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1. 

– Itt a rabszolga, vegyék meg a rabszolgát! – kiáltott fel Akane harsányan. A Kitharán 

voltak, egy félreeső kis világon. Az emelvény előtt már egy tucatnyi vevő állt. Mellette 

megbilincselve Rence és Moe feszített, fel sem néztek a földről, ahogy az egy jó rabszolgához 

illik. – Jól harcol, ért a lőfegyverekhez, valamint kiváló mesterlövész. És mellé nagyon kezes. 

A nő pedig sok mindenhez ért… 

Akane kiszúrt pár vörös köpönyeges kesseli rabszolga kereskedőt, valamint néhány 

rodiait, akik valamelyik hutt nagyúr szolgálatában állhattak. A rabszolgapiacon azonban 

máshol nagyobb tömeg volt. Azok ott gamorraiakat vagy twi’lekeket kínáltak. 

Ők meg már egy egész hete csak próbálkoztak. 

– Ötezret adok értük! – kiáltott fel egy rongyos bothai. – A nőért, kell egy takarító. 

– Hatezer – duplázott rá egy rodiai. 

Teleia magában felsóhajtott, eddig csak ilyen árakat kínáltak értük, de Akane csak a 

húszezret fogadta fel. 

– A kislány nem eladó? – horkant fel elöl egy dagadt fickó. 

Teleia már épp kikérte volna magának, hogy nem kislány, amikor Akane felemelte a 

kezét, és ezzel elcsitította. 

– Személyes rabszolga, sokba került. 

Az elme trükkökkel sajnos nem tudtak felülkerekedni a vásárlók ravaszságán, valamint 

tényleg csak annyi volt náluk, amennyit adtak volna. Néhányan meg is próbálták őket átverni. 

– Senki többet? Sokat érnek ám ezek – Akane tett egy alig észrevehető mozdulatot a 

kezével. 

– Harmincötezer – szólt egy magas, dallamos hang a hátsó sorból. Egy ormányos, 

bogárfejű hüllőszerű idegen tette az ajánlatot. Egy rodiai, jutott eszébe a lánynak a faj neve. A 

fajtársaival ellentétben fehér bőre volt. Díszes köntöse elárulta, hogy bizony jómódú. 

– Senki? 

A vásárlók száma egyre jobban megcsappant. Akane Teleiára és a többiekre mosolygott. 

Indulhatnak a barátaikért. 

Teleia örült, hogy újra láthatja Camint és Ace-t. Már hiányoztak neki. 

A két álrabszolgát a bár melletti sikátorba vitték, ahol a rodiai már várta őket. Mellette ott 

állt nagydarab gamorrai testőre. 

– Itt valami bűzlik – mondta Rence, majd köpött egyet. Moe megrázta a fejét. 

– Ilyen melegben, abban a bőrszerkóban állni, hát én is érzem. 

Teleia felkuncogott, Akane pedig hátraszólt. 

– Hallgassatok. 

A rodiai arcán semmi érzelem nem látszott. 

– Túl sok mindent megengedsz a rabszolgáidnak… 

A sikátort baloldalról határoló ház tetején egy sárga páncélt viselő trandoshi és egy 

bőrruhás whipid jelent meg. A másik oldalon egy fekete bőrpáncélt hordó ember hím és egy 

aqualish bukkant fel. 

Pillanatok alatt ott termettek az utca szintjén. 

– Megérik a 35. 000-et? – kérdezte a trandoshi. 
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A bothai felkacagott. 

– Yaruky, a nő egy moff gyilkosa, valamint összeesküvőkkel barátkozott. A fickó meg 

egy dezertőr rohamosztagos. Elkérnék értük 50.000-et. Na, mehettek – mondta Akanénak és 

Teleiának. A lány lesütötte a szemét. Akane rögtön mozgásba lendült, hasba rúgta a whipidet, 

majd az Erő segítségével a fejvadászok felé vágott egy droidkart. 

– Ezzel növekszik a vérdíj! – kiáltotta a rodiai. 

Teleia ezt a pillanatot választotta, hogy cselekedjen. Elmerült az Erőben, kapcsolatba 

került az egyik szeméthalom tetején lévő droidfejjel. Az megmoccant… 

– CHATUNTA – a fej felröppent és célba vette a rodiait. A lény kitért előle. Akane 

kivédte a fénykardjával az aqualish lövését, majd felugrott a levegőbe. 

– Egy Jedi. Megéri, Jomma? – kérdezte a bőrruhás fickó. 

– Aha! – mondta a rodiai, előkapta a lézerpisztolyát. Moe és Holden is kiszabadultak. A 

fekete bőrű férfi szembekerült a whipiddel. A teremtmény elkapta a torkánál fogva, de a nő 

ekkor húzta elő az aprócska lézerpisztolyt a dekoltázsából, és célba vette a teremtményt. 

– Halálosan unom – morogta az ember, majd elhajított egy gránátot. Akane Teleia felé 

ugrott. Vakító fény és hangos zúgás töltötte be az utcát. A lány azt érezte, hogy egy láthatatlan 

Erő felkapja őt. 

2. 

Camin belenyomta a tisztítószeres vízbe a felmosó fejet, majd amikor az átnedvesedett, 

nekinyomta a fémpadlónak, és sikálni kezdett. 

– Azt tudtam, hogy nem ötcsillagos szálloda lesz, de hogy még a személyzet is mi 

leszünk, na, azt senki nem gondolta volna! 

Ace a rozsdavörös falon lévő egyik foltot sikálta egy törlőronggyal. A feje már vörösbe 

fordult. 

– Vendégszeretőbbek, mint a csillagrombolón – morogta a klón. 

– Ha pofáztok, nem lesz szép tiszta a fedélzet! – horkant fel a folyosó másik végében 

álldogáló szaurián. 

– Kiöntöttem véletlenül a levest, na! Erre miért nincsenek takarítódroidjaitok? 

A szaurián megvonta a vállát, majd visszafordult a kezében tartott sült banthabordához, és 

tovább majszolta. 

– Nehogy válaszolj – morogta Ace. Camin elvigyorodott. 

Hirtelen megrázkódott a hajó. 

– A legénység minden tagja jöjjön a hídra! – szűrődött ki Lola hangja a hangszórókból. 

Camin kezei ökölbe szorultak, mikor meghallotta. Ez a nő… Remélte, hogy Moe hamar 

megszerzi azt a rohadt váltságdíjat, vagy ő lő bele Lolába. 

A szaurián felállt, majd lustán elindult a turbólift felé. 

– Ti nem gyüttök? 

– Mi nem vagyunk a legénység tagjai– mondta Ace. 

– Pedig azok vagytok, mint takarítók. 

A hajó megint megrázkódott. Robbanás zaja hallatszott kintről. Camin ránézett Acere. 

– Bármi jobb lehet ennél – mondta a férfi. 
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A híd már tömve volt. Lola végignézett rajtuk. 

– Azok a szemét kalózok már megint bevették magukat arra a hülye aszteroidára. Jó 

helyen volt az a lerakat, nagyon jó helyen. Erre bevették magukat oda, és fel is szereltek egy 

nagy ionágyút. Az előbb az akart minket eltrafálni. 

Camin és Ace az ajtónál állt. 

– Ah, milyen pofátlan banda… – csóválta a fejét Camin. 

A klón erre felkuncogott. 

– Megkérdezhetném a két megbecsült vendégemet, hogy mi olyan nevetséges? 

A két férfi összenézett. 

– Semmi – mondta Thrin. Ace megtörölte a homlokát. 

– Jó. Te ugye régen versenyző voltál? 

Camin bólintott. Lola megdörzsölte az állát. 

– Az embereim csak katonának jók, pilótának csapnivalóak. Te fogod leszedni az 

ionágyút. 

Camin nyelt egyet. 

3. 

Teleia a bűzre ébredt fel, majd kinyitotta a szemét. Egy rothadó szeméthalomban feküdt. 

Az övén lógó táskához nyúlt, és rögtön megnyugodott. Schaan fénykardja még mindig nála 

volt. 

Visszajátszotta magában a sikátorban kialakult ütközetet. A férfi eldobott egy 

vakítógránátot, majd… 

Akane mentette meg. A lány felugrott, aztán kirohant a sikátorba. A földön megpillantott 

egy ruhadarabot, amit valószínűleg a robbanás ereje szaggatott szét. Teleia odarohant, és a 

kezébe vette. Fejvadászok, és ráadásul a Birodalom csatlósai. Meg fogja őket keresni. Ő volt a 

Dathomir leánya. A homokban jól ki lehetett venni a fejvadászok lábnyomait, és hogy déli 

irányba haladtak. Jó nyomolvasó volt, így azt is látta, hogy nehéz testeket cipeltek. Ahogy 

követte őket, kiért a város főutcájára. Már alkonyodott, kevesen voltak ilyenkor az utcán, 

néhány sikló húzott csak el mellette. Már nem volt több nyom, gondolta keserűen. Bármerre 

mehettek. 

A lány elindult az űrkikötő felé, egy kocsma előtt ment el, aminek a homlokzatán egy 

rankor képe díszelgett. A lány felnézett rá, az állat az ég felé emelte a fejét és üvöltött. 

Volt egy olyan érzése, hogy az Erő vezette erre a helyre. Belépett a műintézménybe. Egy 

tágas helyiségbe érkezett. A bal részét egy fapult vágta el, ami mögött egy zöldbőrű twi’lek 

nő szolgálta ki azt a néhány vendéget, akik éppen betévedtek a kocsmába. 

Teleia elsőre egy részeg vukit pillantott meg. Tőle pár széknyire egy kopasz fickó ült, aki 

a lányra mosolygott, kivillantva aranyból készült fogait, valamint a pult szélénél két ismerős 

alak múlatta az időt. Egy sárga bőrű lény, aki a fél arcát elfedő fekete gázmaszkot viselt, a 

szemeit ugyanilyen lencsék takarták, mellette egy maszkos idegen ült, a vállán pedig egy 

kowaki gyíkmajom gubbasztott.  

Phai Goon és Whees. A Nar Shaddaán segítettek nekik, de vajon itt… 

A lány azonnal odalépett hozzájuk. Whees épp egy sztori közepében volt. 
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– –… aztán a fickó odament a csajhoz, de nem látta, hogy lézer… 

Elhallgatott. Phai Goon Teleiára nézett. 

– Ismerős vagy – a csapos felé fordult. – Hé, Lhosa, ennyire lent van a korhatár? 

– Segítenetek kell – mondta a fiatal boszorka. 

Whees megfordult. 

– A Jedinek a húga, nem lehet igaz… Azt hittem, hogy soha többet nem találkozunk, 

erre itt van. 

– Mit akarsz? – kérdezte a kel dor. 

– A társaimat elkapta pár fejvadász. A vezetőjük egy fehérbőrű rodiai, valami Jomma. 

Whees az öklével az asztalra vágott. 

– Akkor ez a Növekvő Hold lesz. 

– Növekvő Hold? – kérdezte Teleia. 

– Egy fejvadászbanda – mondta Phai Goon. – Minden jó melót elhappolnak előlünk. 

Mindenkit el tudnak kapni. 

– Hát engem nem tudtak – mondta mosolyogva. 

– Mert talán túl kicsi a vérdíj a fejeden – mondta Whees. 

– Vagy ő túl kicsi – hallatott valami recsegéshez hasonló hangot a kel dor. Ez lehetett a 

nevetés megfelelője a fajtájánál. A gyíkmajom is kacagni kezdett erre. Teleia sarkon fordult, 

és elindult a kijárat felé. Nyugodtan lélegzett, próbálta visszaszorítani a haragot és az 

elkeseredettséget. Rajta múlt az életük, ők voltak a családja… Nem akart egyedül maradni. 

– Akkor tudjátok mit? Maradjatok a kocsmában, és sírjatok azon, hogy milyen lúzerek 

vagytok. 

Volt egy terve, de ehhez a két fejvadászra is szüksége volt. Elég rosszak szövetségesnek, 

de hát abból kell gazdálkodnia, amije van. 

– Kislány, azt sem tudod, hogy hol van a hajójuk. 

– Nem érdekel, egyedül odamegyek, ti meg gyávák vagytok. 

Whees felhorkant. 

– Hagyjuk ezt? 

– Mi a terved? 

A kel dor maga felé intett. 

4. 

– Jaj, ne! – szörnyülködött Camin, amikor meglátta a hajót a hangár közepén. 

– Tudsz ilyet vezetni? – kérdezte Ace. 

– Vezetni? Igen. Megakadályozni, hogy ne essen szét darabokra? Nem tudom. 

Egy Toscan 8–Q típusú vadászgép volt. A pilótafülke olyan volt, mint egy Y-szárnyú 

vadászgépé. A szárnya alsó és felső oldalán pedig volt egy-egy függelék két lézerágyúval 

felszerelve, plusz egy szeizmikus bombavető. 

A hangárba ekkor lépett be Lola és két testőre. 

– Búcsúcsókot akarsz adni? – kérdezte Camin. 

A nő elmosolyodott. 

– Dehogy, csak egy utolsó pillantást vetek rátok. 
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– Ha meghalunk, akkor… 

– Akkor azt mondom, szökni próbáltatok – válaszolta Ace-nek. – A barátod mondta, 

hogy milyen jó pilóta. Ideje, hogy bebizonyítsa. 

Ace Caminra nézett. 

– Ha meghalunk, akkor… 

– Igen, jó barátok voltunk. 

– Az a te hibád lesz – helyesbített Ace. 

Beszálltak a vadászba. Ace ült a tüzér helyére, Camin pedig a pilótafülkébe. A következő 

pillanatban pedig már ki is suhantak a hangárból, majd berepültek az aszteroidák közé. 

– Ezen a dögön nincs hiperhajtómű, mi? 

– Nincs – mondta Camin. – Remélem összeszedték a lóvét. 

Morogta a pilóta, miközben kerülgette az aszteroidákat. Az érzékelők felpityegtek. Balról 

megjelent három űrhajó. A férfi kinézett, azonnal felismerte őket. 

Két Razor vadászgép volt. 

Camin balra rántotta a kormányt, majd besuhant az aszteroida mögé, és amikor 

előbukkant, tűzet nyitott. A jobb oldali vadászgép belerohant a lövéseibe. A férfi lebukott a 

hajóval, elrepült egy kisebb kődarab alatt. A nyomában ott volt a másik vadász. 

Az tűzet nyitott, Camin balra kormányozta a hajóját, majd felhúzta az orrát, és lőtt. A 

lövés súrolta a kalózhajó bal szárnyát, de az, amikor kitért, egyenesen belerohant egy lebegő 

sziklába. 

Már csak egy maradt, és fentről három… 

A kalózok bázisa pedig egyre csak közeledett. 

5. 

A Növekvő Hold hajója elég otromba jószág volt. A hasán két turbólézer meredt előre, az 

orrában pedig egy jókora ionágyú volt. A gép előtt a whipid és az aqulish strázsált. Teleia 

leeresztette a távcsőt, és megérintette a fénykardját. Macska ügyességgel leugrott a ház 

tetejéről. 

A sikátorban Phai Goon és Whees várta. 

– Helyzet? – kérdezte a kel dor. 

– Két őrt láttam. 

– A társaid pedig a hajón lesznek – mondta Whees. – Elég hülye terv, kislány, mi a 

biztosíték, hogy beveszik? 

– Bízz bennem – mondta Teleia. – És ne hívj kislánynak! 

– Oké – mondta Phai Goon. 

A lány egy fekete köpenyt viselt, ami elrejtette az arcvonásait. 

– Akkor kezdjük? 

A lány előkapta a fénykardját, és bekapcsolta. 

– Aha. 

A fejvadászok lőni kezdtek. Teleia hárította a lövéseket, aztán futásnak eredt.  

– KAPD EL A JEDIT! – kiáltotta Phai Goon. 

A lány elrohant a kikötő bejárata előtt, majd balra fordult. 
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– ELROHANT! – kiáltotta vissza az ubéz. A lány berohant a sikátorba, átugrott egy 

kerítésen, majd az egyik hordó mögé húzódott. A két fejvadász kiszaladt a dokkból. A lány 

ekkor ugrott elő, majd felszaladt a rámpán. 

6. 

– Megint fejvadászok! – csattant fel Moe, majd Rence-re nézett, aki a falnak 

támaszkodott és a plafont nézte. Akane a sarokban meditált, és semmit nem tudott tenni. 

Schaan vagy Danaiel a szökést tervezte volna. 

– Kaptak már el? – kérdezte Holden. 

– Még a Hutt Űrben. Egy kel dor meg a haverja. Elengedett minket, de egy másik nem 

volt ennyire kíméletes. 

– Engem egyszer fegyvereztek le, agyon vertem őket egy sugárvető agyával. Nem az 

enyém volt – mondta vigyorogva az egykori birodalmi katona. Csattanás hallatszott, ahogy az 

ajtót verni kezdte valaki. 

– Kuss, legyen ott bent! 

Lövések, majd rohanó léptek zaja hallatszott. 

– Teleia majd kiment minket – mondta a twi’lek. 

– Aha – mondta Holden. 

– Nyugi, nagyon okos lány – vágott közbe Moe. 

– Kuss, legyen! 

Moe ökölbe szorította a kezét az őr újabb kirohanására. 

– De ha késni fog, akkor elfenekelem. 

7. 

– Nem gondolod komolyan, ugye? – kérdezte Ace. 

Camin bevezette az aszteroidamező legsűrűbb részébe a vadászgépet. Az üldözőiknek el 

kellett távolodniuk egymástól. Az egykori pilóta már látta a céljukat. Az aszteroida akár egy 

holdnak is beillett volna a mérete alapján. Jobban megnézte a felszínét. A felső részét egy 

hatalmas kráter töltötte be, aminek a közepén egy szabályos lyuk éktelenkedett, ami felett az 

ionágyú állt. 

– Amikor szólok, oldd ki a szeizmikus tölteteket. 

– Ki akarod magad nyírni? 

– Most kezdesz rinyálni klón létedre? Legyél már vagány köztársasági katona. 

– A Köztársaságnak már vége – válaszolta Ace. 

Camin egyszerre kerülgette a vadászgépek lövéseit és a kődarabokat. 

– Megérkeztünk. 

– De aztán gyors legyél! 

A hajó hasán félrehúzódott egy lemez, három szeizmikus töltet esett ki belőle, amik 

nekiütköztek a szikláknak, majd felrobbantak. A robbanás lökéshulláma darabokra tépte a 

többi meteort, a szilánkok eltrafálták a vadászokat. Camin előrenyomta a gázkart, több erőt 

adva a hajtóműveknek, majd elindult egyenesen a kráter felé. 
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Ace azonnal kijelölte az ionágyút a lőelemképzővel… 

Camin pedig lőtt. A lézersugarak kitépték a kisbolygó felszínéből az ágyút, ami sodródni 

kezdett az űrben. 

Thrin felkurjantott, Ace felsóhajtott. 

– Jó buli volt, nem? 

– Nem! – válaszolta Ace. 

Camin elkormányozta a hajót az aszteroidától, a kalózok hajói elősiklottak a lyukból, de a 

kövek közül ekkor bukkantak elő Lola űrhajói, hogy ártalmatlanná tegyék őket. 

– Szép volt, Thrin, lehet, hogy megtartalak – hallatszott a nő hangja a komlinkből. 

8. 

Teleia végiglopakodott a raktéren, majd felmászott egy létrán. Egy folyosón találta magát. 

Óvatosan végigment a folyosón, ami az ebédlőbe torkollott. Egy hosszú fémasztal, körülötte 

székek. 

A lány kifújta a levegőt. Az ajtó ekkor nyílt ki, a bőrpáncélos férfival találta magát 

szemben. 

– TE? 

A lány előkapta a fénykardját, majd aktiválta. A férfi azonnal lőtt a lézerpisztolyával, de 

Teleia hárította a lövést. Magában elmosolyodott, ekkor azonban a férfi újra lőtt. A lány épp 

időben ugrott félre. 

Kinyúlt az Erővel a legközelebbi tányér felé, de az újabb lézersugár kivédése megzavarta 

a koncentrációban. 

Nyugodt, mint az állóvíz. 

Idézte magában Akane szavait, ahogy egy újabb sorozatot vert vissza, majd felugrott az 

asztalra. 

– Kicsikém, tudod, hogy a huttok mennyit adnának egy olyan csajért, mint te? Vagy 

lehet, inkább megtartalak magamnak… 

– CHATUNTA! – kiáltotta. A tányér felemelkedett, átrepült az ebédlőn és fejbe vágta a 

fickót, aki ájultan terült el. A lány kirohant az ebédlőből, át egy újabb folyosón. Érezte Akane 

jelenlétét, olyan volt számára, mint a szag a vadászó rankor számára. 

Egy újabb ajtó, előtte a trandoshi őrködött. 

– Te meg ki vagy? – meg sem várta a választ, rögtön tüzet nyitott. 

Teleia balra ugrott, de a hüllőszerű humanoid újra becélozta, és meghúzta… 

…volna a ravaszt. 

Az ajtó magától kinyílt. Holden ott termett az idegen mögött, és teljes erőből fejbe vágta. 

– Köszi – mondta Teleia. 

– Én köszönöm, kislány, hogy elterelted a figyelmét. 

Moe és Akane tűntek elő a cellából. A twi’lek Jedi a lányra mosolygott. Moe felhúzta a 

szemöldökét. 

– Mondtam, hogy nem kislány. 

– Moe-nak van igaza – válaszolta Teleia. 
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A fejvadászokat megkötözték. Phai Goon és Whees pedig visszatértek, maguk után 

vonszolva a megmaradt zsoldosokat. 

– Nem lennék meglepődve, hogy ha a birodalmiak ezt hallották volna – mondta Phai. 

– Nocsak – mondta Whees, amikor meglátta Moe-t. – A milliókredites bébi. 

– Jaj, már megint ti? – kérdezte a nő. 

– Hol a fizetségünk. 

Rence ránézett a hajóra. 

– Elég bika cuccnak tűnik, de figyelj. Kellene húszezer kredit, és innentől jönnék nektek 

egy szívességgel. 

Phai Goon elgondolkodott, aztán megadta a választ. 

9. 

Camin és Ace Lola hajójának az ebédlőjében ültek. Már két nap telt el azóta, hogy kilőtték 

az ionágyút. Az űrhajó felrakodott, és elindultak a hutt űr felé. Nemrégiben befutott egy hívás, 

hogy Moe és Rence megszerezték a húszezret. Lola megbeszélt egy találkozót a Nar 

Shaddaán, ahol nyélbe üthetik a cserét. 

Beszélni is tudtak velük. 

Kiderült, hogy egy Phai Goon nevű fejvadász fizetett húszezret a Növekvő Hold nevű 

banda hajójáért és fegyvereiért. A férfinak ismerős volt ez a név, csak nem tudta honnan. 

– Összejött. 

– Ja – válaszolta Ace. – Furcsa nekem ez a Rence. Jó, a felszínen csempész, meg 

minden, de a tartása, mint egy birodalmi katonáé. 

– Honnan tudod? – kérdezte Camin. 

– Ugyanazon doktrína szerint képeztek ki minket, mint a mostani fickókat. Lehet, hogy 

kiugrott… 

– Újabb áruló? 

Ace-en látszott, hogy emlékezik, és nem jó dolgokra. 

– Nym Laarson játéka volt. Szerintem nem célja, hogy feladjon minket. 

– A Császári Testőrség egy olyan pozíció, amihez megtiszteltetés tartozni. Camin, hidd 

el, lenne oka rá. 

A pilóta beletúrt a hajába, majd felnézett a plafonra. Látta, hogy milyen viszonyban van 

Moe-val. Igen, nem tiszta valami körülötte. 

– Szemmel tartom. 

10. 

A kis csapat tagjai újra összejöttek a Nar Shaddaán. Kézfogások és ölelések sora 

következett, majd felsétáltak a hajó rámpáján. Lola fagyosan nézte, ahogy az űrsikló lassan 

felszállt. A nő elindult a saját hajója felé. 

Ekkor vette észre a leszállókarom mellett álló alacsony, de mégis erőteljes alakot.  

– Szervusz, Lola, ahogy láttam a Növekvő Hold nem hozta be a reményeidet. Bár te 

mindig az árnyékból intézed az ügyeidet – hallatszott egy dallamos férfihang. A 
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magánhangzókat gyorsan ejtette, így azokat csak sejteni lehetett. Magas volt, sportos 

testalkattal. Hosszú haja fekete volt, kerek, barátságos arcát ugyanilyen színű kecskeszakáll 

ékesítette. Egyszerű barna ruhát és tunikát viselt, de Lola tudta, hogy az epicanthix egy igazi 

gyilkos, mestere a Teräs käsi harcművészetnek. 

– Ahogy a kalózok is. Mit akarsz Pike? 

A férfi vállat vont, majd elmosolyodott. 

– Régen dolgoztunk már együtt, és szerintem hiányozhattam. 

– Aha. Nagyon. 

A fickó nekitámaszkodott a hajó leszállókarmának, majd elkezdte vakargatni az állát. 

– Láttam, hogy velük utazik egy Jedi. Felismertem benne az apám gyilkosát. A többit 

megkapod élve, de a boszorkánnyal én akarok végezni. 

Lola felvonta a szemöldökét. Pike kicsit önfejű volt, de jó harcos is. Sikerrel járhat. 

– A Jedi a tiéd… 

– Köszönöm, szép hölgyem. 
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