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1. 

A kis csapat a pilótafülkében összenézett. Míg Moe és Rence tudták, hogy milyen 

természetű Lola, a többieknek fogalmuk sem volt róla. Pénzéhes volt és utálta, ha 

felbosszantják vagy átejtik. Vért kell izzadniuk, ha azt akarják, hogy megbocsájtson nekik, 

hacsak nem bosszantották fel eléggé. Ez a pár szó elmondott róla mindent, minden döntését. 

És most rájuk talált. Rence viszont rögtön előállt egy ötlettel. 

– Csak rólam és Moe-ról tud. Titeket talán el tudunk rejteni a csempészrekeszekben. 

– A többiek beleegyeztek, és kimentek a fülkéből. A sor elején Rence haladt, aki meg is 

állt a folyosó végén, hogy ott a falat megütögesse mindkét oldalon. 

– Ide befértek páran. És ott a másik is – mutatott a szemben lévő mélyedésre is. Jól 

gondolta: ide csak Ace és Camin fért be, míg a másikat Akane és Teleia foglalta el. – 

Vegyetek nagy levegőt, mert szinte nincs is szellőzése, általában kisebb, de annál értékesebb 

áruk elrejtésére használom. Ezekről még Lola sem tud. 

– Rence, gyere, Lola veled szeretne beszélni, miután dokkoltunk. – szólt oda Moe, majd 

visszasietett a pilótafülkébe. A pilóta máris indult, miután bezárta a rekeszeket. Ace és Camin 

éppen csak elfértek egymás mellett. Odaátról hallották a hangokat. 

– A Jedik képesek visszatartani egy bizonyos ideig a lélegzetüket, és oxigén nélkül 

lenni. – hallották az idősebbik nő hangját. – Tanultál meditálni? 

– Igen, de csak a többi boszorkánnyal együtt. Mit fogunk elvarázsolni? – érdeklődött Tel 

élénk hangja. 

– A Jediknél a meditáció nem varázslásra való, hanem a lélek nyugalmáról, és az Erő 

megérintéséről szól. – magyarázta türelmesen Akane. Ace elmosolyodott: sokat hallotta már 

őt így beszélni még évekkel ezelőtt. – Ha belekerültél a megfelelő tudatállapotba, már az Erő 

fog irányítani téged. Pár idősebb lovag és mester, ha kellően belemélyed az Erőbe, akár a 

jövőt is megláthatja. Mi azonban az alapokkal kezdjük. Ismered a meditatív pózt, nem? 

Törökülésbe ülünk le… 

– Pszt! – pisszegte le őket Camin. A fülét a falnak nyomva hegyezte. Hallott valamit. És 

érzett valamit. Pár pillanattal ezelőtt dokkolt a hajó, és most léptek közeledtek. 

– Jönnek – suttogta Akane. – Heten, és erre tartanak. 

A következő percekben néma csend volt. Mindkét rejtekhely lakói hallották, amint 

elhaladtak előttük az emberek. Valami fura zajt is hallottak, amit csak annak lehetett 

elkönyvelni, hogy felnyitották egy helyen a padlót – biztos az is a csempészáru helye volt. 

– Tiszta. – jelentette valaki rádión. – Értem. Igen. Senki. Rendben fiúk, a főnök 

visszarendel minket, már fénysebességre ugrottunk. – az utolsó mondat nem a rádiónak szólt, 

hanem a másik hat embernek. Az emberek elhaladtak ismét előttük, majd teljes csönd volt. 

– Elmentek. Tiszta a levegő – jött át Akane hangja. 

– Alig van levegő, mester – ez Teleia hangja volt, és kissé furcsán ejtette ki az utolsó 

szót. Még furcsának hatott, de nem bánta, hiszen így nővére nyomdokaiba léphet. Se rá, se a 

Dathomirra nem hoz szégyent. 

– Szerintem kijöhetünk már – vélekedett Ace, és egy lökéssel kiszabadította magukat. A 

túloldalt Akane ugyanígy járt el. – Vajon mit tettek Moe-ék, és mit fognak velük tenni? 
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– Ritkán látni Moe-t ilyen idegesnek. – mondta Camin. – Veszélyben vannak, szerintem 

mennek az itteni nagykutyához, aztán egy fogdában végzik. Hacsak nem egy hutt ez a 

bizonyos Lola. Mert akkor nem lehet tudni, hogy mi a büntetésük. Mindegyik huttnak más az 

ízlése, de általában a rankorvacsora a főműsorszám. 

– Azért ilyen rosszra ne gondoljunk – mondta Akane, mivel látta, hogy Teleia arca 

lassan elkezdett zöldre színeződni. Bár náluk a rankor szelídített állat volt, tudta, hogy a 

galaxisban vadnak tartják számon. 

– Menjünk le a hajóról, a rámpát úgy hagyták – javasolta Ace, azzal el is indult. Akane 

még egy pillanatig habozott: az Erővel felmérte a helyzetet odakint, nem figyeli-e valaki a 

hajót. Teleia is megpróbálta, és ugyanarra az eredményre jutottak. Ha figyeli is valaki, 

távolról figyeli, vagy kamera segítségével. De csempészeknél ez nem bevett szokás. Így Ace 

után mentek ők is, míg a sort Camin zárta, aki észrevette ezt az apró közjátékot, és 

türelmetlenül forgatta a szemét. 

Ace kilesett, de nem látott senkit. Lesétált a rámpán, Akane követte, majd Teleia is 

kikukucskált. Camin jött le utolsóként. 

– Most hogyan tovább? – kérdezte. 

– Szét kell válnunk – ezt Akane javasolta, de Ace is ugyanezen a véleményen volt. – 

Teleia velem jön. Mi megyünk a híd felé, arra – mutatott el egy irányba. – De nem a hídra 

megyünk, mivel arra vannak a generátorok, csak egy szinttel lejjebb. Ti menjetek a börtönbe, 

amit – azt hiszem – ezen a szinten találtok, arra. 

– Honnan tudsz ennyi mindent? – kérdezte fürkészve Camin. 

– A háborúban sok bűnözővel meggyűlt a bajom, és egyszer végig kellett járnom egy 

egész ehhez hasonló hajót. 

– Szóval ti a generátorokhoz mentek? És mit csináltok ott? – érdeklődött Ace, miközben 

abba az irányba nézett. 

– Visszük a fénykardot, és elvágunk néhány vezetéket a megfelelő pillanatban. Szóljatok 

rádión, ha lehet, ezzel is demonstráljátok, hogy ki az úr ezen a hajón.  – vázolta fel 

egykönnyen a tervet Akane. 

– Rossz előérzetem van ezzel kapcsolatban. – csóválta a fejét Teleia. Majd elindult 

mestere mellett a generátorok irányába. Akane még hátrafordult, és elköszönt a két férfitól. 

– Az Erő legyen veletek. 

– Veletek is. És vigyázzatok magatokra – intett jobb kezével Ace. Majd ő elindult a 

másik irányba Caminnal az oldalán. 

2. 

Rence és Moe összenézett. Katonák szoros gyűrűje kísérte őket. Inkább zsoldosok 

gyűrűje. Moe sosem tudta igazán eldönteni, hogy milyen kiképzésben részesültek Lola 

emberei. Bár ezek a parancsnoki hajóján voltak, biztos kaptak valami közepes szintűt, talán 

még jobbat is. Viszont látott néhányat egyszer, akik rendkívül hanyagul küzdöttek. Akkor 

csakis a kétszeres túlerejük miatt győztek. Azonban ezek túlságosan fegyelmezettek voltak 

ahhoz, hogy egyszerű zsoldosok legyenek. A nő megállapította magában, hogy Lola 

személyes őrségével állnak szemben. 
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Már épp megszólalt volna, hogy beszédbe elegyedjen velük, és azért, hogy oldja a feszült 

csendet, amikor Rence keményen oldalba bökte. Moe ránézett, mire az nemet intett a fejével. 

Rence régebb óta ismerte Lolát. Lenz Laarson egyszer elkapta a nő bandáját, és sok pénzt kért 

a szabadulásukért. Később Lola durva bosszút állt a kormányzón. 

Rence-t rendes embernek ismerte, tudta, hogy van pár szeszélye, amik nem vészesek, sőt, 

néha jól jönnek. De amióta megismerkedett Moe-val – tartotta Lola -, az a nő elrontotta. 

Valahogy hatással volt rá, és más irányba terelte. Azelőtt Rence biztos nem sarcolta volna 

meg az árukat. Nem nagyon tudta azelőtt, hogy kiféle-miféle ez a Moe, amikor csatlakozni 

kívánt a bandához, de amiért Rence ajánlotta őt, bevették. Azóta Lola mindent kiderített. 

Tudta, hogy szökevénynek minősül, bár Laarson halálával nemigen tartották számon. Voltak 

társai, akiket elvesztett egy csata során. Az előélete pedig nem egészen tiszta, ugyanis eltitkolt 

gyerek volt, de sosem szeretett elbújni a galaxis szürkeségében. 

Az őrök a hídra kísérték Rence-t és Moe-t. A nő körülnézett, mivel itt még sosem járt. 

Lola mindig személyesen látogatta meg őket, ha épp munka adódott. Rence viszont csakis 

Lolát fürkészte, aki a parancsnoki székében ücsörgött. Megpróbálta kitalálni, hogy milyen 

érzések uralják éppen a nőt. 

– Rence – szólította meg Lola a férfit. A hangja visszhangot vert a helyiségben. – Te 

voltál az egyik legjobb az üzletben. Akármilyen kutyaszorítóból kijutottál. De ez a nő… – 

bökött ujjával Moe felé, miközben elfintorodott. – Ez a nő rossz hatással van rád. Nem 

szeretem, ha játszanak velem. És rühellem, ha átvágnak. Márpedig, amit ti csináltatok, az nem 

volt szép dolog. De Rence, tudom, hogy magadtól nem jutna ilyen az eszedbe. 

Moe alig tudta visszatartani vigyorát. Konkrétan Rence ötlete volt az egész. És ez a nő azt 

hiszi, ő a hibás. Nem sértődött meg, megszokta az évek alatt. 

– Ezért Moe-t kiszolgáltatom a birodalmiaknak. Téged, Rence, pedig áthelyezlek egy 

másik hajóra, hogy mindig tartsa rajtad valaki a szemét. 

– Nem adhatod ki őt a Birodalomnak – ellenkezett Rence. – Megölnék rögtön, és 

szerintem tőled is megkérdeznék, hogy három hónap után miért nem adtad át nekik. 

– Csakis egy valamivel válthatja ki magát – harsogta közbe Lola, félbeszakítva a férfit. 

– Pénz – szólt könnyedén Moe. – Ugye? 

Lola elmosolyodott. Van esze a nőnek, mivel nem minden csempész bandavezér kérne 

pénzt ezért, inkább árut vagy esetleg szövetségeket. Persze vannak kivételek, és Lola is ezek 

közé tartozott. 

– Eltaláltad. Méghozzá tízezer kredit. Két hét múlva. – a döntésén mindkét előtte állónak 

leesett az álla. 

– Az lehetetlen – suttogta Rence. 

– Pedig csak ez a két lehetőségetek van. – Ezek után hagyta őket, hadd gondolkodjanak. 

3. 

– A börtönök arra vannak – mutatott az ellenkező irányba Ace. Camin viszont 

hajthatatlan volt. 

– Fogd már fel, nem biztos, hogy bezárják őket. – mondta a másik, és elindult a 

parancsnoki híd irányába. Ace megfogta a karját, és visszarántotta. 
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– Ha Akane lenne olyan helyzetben, mint Moe, te mit tennél? – fordult vissza Camin. 

Belenézett a klón szemébe, majd kirántotta Ace kezéből a karját. Óvatosság nélkül elcsörtetett 

a saját maga által helyesnek vélt irányba. 

– Vele van Rence – mutatott rá Ace. De Camint ez nem érdekelte, és elmotyogott 

valamit, ami úgy hangzott: „nem bízom benne”. 

– Halkabban, különben rájönnek, hogy itt vagyunk – szólt utána Ace, majd Camin 

nyomába eredt. 

– Ha valaki szembejön velünk a folyosón, nincs hová bújnunk, tehát tök mindegy, mit 

csinálunk. – vonta meg a vállát. 

Egy ideig szótlanul haladtak, és nem találkoztak senkivel sem. Csakis egy takarítódroiddal 

találkoztak, de ő sem mutatott különösebb figyelmet irántuk. Majd mikor elérték a 

parancsnoki híd ajtaja előtt lévő sarkot, megálltak. Camin kilesett. 

– Két őr van ott, de két lövéssel leszedhetjük őket. Nem hiszem, hogy megláttak, épp a 

másik folyosót nézték mindketten, ami a miénkkel párhuzamos. 

– Rendben. Akkor leszedjük őket. De remélem, még mindig ott vannak, és odabent 

sincsenek sokan. – aggódott Ace. Camin csak legyintett. 

– Majd azt is megoldjuk. Most azonban… - a komlinkje csipogása fojtotta belé a szót. 

Túl hangos volt, de annyira talán nem, hogy az őrök is észrevegyék. Bejelentkezett. 

– Itt vagyunk – hallották Akane hangját. Ace alig észrevehetően, és megkönnyebbülten 

sóhajtott. – Megtaláltuk a megfelelő vezetékeket, csak szóljatok.  

– Rendben – suttogta Camin. – Be lesz végig kapcsolva, bemegyünk, és amikor azt 

mondom, hogy „mi irányítjuk ezt a hajót”, akkor a híd lámpáinak vezetékét vágjátok el. 

– A hídét? Azt hittem a börtönbe mentek… 

– Változott a terv. Szóval a megbeszélt mondatnál. 

– Értettem. – jött onnan a válasz. 

– Hogy juthattak el oda máris? – tűnődött Camin. 

– Biztos alkalmaztak egy kis elmetrükköt – felelt türelmetlenül Ace. Erre most nem volt 

idejük, bárki jöhet a hátuk mögül. – Szóval leterítjük a két fickót. És aztán? 

– Aztán? Besétálunk, és elmondjuk a mondatot. 

– Rögtön? – lepődött meg Ace. 

– Valószínűleg. Ha viszont más a helyzet, akkor később is mondhatom. 

– Rendben van. Induljunk. 

Mindkettejüknek csak egyszer kellett látniuk az őrök elhelyezkedését, és máris céloztak. 

Egy-egy pontos lövés, és a két őr még reagálni sem tudott. A két test a földre roskadt, de ez 

bent úgysem hallatszódott. Odasétáltak, a hullákat arrébb tették, a sarok mögé, ahonnan 

lőttek. Majd felszisszent az ajtó, és beléptek rajta. 

4. 

– A többiek is tudnak majd segíteni a pénzszerzésben – vetette föl Rence. Mindent, csak 

Moe-t nem akarta elveszíteni. Újulást hozott a szürke hétköznapjaiba. Suttogtak, mivel pár 

információt nem akartak megosztani Lolával. 
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– Tízezret úgy sem fogunk tudni összeszedni. És ha nem lesz meg, akkor is a 

Birodalomnak ad át. 

– Ebben nem lehetsz olyan biztos. Nem mondta, lehet, hogy elad rabszolgának, azzal 

jobban járna. Én legalábbis ezt tenném – nézett Lola felé Moe. 

– Ne is gondoljunk erre. – borzongott meg Rence. – Ha nincs más megoldás, 

kirabolhatunk egy bankot, például egy kisebb planétán, ahol megvan a szükséges pénz, de 

nem nagyon őrzik, mivel nem számítanak ilyenre. 

– Tudsz akár egy ilyet is? – vonta föl a szemöldökét Moe. 

– Többet is, most rögtön három jutott az eszembe. Szóval? Benne vagy? Nem akarlak a 

birodalmiaknak adni. Ahhoz te túl kedves vagy. 

Moe elpirult egy pillanatra. De csak egy pillanatra, utána rögtön jött a megszokott 

stílusával. 

– Kedves? Én? – Itt felnevetett. – Akkor te még nem ismersz. Lehet, hogy veled elnéző 

vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy kedves vagyok. – Ezután odafordult Lolához. – Benne 

vagyunk. Tízezer két hét alatt. 

Lola elégedetten mosolyodott el. Ő mindenképp jól járt. Ám ekkor felszisszent a bejárati 

ajtó, és két férfi állt ott, kezükben sugárvetőkkel. Meglepődve néztek, mivel nem számítottak 

arra, hogy körülbelül húsz biztonsági emberrel és a híd személyzetével fognak farkasszemet 

nézni. Lola kérdő pillantást vetett Rence-ék felé, akik ugyanúgy megrökönyödtek. 

– Tűnjetek innen! – mondta az érkezőknek Moe. – Minden rendben. 

– Én nem így látom. – mutatott körbe Camin. – Eresszétek el Moe-t, és senkinek nem 

esik bántódása. 

Lola hangosan felkacagott. Rég nem nevetett ilyen jó ízűt. Nem tudta, hogy mi mondatja 

ezt a férfival, de viccesnek találta. 

– Még hogy nekünk? Ha nem teszitek le a sugárvetőt, akkor darabokra lesztek lőve. És 

Rence, az ajánlatom még mindig áll. 

– Milyen ajánlat? – harsogta Camin. – Mi irányítjuk ezt a hajót! 

Lola ismét felkacagott, de egy másodperc múlva ráfagyott az arcára a nevetés. Elment pár 

pillanatra a világítás, majd a vészfények kapcsolódtak fel helyette. Mit művelnek ezek? És 

hogy képzelik ezt? Ám nem volt ideje gondolkodni, mivel a másodpercig tartó sötétségben a 

két férfi előreszökkent, és az egyik máris Rence és Moe mellett volt, míg a klón Lolához 

futott. Lola két őre dermedten állt, mivel elképzelni sem tudták, hogy az áram hogy mehetett 

el. Így Ace-nek szabad utat adtak, és máris a nő fejéhez szegezte a sugárvetőjét. 

– Ha még most megadjátok magatokat, kíméletesebb leszek veletek – sziszegte a fogai 

közt Lola. Igaz, nem volt abban a helyzetben, hogy követelőzzön, de az ellenfelei sem. 

Összesen négyen voltak húsz képzett harcos ellen. Semmi esélyük. Odapillantott Rence-ék 

felé, és meglepődött. 

– Mindent elrontottatok! – kiabálta Moe Caminnak. – Épp elmehettünk volna! 

– Igen, Camin, köszönjük a nagy segítséget – gúnyolta Rence. Camin erre felbődült, és 

Loláék felé fordult. De a kérdést még mindig Moe-hoz intézte. 

– Mi volt az ajánlata? 

– Tízezer kreditért elmehetünk. – Caminnak tátva maradt a szája. – Persze nem most 

rögtön kell odaadnunk, két hetet kaptunk. 
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– Ő – mutatott Caminra Lola. – és a klón barátja itt maradnak nálam, amíg megszerzitek 

a pénzt. És megduplázódott, mivel őket is ki kell váltanotok. – bökött a két férfi felé a fejével. 

– Ha persze még mindig szabadok akartok lenni, Rence. – gonoszan elmosolyodott. Camin 

odanézett, és látta, ahogy Ace-t Lola két őre lefogja, közben őt is körbevették és 

megszabadították a fegyverétől. Még odanézett Moe-ra, aki egy pillanatig őrá nézett, de aztán 

Camin lesütötte a szemét. Reménykedett. 

– Akkor el kell hagyniuk ezt a hajót, hogy megszerezhessék a krediteket – gondolkozott 

hangosan Camin. Legalábbis úgy tűnt, mert valójában Akanééknak küldött ezzel üzenetet, 

hogy menjenek a hajóhoz. 

– Igen – válaszolt Lola. – Elmehettek, de a barátaitok itt maradnak túsznak. Mozgás! – 

intett Moe-nak és Rence-nek, és az őrök utat nyitottak nekik. 

5. 

Moe és Rence egész idő alatt csendben gondolkozott. Egy őr elkísérte őket a hajóig, de 

mintha ott sem lett volna. Húszezer kredit két hét alatt! Ezt még egy csempészbanda sem 

tudná megcsinálni! Dühöngött magában Moe. A hajónál érzelmes búcsút vettek az őrtől, 

aztán felmentek a hajóra. Az előtérben Teleia várta őt. Moe kérdőn meredt rá. 

– Akane? Ő hol van? 

– A pilótafülkében. Előkészíti a hajót az indulásra. – válaszolta a lány. – Sok az a 

húszezer? 

– Rengeteg – dőlt le egy kanapéra Moe. – De honnan tudsz te erről? 

– Komlinken végig kapcsolatban voltunk Caminnal. És a generátorteremben voltunk 

Akanéval, hogy kikapcsoljuk a hídon az áramot. Én őrködtem a fénykardommal, miközben 

Akane kihúzta. Nem is kellett, hogy elvágjuk – mutatott az övére, ahol a fénykardja lógott. 

– Hol kezdjük? – lépett be az ajtón Akane. Rence időközben bevette magát a 

pilótafülkébe. – Van valami ötletetek? – azok ketten megrázták a fejüket. – Nekem van egy 

javaslatom. 

– Halljuk. 

– Mi lenne, ha eladnánk téged és Rence-et rabszolgának? 

– Minket miért nem? – kérdezte sértődött hangon Teleia? 

– Mert te még túl fiatal vagy, én meg vak. És mi tudjuk befolyásolni a vásárlók akaratát. 

És ha erőfitogtatásra kerülne a sor – ott van nekünk az Erő. Távolról tudunk segíteni. Aztán, 

miután megkaptuk a pénzt, kiszabadítjuk őket. 

– Ti játszanátok a rabszolga kereskedőket? – kérdezte hitetlenkedve Moe 

– Nem. Arra gondoltam, hogy hol te, hol Rence váltogatjátok egymást a két szerepben. 

– Szerintem ez Rence-nek nem fog tetszeni. És nekem se tetszik. 

Azzal a hajó fénysebességre ugrott. 
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5. rész – Húszezer 
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