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1. 

Camin kissé idegesen járt fel-le a pilótafülkében, miközben nyomasztotta egy gondolat, 

amelyet készen állt hangokká alakítani, hogy hallhassák a kis csapat tagjai. 

- Egyáltalán miért maradunk itt? Elrepülhetnénk, keresni más menedéket… nem 

biztonságos itt. 

- Emon és a bandája nem engednének minket… - jelentette ki a helyiségbe belépő Akane, 

kinek nyomában ott járt a meglehetősen feldobott Teleia. – Ha mégis sikerülne elszöknünk, 

nem lenne nyugtunk tőlük. 

- Ugyan mit tehetnek pár fényév távolságból? 

- Az Erő hatalmas. – felelte a Jedi, mintha ez mindent megmagyarázna. 

- Áhá… - hümmögött Camin gúnyosan. – Akkor mégis mit tegyünk? 

- Le kell számolnunk velük. – ejtette ki a szavakat a nő lassan, és látszott rajta, hogy 

mennyire nehezére esik. 

- Te most komolyan azt javaslod, hogy öljünk Jediket? Csak én érzem az iróniát ebben? 

- Ők… nem Jedik már. Mindössze nagyhatalmú bukottak, akik úgy határoztak, elcserélik 

a helyes utat egy könnyebbért. És agresszorokká váltak. Mint Jedinek, kötelességem 

megállítani őket. 

- Vagy el is menekülhetnék, mielőtt a birodalmiak rájönnek, hogy itt vagyunk. 

- Ki tudja, milyen messzire jutnánk – kezdte Moe. – Szerintem Akanének igaza van. 

- Azért ne felejtsétek el, hogy továbbra is az én hajómon vagyunk mind. – vetette közbe 

Rence, nehogy kimaradjon az épületes társalgásból. 

- Ugyan! Mind társak vagyunk ebben! – mondta mézes-mázosan Moe, és végigsimított 

Holden vállán – Camin nem hagyta figyelmen kívül a gesztust, ám nem szólt semmit, 

mindössze szemeit meresztgette. 

- Rendben. De mit tegyünk? Nem úgy tűnt nekem, mintha sok esélyünk lenne ellenük. – 

vetette fel a csempész kissé megenyhülve. 

- Be kell hatolnunk az erődbe. Észrevétlenül. – vázolta fel a tervet Ace, aki talán a 

legtöbbet konyított a hadi témához. 

- Az Erő használóival szemben az lehetetlen lesz. 

- Akkor kell egy elterelés. Ha többen támadnak rájuk, elvegyülhetünk… 

- Igen, valami ilyesmi működhet. A sok élet… elfedheti a miénket. 

- És hol szereznétek harcostársakat? 

- A lázadó sejtek, amikről beszéltél, hasznosak lehetnek. 

- Nem. Nem szeretnék ártatlanokat belevonni. Ráadásul, nem hinném, hogy segítenének. 

Másokra lesz szükség. 

- Hallottatok már a Nas’tah-ról? – kérdezte hirtelen Rence. 

- Én igen – bólogatott Akane – De te honnan? 

- Csempésztem már ide árut. – felelte a férfi könnyedén. – A pilóták és a munkaadók sok 

mindent mesélnek. 

- Felvilágosítanátok minket is? 

- A Nas’tah egy rylothi székhelyű csempész-fejvadász banda. Főként twi’lekek alkotják, 

de megtalálható a soraik közt a galaxis minden szemete. Pénzért bármire képesek. 
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- Ezzel csak az a baj, hogy nincs pénzünk. De javítsatok, ki ha tévednék. 

- Nem is kell, hogy legyen. – vakarászta állát Rence. – Talán ismerek egy módot, amivel 

rábírhatjuk őket, hogy segítsenek. 

2. 

A Nas’tah-t meglelni semmiképpen nem volt nehéz feladat: még az Erő segítsége nélkül is 

könnyű volt rájuk akadni, úgy szórták szét a nyomaikat, ahogy egy gondtalan ewok szórja el 

az ennivalójának morzsáit. 

Rence és társai hamar bemérték a jelenlegi tábor pontos helyét, ám tudták, hogy sietniük 

kell, a szervezet gyakran költözött, és most nem engedhették meg maguknak, hogy az időt 

vesztegessék. 

Azonban némi óvatosság semmiképp sem ártott. A rablóbanda tagjai bármit megtettek 

volna egy kis pénzért, legyen szó akár a saját szülőanyjuk áron alul való eladásáról, vagy 

leendő pénzes munkaadók kegyetlen meggyilkolásáról. Ezért a csapat tagjai nem mutathatták 

magukat vagyonosnak – ez könnyű feladat volt, mivel nem is voltak azok –, de jobban jártak, 

ha még csempésznek sem. 

A tárgyalásra kiválasztott Rence, Ace, és Camin gyalogosan közelítették meg a tábort – a 

csempész hajója olyan értéket képviselt volna, amely túl nagy csábítás a Nas’tah válogatott 

élő-szemetének. 

A terv a következő volt: amíg a három férfi – szigorúan harcoshoz illő öltözetben – 

megkísérli segítségnyújtásra bírni a szervezetet, a hátra maradt Moe, Teleia, és Akane ugrásra 

készen várja, hogy a hajóval kimentse őket, ha a helyzet nem a megfelelő módon alakulna. 

* 

A három férfi nagy léptekkel haladt a céltábor előtti dombos pusztaságon. A táj kietlen 

volt, és barátságosnak semmiképp nem mondható, a veszély semmivel össze nem vethető 

szaga ott terjengett a levegőben. Ace a sugárvetője markolatán nyugtatta kezét, hogy ha 

csetepaté kezdődik, gond nélkül előránthassa azt. 

Nem tetszett neki a helyzet, ám tudta, hogy más választásuk nem igazán van. Pont, mint 

rég… - merengett el. Ez nagyon emlékeztette a pár hónappal ezelőtti kalandjaikra. Már megint 

az életükkel játszottak, nagyhatalmakkal készültek vakmerően és talán esély nélkül 

csatározni. Mégis ez a helyzet sokkal inkább ínyére volt, mint lapítani az Alderaan békés 

nyugalmában, várva a percet, mikor rájuk akad az ellenség. 

Camint hasonlóan aggasztotta valami, ám ennek köze sem volt a helyzethez – vagyis, 

mindössze közvetve. Tekintete minduntalan a mellette bandukoló sötét bőrű férfire vándorolt. 

Rence Holden… Egyáltalán ki ez? Miért bízunk benne… - elmélkedett furcsa arckifejezéssel, 

ám ezekkel a kételyekkel mindössze magát bolondította. Ami valójában érdekelte, a csempész 

Moe-hoz fűződő viszonya volt, amiről viszont semmit nem tudott, és ez eléggé idegesítette. 

Amikor épp nem más foglalta le, ezen a kérdésen tanakodott magában. Mi történhetett 

kettejük között abban a pár hónapban, amíg a csapatot kereste? 
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- Talán valami gond van? – kérdezte Rence hirtelen, mikor megelégelte a „leskelődést”, 

kizökkentve a pilótát a gondolataiból. 

- Semmi… - vetette oda a kérdezett, majd inkább erőteljesen a talajt kezdte fixírozni. 

Holden visszanézett a tábor felé, amely már szinte kézzelfogható közelségbe ért. 

Figyelmét nem kötötte le más dolog, csak az előtte álló feladatra koncentrált, ahogyan ezt 

még nagyon rég az agyába vésték a Birodalom kiképzőtisztjei. Sok dolog történt azóta, mégis 

volt, ami sosem változott vagy évült el. Néhány beidegződés talán örökre beléivódott. 

* 

- Tehát ti vagytok a behatolók, akik találkozni akartak velem! – bugyborékolta egy testes 

twi’lek, akinek zöldessárga fakó bőrét több sebhely és heg is díszítette. Ő volt a Nas’tah 

vezére, Truban Zig, akinek hangja kissé gurgulázó és lágy volt, jelentősen elütve kegyetlen 

kinézetétől, amelyet rengeteg fegyver, izom és feltehetőleg saját kezűleg élesre fent fogak 

tettek teljessé. 

- Igen. – kezdte Rence – Zsoldosok vagyunk a Tatuinról, és küldetésben járunk. 

- Térj a lényegre, ember. 

- Van pár alak az egyik itteni erődben, akik gondot okoztak nekünk. És a jövőben talán 

nektek is okozhatnak némi fejfájást. A segítségetekért jöttünk. 

- Szakadtak vagytok. Mi pedig drágák. Hogy akartok fizetni? 

- Nincs pénzünk. 

- Tényleg? – emelkedett meg a férfi kicsit a székében, majd a termén körbetekintve 

hatalmas hahotázásban tört ki, és ahogy elapadt a vidámsága, hidegen odaszólt az embereinek. 

– Öljétek meg a barmokat. 

Hirtelen több sugárvető csöve irányult rájuk, és készen álltak, hogy lézertűz alá vegyék a 

három férfit, ám a küzdelem máshogy zajlott le, mint Zig gondolta volna: Ace oldalra 

vetődött, és még mielőtt a földnek ütközött volna, hat halálpontos lövéssel leterített pár 

ellenséget. Camin egy általa felborított asztal mögé bújva osztott ki néhány sugárnyalábot, 

Rence pedig, miután harcképtelenné tett ötöt az életükre törők közül, kicsavarta a fegyvert az 

utolsó zsoldos kezéből is. 

Truban ismét felnevetett, majd egyetlen kézmozdulattal megakadályozta, hogy több 

embere rohanjon az értelmetlen halálba. 

- Épp most nyertetek magatoknak egy kis extra időt. Szóval miért is kellene segítenünk? 

- Ezért. – mondta Rence, majd a köpönyege alól előhalászott egy apró tégelyt, amit 

odahajított a twi’leknek, aki azonnal ellenőrizte a tartalmát, és kissé meglepődött. 

- Honnan van ez? – kérdezte, és látszott, hogy a kis hordozóba helyezett rax fűszer 

felkeltette a figyelmét. 

- Az erődből. Azért kell megölnünk azokat, akik ott rejtőznek, mert elloptak egy nagy 

szállítmányt. Viszont… 

- Viszont? 

- A megbízónk úgy tudja, a fűszer megsemmisült az űrcsatában idefelé jövet. 

- Vagyis… Ha segítünk, miénk a fűszer. 

- Pontosan. – biccentett a csempész. 
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- Mennyi? 

- Tizenkilenc tonna. És ha segítetek, megkapjátok az épület alaprajzát is. 

- Ez drága áru. Miért adnátok nekünk? 

- Nekünk ez értéktelen, nem tudnánk mit kezdeni vele. Harcosok vagyunk. 

- És ha megölnélek titeket, hogy elvegyem a térképet? 

- Természetesen nincs nálunk. Mi sem vagyunk hülyék. – mondta Ace. 

- Hm… - gondolkozott el a vezér a lekkuit simogatva, aztán pár perc csend után végre 

megszólalt. – Rendben van. 

* 

Akane és Teleia néma csendben ültek egymással szemben Rence hajójának rakterében. A 

Jedi úgy határozott, megtanítja a meditáció alapjait újdonsült tanítványának, hátha így 

erősítheti az Erőhöz fűződő kapcsolatát. 

Ezzel azt szándékozta elérni, hogy a lány ne a varázsigék és mantrák útján idézze meg 

magában a végtelen energiaforrást, hanem az elméjével, ösztönnel, ahogy a Jedik csinálták 

mindig is. 

Azonban nem egészen volt biztos benne, hogy Teleia megértette, mit kér tőle. A lány 

semmilyen módon nem próbált meg az Erőbe merülni, mindössze lehunyta szemeit, azt 

gondolván ezzel elérheti azt az állapotot. 

- Ne akard érezni… - mondta neki lágyan. – Csak érezd. Hagyd hátra mindened, és 

kapcsolj ki teljesen, hagyd, hogy az Erő átjárjon. 

- Valamiért… nem megy. Próbálom, de nem megy. 

- Ne próbáld. Tedd. Nyisd meg magad. 

Teleia újra próbálkozott, ezúttal pedig Akane is merült vele. Sikerült egészen közel 

jutniuk a meditatív állapothoz, amikor hirtelen a Jedi zavart érzett az Erő szövetén. Kis híján 

felkiáltott, ahogy egy hang végigkarcolta az elméjét. 

- Azt hiszed, megszökhetsz előlem, Akane? – dörgött Emon gépi tónusa az éterben. 

- Valami baj van? – kérdezte Teleia, aki nyilván nem hallotta az üzenetet. 

- Semmi… Semmi baj. Pihenjünk kicsit. 

- Inkább gyertek a pilótafülkébe. – jelent meg Moe az ajtónál. – Üzenetünk jött. 

A három grácia együtt lépkedett vissza a vezérlőpult elé, amin egy billentyű leütése után 

holokép kezdett manifesztálódni, majd rövidesen kirajzolódtak Rence vonásai. 

- A tárgyalás sikeres volt. A támadás négy óra múlva indul. Ott találkozunk, mi a Nas’tah-

val utazunk. – az üzenet mindössze ennyi volt. 

* 

- Nem akarsz mesélni magadról? – kérdezte Ace, miközben ő és két társa épp fegyvereket 

rakodtak be a zsoldosok egyik csapatszállítójába. 

- Mit kellene? – felelt Rence, a kíváncsiság célpontja. 

- Figyeltelek harc közben. – vallotta be a klón. – A mozdulataid túl jók egy csempészhez 

képest. Inkább egy katonához illenek. Szóval? Birodalom vagy Köztársaság? 
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- Jó a szemed az ilyesmihez. – bólogatott Holden, majd a helyére taszigált egy ládát. – 

Birodalom. 

- Rohamosztag? 

- Az is volt. De testőrként kezdtem. 

- Miféle testőrként? – vetette közbe Camin. 

- Császári. – felelte a csempész könnyed hangnemben. – De lefokoztak. 

- Miért? 

- Parancsszegés. Ha nem a Testőrség kötelékébe tartozom, kivégeztek volna. De mázlim 

volt. 

- Az biztos. A Birodalom nem igazán retten meg a saját katonái kiirtásától sem. 

- Tudom, ezért is… váltottam munkát. 

- És megérte? – tudakolta Ace. 

Biztosan nagyon megérte, hiszen megkapta Moe-t is az új életstílusa mellé. – puffogott 

magában Camin, ám egyetlen szavának sem adott hangot. 

3. 

A csata akkor lángolt fel igazán, amikor egy rejtélyes erő lerántotta az égről a Nas’tah 

egyik csapatszállítóját, ami nekicsapódott az ódon erődítmény falának. A keletkezett lyukon 

át a felszíni csapatok egyszerűen behatolhattak és a rengeteg zsoldos szabályosan elárasztotta 

a régi épületet. 

Camin, Ace és Rence hamar megtalálták a módját, hogy „elküzdjék” magukat a 

többiektől, így rövidesen egyedül haladhattak végig egy mellékfolyosón. 

- Hogyan tovább? – kérdezte Camin rohanás közben. 

- Megkeressük a főfickót, és eltesszük láb alól. Hiszen ezért jöttünk. 

- Azt a konzervdobozt? Komolyan? 

- Hát, jobbára őt. 

- Tökéletes. 

A harc hangjai betöltötték a folyosókat: fénykardok, lézerlövedékek ütközése, 

robbanások, a zsoldosok üvöltése, amikor rájöttek, kikkel állnak szemben. A szakadár Jedik 

kevesebben voltak, de harci tudásuk, éberségük, és hatalmuk az Erő felett jóval a támadók 

felé emelte őket. 

Ezért kellett a triónak nagyon óvatosnak lennie. Már jó ideje nem találkoztak ellenséggel, 

és a csend is kezdett fokozódni, ez pedig sosem jelentett jót. Ahogy most sem. 

Egy fénykardot lengető férfi lépett ki az egyik sarokból, és megkísérelte széthasítani a 

szélen haladó Rence-t, ám nem várt élményben lett része: a férfi, hihetetlen reflexekről 

tanúbizonyságot téve, elkapta a karját, lehajlította, majd a mozdulatának folytatásaképp 

jobbjával az ellenfél álla alá tolta a sugárvetőjét, és meghúzta a ravaszt. A villanást elrejtette 

az ellenség húsa, mindössze az égett agyvelő semmi mással össze nem téveszthető szaga 

terjengett a levegőben, jeleként az események. Az egész „párbaj” egy pillanat alatt zajlott le. 

Társai kérdőn meredtek a csempészre, aki mindössze egy vállrándítással reagált, és egy 

rövid magyarázattal. 

- A Testőrségnél megtanították, hogyan bánjak el a Jedikkel. 
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Annyiban hagyták a dolgot, és továbbhaladtak. Az út, amin haladtak, nem volt mentes a 

harcoktól és veszélyektől, végül mégis hamar beértek a terembe, amelyben nemrég még mind 

küzdöttek a Jedik ellen. Idáig már egyetlen zsoldos sem jutott, és a köpenyes, fénykardos 

harcosokból is csak négy volt jelen: egy férfi, két nő és maga a gépszörny, Emon. 

- Arcátlanok. – mordult a mechanikus bariton a betolakodókra. – Nem tudom, mivel 

vettétek rá azokat a barbárokat, hogy támadjanak, de lényegében ez nem is számít. Komoly 

károkat okoztatok. Sok halt meg a sajátjaink közül. 

Hirtelen, minden átmenet nélkül, villámok csaptak ki Emon ujjaiból, ám a csapat gyors 

reakciójának köszönhetően mindegyikük ép bőrrel megúszta a támadást, bár szétszóródtak. 

- Fenny, végezzetek velük. Nem méltók még a pengémre sem. 

A három Jedi felszökkent a levegőbe, ám ekkor egy hatalmas robbanás rázta meg a 

termet: törmelék zuhant a padlózatra, a plafonba lőtt lyukon át pedig láthatóvá vált Rence 

hajója. 

Ace kapott az alkalmon, és mellbe lőtte az egyik Jedit, Camin pedig megsebesített egy 

másikat. A hajó lejjebb ereszkedett, és a rámpáról Teleia és Akane ugrott a küzdők közé. 

Földet érés után azonnal szétváltak, a twi’lek Emon felé indult, a dathomiri lány pedig társai 

segítségére sietett. 

Akane tudta, hogy a szavak ideje lejárt, így kivonta kardját, és egy hatalmas ugrással 

lesújtott a gépre, amely egykor a társa volt. 

- Látod, a sötét oldal benned is él, Akane… - suttogta elégedetten Emon. – Kár is 

tagadnod. Amit ma itt tettél, fényesen bizonyítja. 

- Nem. Tévedsz. – jelentette ki a nő higgadtan, majd számított, és pontos csapásokkal 

sorozni kezdte a bukottat. Látása hiánya cseppet sem befolyásolta a harcban, mozdulatait az 

Erő vezette, így nem tévedhetett, vagy véthetett, ha látta az ellenfelet, ha nem. Emon viszont 

sokkalta kevesebb volt, mint rég. Nem állhatta rohamot, és egy majdnem gyilkos vágás után 

elveszítette az egyik szarvát is. 

Eközben a csapat többi tagja felvette a küzdelmet a maradék két Jedivel: a harc a sebesült 

számára hamar véget ért, Ace sikeresen lelőtte. Fennyvel Teleia viaskodott vitézül, ám nem 

igazán bírt vele – közel sem állt olyan szinten, mint az idősebb nő. Teleia viszont nem volt 

egyedül. Rence halálpontos lövése után Fenny holtan rogyott össze. 

Emon, látva, hogy veszített, meghátrált, gép berendezései olyan hangot kölcsönöztek neki, 

mint egy sarokba szorított vadállatnak. 

- Nincs vége… - hörögte. - Nincs vége! – ujjaiból lila villámok röppentek Akane felé, ám 

a nő könnyedén hárította őket fénykardjával, miközben egyre közelebb nyomakodott. Végül 

pengehosszon belül ért: minden erejét összeszedve végképp megszüntette a folyamatos 

elektronikus ostromot, majd egy rézsútos csapással kettéhasította Emont, a szívén át. 

A gép twi’lek a földnek csapódott, halála gyors volt, szemeiből kihunyt a kék láng. Akane 

némán állt a holttest előtt, elmerülve a pillanatban, nézte, amit tett. Viszolygott az ilyesmitől, 

mégis tudta, hogy így kellett lennie. 

Ace mellé lépett, és a vállára tette a kezét. 

- Azt tetted, amit kellett. – mondta lágyan. – Most pedig gyerünk, végeztünk itt. 

Rence hajója ereszkedni kezdett, ám többször is a lyuk peremének ütközött, kisebb 

nagyobb plafondarabokat leszakítva. 
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- Miféle hibbant vezeti azt a hajót? – kérdezte Camin, miközben elhűlve figyelte a bárka 

szánalmas játszmáját. 

- Moe. – reagált Teleia. 

- Remek... – fogta le szemeit Holden, hogy addig se kelljen látnia, ami történik. 

- A poénkodás helyett inkább felszállhatnátok, hogy elhúzzunk innen! – hallatszott a gép 

külső hangszóróiból Moe kissé ideges hangja. 

A csapat tagjai engedelmeskedtek a parancsnak, majd amint mindenki a fedélzetre került, 

a teherhajó elszállt az atmoszféra felé. 

4. 

- Na, most merre? Valaki javasoljon valamit, mert nekem ötletem sincs. – mondta Rence, 

amint visszaszerezte a pilótaszéket. 

- Kellene egy rendszer, ahol elbújhatunk… - kezdte Moe. 

- Már a Nas’tah elől is. – tette hozzá Camin frusztráltan. 

- Felesleges miattuk aggódni, nem tudják, kik vagyunk, és amúgy sem mozdulnak ki a 

Rylothról. – nyugtatta le Holden a pilótát. 

- Akkor ismét csak a Birodalom, mi? – mondta Thrin, mintha csak egy szúnyog kergetné 

őket. – Most már sokkal jobban érzem magam… 

- Azt… nem hiszem. – felelte Rence, amikor a hajó hirtelen megállapodott az űrben. 

- Ne mondd, hogy vonónyalábba kerültünk. – sütötte le szemeit Camin. 

- Pedig de. 

- Rence… ezek… - kezdte Moe, mikor elkezdte beazonosítani a bárkákat, amik 

körülvették őket. Azonban társa gyorsabb volt nála ebben. 

- Igen, látom. Lola hajói. 
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