét. Fénykardjával hárított pár lövést, majd egy 

hatalmas Erő-ugrással a csata közepén termett fedezékéből. Schaannak azonban nem volt ideje a 

nővel foglalkozni, mert két rohamosztagos már mondhatni tárt karokkal várta halálát - egyszerre 

nyitottak tüzet rá két oldalról.  
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Nem volt más menekülés útvonala, csak felfelé. Teljes erőből elrugaszkodott a talajtól, sokkal 

magasabbra jutott, mint gondolta, premier plánból látta az egész csatát: tényleg olyan volt, mint 

egy dühödt hangyaboly. A következő pillanatban azonban mintha megfagyott volna a levegő 

körülötte. Hirtelen mindent lassítva látott, mintha teljesen másik dimenzióban lenne, minden 

végtagját elhagyta az erő. 

Éles fájdalom hasított testébe a dereka tájékán, majd még egy a szíve környékén. Meglőtték. 

Vagy mégsem? Ahogy végignézett magán, semmi sérülést nem látott - a zuhanás következtében 

szerzett horzsolásokat leszámítva. A fájdalom azonban még mindig átjárta lábujjaitól egészen a 

feje búbjáig, és iszonyatos sebességgel zuhanni kezdett. Ahogy fordult egyet a levegőben, még 

éppen látta, ahogy Danaiel erejének utolsó cseppjéből tágra nyitott szemekkel rogyott térdre a tér 

közepén, és kezéből erőtlenül kigurult a fénykardja. A Jedi immáron eggyé vált az Erővel. 

 

 

Ace és Krayt hátukat egymásnak vetve észre sem vették a harc hevében, hogy mi történt pár 

méterre tőlük. Annyit sikerült azonban elraktározniuk, hogy Schaan visszatért és belevetette 

magát a harcba. Az már nem tűnt fel nekik, hogy eleinte fénykard nélkül, majd fénykarddal 

tizedelte a rohamosztagosokat. 

A két klón olyan összhangban működött, mintha mindig is együtt harcoltak volna, pedig pár 

nappal ezelőtt találkoztak életükben először. De klónok voltak. Ugyanazokat a géneket és 

kiképzést kapták. És most valószínűleg jó pár testvérükkel kerültek szembe. A jellegzetes 

rohamosztagos sisak miatt ezt nem tudták megállapítani, csak az egyes katonák harcmodorát 

ismerték fel. 

Schaan már jó ideje csatlakozott hozzájuk, de Ace akármerre is nézelődött, Camint és Moe-t 

nem látta sehol. 

- Láttad valahol Moe-t és Camint? – kiabálta túl a lövések zaját Ace. 

- Nem! – kiáltott vissza Krayt két leadott lövés között. – Talán visszamentek a dokkba. 

- Nem hiszem – csóválta a fejét Ace és felállt a fedezékük mögül. 

- Mi a fenét művelsz?! – kiáltott utána Krayt. 

- Körülnézek! 

Ahogy Ace kicsit jobban kikerült a fedezék takarásából, mintha megsokszorozódott volna a 

rájuk irányuló lézernyalábok száma. 

Krayt tudta, hogy őrültség, amit Ace művel, ezért még csak meg sem fordult a fejében, hogy 

követi társát. Inkább megpróbálta innen fedezni. Nagyjából követte a szemével Ace-t a 

harcmezőn át, látta, hogy sikerült pár szót váltania Schaannal, de túl messze voltak ahhoz, hogy 

bármit halljon, vagy bármit leolvasson az arcukról. 

Közben persze nem feledkezett meg a csatáról sem, mire Ace visszaért a fedezék mögé, Krayt 

jó pár rohamosztagost a másvilágra küldött. 

- Van egy kis lépegetőjük a dokkban – mondta Krayt Ace-nek. 

- Danaiel meghalt – mondta Ace. 
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- Ez nem lehet – mondta enyhén halálra vált képpel Krayt. Ace csak bólintott egyet. – 

Akkor mi van? Most hárman próbálunk elintézni egy légiót? 

- Azért annyian nincsenek. 

- Na és hol vannak a többiek? 

- Sharian megint felbukkant, valószínűleg felvitte őket az egyik csillagrombolóra. 

- Hát ez remek. – csikorogta Krayt. 

- Intézzük el a lépegetőt – mondta Ace és mire Krayt bármit is reagálhatott volna, a klón 

már a dokk felé igyekezett. 

Megint Krayt maradt a viszonylag biztonságos helyen, hogy fedezze Ace-t. A lépegető a 

dokkban járkált fel-alá, és Schaant nézte ki célpontnak. Ezért tudott olyan egyszerűen a közelébe 

férkőzni Ace. 

Simán feljutott a pilótához és egyetlen egy lövéssel el is intézte. Gyorsan kilökte az ülésből a 

katonát és átvette a helyét. Kilőtte a közelben lévő rohamosztagosokat, majd megkereste Kraytet, 

hogy jelezzen neki. 

A klón a fedezék mögül intett neki, folyamatosan a dokk bejárata felé lövöldözve – éppen 

ezért nem látta, hogy egy csapat katona és egy lépegető közeledik felé hátulról. Ace abba az 

irányba fordította lépegetőjét, de mire leadott pár lövést, a másik lépegető elég közel került 

Kraythez, hogy egy jól irányzott lövéssel eltalálja a klónt. 

Krayt kezéből kiesett a sugárvető, majd holtan terült el a vérétől vöröslő hóban. 

2. 

Dotrie nem kicsit elégedett arccal lépett be a turbóliftbe, amibe Camin is követte - csak ő nem 

volt épp vidám. A sephi egy darabig türtőztette érzelmeit, de nem nagyon tudta tovább magában 

tartani, ezért elvigyorodott. A pénzt megkapja, Moe meghalt... Kell ennél több? Sőt, még a 

nyomorék Jedi fénykardját is megkapta ajándékba. Illetve nem kapta – fogta és elhozta. A 

nagyokos Lenz úgyis éppen a kis hugicával volt elfoglalva. 

- Jaj, Camin, olyan szép az élet. Nem gondolod? - kérdezte megkönnyebbült sóhajjal, 

közben alig észrevehetően a férfire sandított. 

- Örülsz, hogy száz év után végre sikerült valakit levadásznod? - kérdezte a pilóta. 

Dotrie szívből felnevetett - persze kicsit meg kellett erőltetnie magát hozzá, valamennyire 

betalált Camin megjegyzése. 

- Na, azért nem volt száz év... és nem is egyvalakit kaptam csak el! Mondjuk sajnálom, 

hogy ezt a Moencsikát nem én nyuvaszthatom ki. Nagyon élvezném! 

- Őt is magunkkal hozhattuk volna! - tört ki Caminból. - Egy szavadba került volna, 

Laarson úgy odavolt érted. Csak tudnám, miért... - tette hozzá halkan, bár volt egy sejtése. 

- Verd ki a fejedből! Azt a nőt is, meg az előbbi idióta ötletedet! Értem mindig minden férfi 

odavan... te is. De nem muszáj velem jönnöd, itt is maradhatsz. Akkor majd egyedül adom vissza 

a Jedi haverodnak a fénykardját, de lehet, hogy megtartom... 

- Mi? - kérdezte döbbenten Camin. - Nem ölted meg Schaant? 
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- Még nem. Ott van valahol a törmelékek alatt, csak ki kell ásni. - vont vállat a nő. - Mi 

van? Meglepődtél? 

- Nem elég egyértelmű? Akkor most visszamegyünk segíteni nekik? 

A sephi csak elhúzta a száját. 

- Úgy sem élnek már. Hol az én régi Caminom? Aki önző dög volt, és csak magával 

törődött?? 

- Honnan veszed, hogy nem élnek? Legalább nézzük meg vagy valami! 

- Előbb ezt látnod kell - húzta elő adattábláját kelletlenül az egyik zsebéből, majd néhány 

gombnyomás után egy rövidke felvétel tűnt elő belőle. A dokkbeli csatát mutatta, pont azt a 

részét, amikor Danaiel és Krayt meghaltak. - Ebből gondolom, hogy már nem élnek. 

Camin jó pár másodpercig csak emésztette a látottakat. 

- És a többiek? Mi van, ha ez is csak valami hamisítvány? 

- Sajnos nem hamisítvány. A többiekről nem tudok semmit. De ha ennyire mehetnéked 

van, hát menj, de én tuti nem teszem kockára a bőröm értük... és most már érted sem! Húzz innen 

a kriffbe! - lökött egyet a férfin Dotrie. Nagyon elege volt most már. Megkapja a pénzét aztán éli 

boldogan világát, jobb is lesz úgy. - Ezt is vidd magaddal! - nyomta Camin kezébe a fénykardot. 

Camin egy darabig a markolatot nézegette. Még soha nem kapcsolta be a fegyvert, de úgy 

tűnt, most eljött az idő, hogy végre kipróbálja. Egy gombnyomásra a kék penge életre kelt - 

Dotrie nem kis meglepetésére. Camin rávigyorgott a nőre. 

- Szükségem lesz a hajódra. 

- Na azt már nem! - makacskodott a sephi, majd átgondolta helyzetét. - Leviszlek, de a 

csata felett kidoblak... és elhúzok innen. 

- Rendben! - vágta rá Camin és abban a pillanatban megállt a turbólift, ők pedig elindultak 

Dotrie hajója felé. Schaan fénykardja pedig – immár kikapcsolt állapotban – ott lógott a pilóta 

övén. 

Az út Dotrie hajójáig szótlanul telt, egyikük sem tudott mit kinyögni, vagy nem akart. 

Akadálytalanul elértek a rámpáig, a sephi lenyitotta azt, majd valamilyen oknál fogva véletlenül 

beverte a fejét a hajó egyik kiálló részébe. 

- Hogy a kriff verje meg - dörzsölgette mérgesen a fején keletkezett púpot. Tényleg 

erősebbre sikeredett a "baleset", mint szerette volna, de mivel Camin ügyet se vetett rá, így 

lemaradva követte a férfit. Mikor azonban már a hajó rejtekében voltak, egy gyors mozdulattal 

elővette sugárvetőjét, és egy jól irányzott ütéssel tarkón vágta a pilótát, aki ájultan rogyott össze. 

Dotrie megkönnyebbültem sóhajtott fel - egy gonddal kevesebb - ám öröme csak addig tartott, 

míg meg nem látta a Camin feje alatt egyre nagyobbra növő vértócsát. 

3. 

Moe búskomoran kuporgott az ágyán a kietlen, barátságtalan orvosiban. Ruhának kapott 

valami ormótlan, kiszuperált gyakorlóruhát, de már ez sem érdekelte. Camin elment azzal a 

nővel, őt pedig nem sokára kivégzik. Végül is, talán jobb is így. Jobb gyorsan meghalni, mint 
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látni, ahogy a pilóta máris más ágyába bújik. Keserédesen felnevetett a saját nyomorán, majd 

tovább bámulta a makulátlan fehér padlózatot. Valahonnan a távolból léptek zaja törte meg a 

csendet, amiről Moe-nak kapásból Lenz jutott eszébe. Eltökélte, hogy nem fog az életéréért 

könyörögni, sőt, egyenesen testvére képébe röhög majd - már ha lesz rá alkalma. Nem, nem fogja 

megadni neki azt az örömöt, hogy félni lássa. 

Ekkor az orvosi ajtaja kinyílt, Moe pedig megpillantott egy rohamosztagost. Nem egy 

beszédes népség. A katona odamasírozott a nőhöz, és a kezére csatolt egy energiabilincset. 

- Boldogulsz? - szólalt meg váratlanul a rohamosztagos. 

Moe annyira nem számított társalgásra, hogy nem gyengén megijedt, talán még bele is 

sápadt. 

- Hát... meghalni még meg tudok egyedül is... - állt fel bizonytalanul az ágyról. 

- Szóval direkt ezért jöttél ide? - a rohamosztagos kicsit se kímélve Moe-t, megragadta a 

karját és lecibálta az ágyról, majd az ajtó felé indult vele. 

- Hé! Ne legyél már ennyire durva! Ártottam én neked? Na jó, bevallom, párszor megöltem 

már gondolatban Laarsont, de ezért nem kéne így lökdösni. Megvan a magam baja... bunkó... 

A rohamosztagos erre nem felelt semmit, csak pár pillanatra a nő felé fordította a fejét. Aztán 

gyorsított léptein és hamarosan megérkeztek Lenz Laarson irodájához. 

- Á, húgocskám! - fordult feléjük székével Lenz, mikor beléptek a puccos irodába, de nem 

állt fel. - Hát eljött ez a nap is - a férfi szeme ünnepélyesen csillogott, mintha a galaxis 

legszuperebb dolgát akarná felkonferálni. - Remélem megbántad bűneidet, blabla... - folytatta 

Laarson, közben egy koréliai konyakkal teli pohárral játszott, nem is nézett Moe-ra. A nő nem 

nagyon akart közelebb menni, meg is torpant, mire a rohamosztagos - a korábbinál ugyan 

gyengédebben, de - lökött rajta egyet. 

- Lenz - biccentett a nő. - Remélem, apádnak azért szóltál... Hadd verje a nyálát ő is a 

kivégzésemen. Erre vár már... Több mint húsz éve. 

- Úgy érted, az apÁNKnak? - hangsúlyozta ki Lenz. - Igen, nem sokára ideér. 

- TK-4873, volt valami probléma a kisasszonnyal? Szokása rohamosztagosokat ölni, csak 

hogy tudja. - próbálta folytatni a könnyed társalgást Laarson. - De most, majd... revánsot vehet. 

- Nem volt semmi probléma, uram - felelte a rohamosztagos. - Nem is próbálkozott 

semmivel. 

Lenz könnyed kacagásba kezdett, majd belekortyolt az italába. 

- Biztos tetszik neki, TK-4873! - jót mosolygott a saját eszmefuttatásán.  

- Csodálom, hogy meg tudsz jegyezni egymás után ennyi számjegyet, Lenz! - sziszegte 

Moe, és már kezdte kényelmetlenül érezni magát. 

- TK-4873... üsse meg! - jött a parancs. 

A rohamosztagos nem habozott, azonnal végrehajtotta a parancsot. Moe kissé 

megtántorodott, de még sikerült talpon maradnia. 

- Hmmm... Mondja csak, TK-4873, mit tenne még ezzel a nővel? - úgy tűnt, mintha Lenz 

agya teljesen elborult volna. 
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- Lenz! A saját agymenésedbe ne ránts bele mást! Ha vért akarsz, gyere, üss meg te, ne 

bízd másra a piszkos munkát! Ezt is csak azért mered, mert most nem tudok visszaütni! 

- Uram, ha gondolja, leveszem róla az energiabilincset - vetette fel a rohamosztagos. 

- Na, jó... ez így tényleg nem buli. Inkább mutatok valamit. Gyere közelebb, hugi! - intett a 

nőnek Lenz, majd az asztali holokivetítőn elindított egy felvételt, amin a dokkbeli események 

voltak rögzítve. Történetesen az a rész, amikor meghal Danaiel, Krayt... és a helyzet csak egyre 

súlyosbodik. Moe arcán záporozni kezdtek a könnyek, de egy hangot sem adott ki. Inkább 

megfulladt volna ahelyett, hogy hangosan zokogjon. 

- Hmm... Ez tényleg izgalmasabb. Látod, Moe? Mibe sodortad az állítólagos barátaidat? - a 

nő azonban nem nézett rá, inkább csak a rohamosztagost bámulta. Valahogy megnyugtató volt, 

hogy a sisakon semmi érzelem nem látszott. 

A következő pillanatban azonban Lenz asszisztense viharzott be az ajtón, ügyet sem vetve a 

benti eseményekre. 

- Uram! Az édesapja most szólt, hogy sajnos nem tud ideérni a megbeszélt találkozóra, de 

arra kéri, intézze el, amit kell. Nélküle is menni fog. 

- Köszönöm - biccentett a férfi. - És most kifelé! - a fiatal nő összerezzent a hirtelen 

parancsra, de engedelmeskedett. 

- Nocsak - állapította meg Moe. - Mindig is tudtam, hogy az apád egy gyáva féreg! 

- Ő a te apád is! És ne beszélj így róla! - Laarson valamiért ideges lett. Bizonyára egyedül 

már nem akaródzott annyira a család vérét ontani. Vett egy baljósan mély lélegzetet, majd 

folytatta. - TK-4873, hogyan szeretné elvégezni a kivégzést? Mit szólna, ha a bárszekrény elé 

térdeltetné, és szemből homlokon lőné? 

- Igenis, uram - érkezett a rohamosztagos válasza. 

Odakísérte Moe-t a bárszekrényhez. Mielőtt azonban a nő letérdelt volna, a katona még 

ellenőrizte az energiabilincset és közben valamilyen tárgyat a nő kezébe nyomott. Ha Moe jól 

vette ki, egy vibrokés volt az. Végül a nő letérdelt és látta, hogy a rohamosztagos alig 

észrevehetően biccentett a fejével. 

A katona a szoba másik végéig hátrált, aztán elővette a sugárvetőjét és várta az íróasztalnál 

ücsörgő Lenz parancsát. 

Laarson nem siette el, kiélvezte a halálterhes pillanatot. 

- Egy lövés, pontosan. Ne szenvedjen... Akkor háromra... egy... kettő... 

Moe el sem tudta képzelni, hogy ennek mi lesz a vége, de ha egy kicsi esélye is van rá - ami 

jelenleg egyenlő a nullával - akkor magával viszi a kedves testvérét a halálba. Elszántan nézett 

szembe kivégzőjével, és várta a hármat... 

Mire Lenz kimondta volna a hármat, a rohamosztagos sugárvetőjének rosszabbik vége már 

egyenesen rá irányult. Felfogni sem volt ideje, máris égető fájdalom hasított a vállába és 

hátrazuhant székével. 

A rohamosztagos odafutott Moe-hoz és levette róla a bilincset. 

- Azt hiszem, te jössz - mondta a katona a nőnek. 



 

S01E22 – Egy lövés 
http://jedirend.com 

8 

Moe pillanatnyi lányos zavarában csak biccenteni tudott, majd két pillanattal később Lenz 

mellett termett. A férfi éppen zajt próbált csapni valamivel, hátha meghallja valaki, de ezen 

próbálkozását a nő úgy akadályozta meg, hogy erőteljesen rálépett Lenz csuklójára. A vibrokést 

egyenesen testvére nyakához szegezte. 

- Ha megmukkansz, elvágom a torkod... - sziszegte halkan.  

A fejében csak úgy cikáztak a gondolatok, így direktbe sosem ölt még embert... De... De a 

Laarson család már annyit ártott neki, és főleg Lenz. Aztán eszébe jutott az édesanyja, Camin... 

A banda többi tagja, és mire teljesen tudatában lett volna annak, amit csinál, elvágta a férfi torkát. 

Amint rájött, hogy mit csinált, rögtön hátralépett kettőt, onnan nézte a testvére haláltusáját. 

A vibrokésre teljesen görcsösen rámarkolt és csak nézte, nézte ahogy Lenz elvérzik a padlón. 

- Khm... - hallatszott valahonnan messziről a rohamosztagos hangja. - Jó lenne sietni, egy 

űrsikló vár minket a hangárban. 

Moe úgy rezzent össze, mint egy tetten ért gyerekgyilkos - valamilyen szinten az is volt.  

- Ezt azért még elteszem - nézett még mindig gyanakvóan a rohamosztagosra, de kész volt 

követni "ennél rosszabb már úgy sem lehet" alapon. - Menjünk. 

Mielőtt kiléptek volna a szobából, a katona még felcsatolta Moe kezére az energiabilincset és 

szép nyugodtan, de nem túl lassan elindultak az egyik hangár felé. 

- Legfeljebb öt percünk van, hogy eltűnjünk innen. - mondta útközben a rohamosztagos. - 

Vezettél már űrsiklót valaha? 

- Hogy mit? Ja, persze... miért, te nem? 

- De, de a fegyverzettel jobban boldogulok. 

- Bízd csak rám akkor. Úgyis jövök neked eggyel... százzal... 

A rohamosztagos csak horkantott egyet, és a hajóig vezető út során a hangját se lehetett 

többet hallani. Ahogy elfoglalták a helyüket, a csillagromboló szirénái megszólaltak és 

rohamosztagosok özönlöttek a hangárba. A fegyverzetet kezelő katona leadott pár lövést, Moe 

pedig szépen kimanőverezte a siklót a csillagromboló gyomrából. Már nem volt értelme lemenni 

a bolygóra, úgyhogy amilyen gyorsan csak lehetett, eltávolodtak a birodalmi hajóktól és beléptek 

a hipertérbe. 

4. 

Ace alól hamar kilőtték a lépegetőt. Nem volt nehéz dolguk a birodalmiaknak, hiszen enyhén 

szólva is túlerőben voltak. Pedig még Schaan is meghazudtolta önmagát, olyan elszántan és 

pontosan harcolt, ahogy Ace csak tapasztalt Jedi-mestereket látott eddigi élete során küzdeni. 

Talán Danaiel halálához volt köze ennek az egésznek. Ki tudja? Ace sose foglalkozott 

különösebben az Erővel és a Jedik dolgaival. 

A klón a lépegető roncsát használta fedezékként, hogy védje a dokk bejáratát – nem akarta, 

hogy akár egy birodalmi is feljusson a hajóra, ahol éppen Akane lábadozott. 

A sűrű hóesés ellenére nagyon is úgy tűnt neki, hogy a birodalmiak létszáma komolyan 

megcsappant. Ahogy felpillantott az égre, meg is látott néhány leszállóegységet, amint azon 
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igyekeznek, hogy elhagyják a csata színterét. De a földön még bőven voltak rohamosztagosok – 

leszállóegység pedig már nem maradt a közelben. Az egyetlen használható jármű az ő ócska 

hajójuk volt. 

A rohamosztagosok taktikát váltottak – megpróbálták bevenni a dokkot. Schaan is kénytelen 

volt beljebb húzódni, hogy segíthessen Ace-nek. 

 

 

A lövések zaja egyre közelebbről hallatszott. Akane felült a priccsen. Senki nem volt a hajón. 

Nem érezte Danaiel életjeleit sehol. Egyedül Schaant és Ace-et érezte. Mindketten odakint 

harcoltak a túlerővel szemben. 

Az ellenséges katonák pedig egyre közelebb férkőztek hozzájuk. 

Akane felkelt a priccsről. Az Erőnek hála már korábban feltérképezte az egész hajót, így gond 

nélkül sikerült lejutnia a rámpán is. Az Erő minden irányból veszélyt jelzett. 

A rohamosztagosok bejutottak a dokkba és a hajót is körülvették. Akane kinyúlt az Erővel és 

olyan energiákat sikerült felszabadítania, mint még soha. Egyetlen egy Erő-lökéssel letaszított 

minden rohamosztagost a lábáról húsz méteres körzetben. 

 

 

Akane akciója Ace és Schaan figyelmét is felkeltette, de mivel a Jedi úgy vélte, hogy a nő 

képes megvédeni magát, inkább a rohamosztagosokra koncentrált. 

Ace viszont abban a pillanatban, amikor meglátta, hogy Akane elhagyta a hajót, mintha az 

egész csatáról megfeledkezett volna. Nem akarta ismét elveszíteni a nőt, úgyhogy elindult felé, 

hogy minél előbb biztonságos helyre vihesse. 

A megmaradt rohamosztagosok még mindig túl sokan voltak ahhoz, hogy Schaan mindet le 

tudja foglalni. Az egyik katona, aki a hajó tetején feküdt, még félig kábult állapotban, 

megszerezte a sugárvetőjét. Felállni se bírt egyelőre, de a hajó tetejének szélére kúszott és 

kibiztosította a fegyverét. Egy klónt pillantott meg odalent, aki a hajó felé igyekezett. A 

rohamosztagos nem gondolkodott, csak leadott egy lövéssorozatot, de a lövések már valaki 

másnak a testébe csapódtak bele. 

A hajó tetején fekvő rohamosztagos ekkor úgy érezte, mintha valami megragadta volna. Ez az 

erő először lerántotta a hajó tetejéről, majd a földbe csapta a testét és minden elsötétült körülötte. 

 

 

Egy ismerős alak ugrott Ace elé a semmiből, és ugyanabban a pillanatban megrázkódott 

párszor és elterült a hóban. A klón rögtön felismerte Vin’raelt, ő volt az egyetlen ellenségük, aki 

nem viselt rohamosztagos páncélt. 

Vagy mégsem volt az ellenségük? 

Ace térdre vetette magát a másik klón mellett, és ahogy próbálta magához téríteni, még vetett 

egy gyors pillantást Akanéra, de a nő már nem volt a hajónál, valószínűleg csatlakozott 

Schaanhoz. 
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Hiába szólongatta már testvérét, Vin’rael valószínűleg már azelőtt meghalt, hogy a teste 

belezuhant hóba. 

 

 

Pár pillanattal később Ace-nek azonban vissza kellett csöppennie a véres valóságba, mert a 

lövések egyre közelebbről érkeztek. Akane. Meg kell keresnie a nőt! Ez volt az első, és egyetlen 

gondolata. Igyekezett valami elfogadható fedezéket keresni a hajórámpánál, így hason csúszva a 

véres hóban útnak indult. Néha fel-felröppent egy-egy rohamosztagos teste, majd hatalmas 

ordítás közepette a földhöz csapódott - bizonyára Erő-lökésektől. Ace addig-addig kúszott, míg 

végre meglátta Akanét, aki annak ellenére, hogy immáron elvesztette szeme világát, úgy harcolt, 

mintha teljesen ép lenne.  Próbálta szugerálni a nőt, hogy vegye észre, érezze meg. Néhány lövés 

és kísérteties sikolyok után Akane a Jedi nő végre a klón felé fordult. 

- Ace? Úgy érzem, itt már nincs mit tenni! - kiáltotta. 

- Szerintem sincs!  

- Nagy baj van! - jelent meg Schaan Akane közelében. - Jön még egy lépegető! Húzzunk el 

innen! - terelgette a nőt a hajó felé, közben fegyverével továbbra is próbálta hárítani a lövéseket. 

Ace egy ugrással a rámpán termett, próbálta sürgetni a többieket, de Schaant lelassította az, 

hogy fedezte két társát. Akane már a rámpán volt, Ace megragadta a kezét és belökte a hajó 

valamivel biztonságosabb belsejébe. Aztán ismét lövésre emelte a sugárvetőjét, amikor 

megpillantotta a dokk falán ácsorgó lépegetőt. A dokk fala már alig bírta a szerkezet súlyát, 

törmelékek potyogtak mindenfelé, Schaan pedig továbbra is elhárított minden lövést, ami 

veszélyeztette őket. 

A fiú lassan hátrált a hajó felé, Ace ekkor vette észre, hogy bal kezével az oldalát szorongatja, 

a ruháját pedig vér itatta át a keze alatt. 

- Schaan, gyere! - kiáltotta Ace. 

Schaan rá se hederített. A lépgető leugrott a dokk faláról és megindult a hajó felé. Már nem 

Schaant lőtte, hanem a járművet. 

- Indítsd a hajtóműveket! - kiáltotta hátra Schaan. 

Ace habozott pár pillanatig, majd eltűnt a rámpáról. Nem sokkal később Schaan hallotta, 

ahogy az ócska hajó hajtóművei életre kelnek. 

Az ifjú Jedi úgy érezte, mintha tüzes dúracélt forgatnának az oldalában, de akkor sem adta 

fel. Érezte, ahogy lábai kezdenek elgyengülni, de nem adta fel. Vett egy mély levegőt, és 

igyekezett minél jobban összehangolódni az Erővel, életében talán utoljára. A hajó valamiért nem 

indult még, a lépegető viszont egyre közelebb ért, Schaan már nem volt képes feltartani.  

Vérző sebéről elvette kezét, majd úgy tett, mint aki távolról akarná összeroppantani a 

lépegetőt. Arca szinte eltorzult, ahogy lassan, koncentrálva közelebb lépett a szerkezethez, ami 

valamilyen oknál fogva nem tudott tüzet nyitni se rá, se a hajóra. Ahogy a Jedi egyre távolodott 

járművűktől, hirtelen Ace jelent meg a lenyitott rámpán. 

- Schaan gyere! A kriff verje meg azt a nyamvadt lépegetőt! - látszott a klónon, hogy nem 

sok hiányzott ahhoz, hogy bepánikoljon. Schaan nem válaszolt, csak egy lendületes mozdulattal 
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Ace felé intett, mire a férfi tehetetlenül berepült a hajó belsejébe, majd utána a rámpa is 

felcsapódott. 

- Viszlát, barátom! - motyogta Schaan, majd a következő pillanatban minden Erejét 

összeszedve a földre rántotta a lépegetőt, ami így teljesen maga alá temette őt.  

Még volt pár pillanat, míg tudatában volt a történteknek, de érezte, ahogy izmai ellazulnak, a 

fájdalmai megszűnnek... Szemei pedig végleg lecsukódtak. 

Pár másodperccel később a kis hajó felemelkedett és a hegyek irányába indult. 

3 hónappal később… 

Gyönyörű napsütéses reggelre ébredtek aznap az Alderaan lakói. A mediterrán hegységek 

szőlősgazdái már korán nekiláthattak a munkának – szép termés ígérkezett arra az évre. 

Nem messze az egyik igazán szép és gondozott birtoktól egy kis űrhajó készülődött a 

landoláshoz. A leszállótalpak olyan puhán érkeztek a talajra, hogy a hajó utasai valószínűleg 

semmit se érzékeltek az egészből. 

A hajtóművek leálltak és a rámpa máris leereszkedett, majd egy fiatalember sétált le rajta. A 

napfény megcsillant az övén lógó fénykard markolatán. 
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