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1. 

‒ Miért kerülünk mindig ilyen helyzetbe? – kérdezte kissé hisztérikus hangon Camin, 

miközben manőverezni próbált a keringő roncsok, és űrszemét sötét tengerében. 

‒ Ne ezen keseregj, inkább koncentrálj arra, hogy túléljük! – kiáltott rá Ace, aki vad 

sorozatokat eresztett meg az őket még talán a pokol mélyére is követni szándékozó 

kalózhajókra. A helyzet minden volt, csak rózsás nem: a járművük pajzsai kezdtek leválni, és 

a burkolat is több helyen megsérült már, épp csak a hajtómű nem eresztett… Egyelőre. 

Amit a kalózok akartak – a raktérben felhalmozott nagy mennyiségű fűszer –, szintén 

sértetlen volt, csodával határos módon, hiszen egy lézernyaláb épp a raktér közelében 

csapódott be. A mocskok azért vigyáznak is ránk – gondolta a másodpilóta székében ücsörgő 

Rence, aki erőfeszítéseket tett a hajó egyben tartására, eddig sikeresen. 

‒ Az a rohadt nőszemély ezért minket küldött! – utalt a pilóta Lolára. – Ez a küldetés 

lehetetlen! 

‒ Ne szájalj, manőverezz! – dörrent rá Holden is, aki kezdte érteni a klón növekvő 

idegességét Thrin irányában. 

‒ Sosem érjük el azt a bolygót! Ez már nem lehet rosszabb… - pufogott Camin, ám túl 

korán szólt. 

‒ De lehet. – hallatszott Ace – Ott egy birodalmi fregatt. 

Négy nappal korábban… 

Nar Shaddaa keleti űrkikötője kiérdemelte nem túl hízelgő hírnevét: koszos volt és büdös 

a hajóforgalom által termelt gázoktól. Egy előnyös tulajdonsággal azonban rendelkezett: itt 

olcsóbb volt a parkolási költség, mint a bolygó többi kikötőjében. 

A kis csapat is ezért választotta ezt a helyet a találka lebonyolításához. Meg persze azért, 

mert egy ilyen bűntanya ápol és eltakar. Senki nem gondolta volna, hogy az a négy csuklyás 

teremtmény, akik épp lesétáltak a hajójuk rámpáján, különböznek a többiektől. 

‒ Amikor legutóbb a Hutt Űrben jártunk, az lett a vége, hogy egy mini úszómedencében 

találtam magam. A különbség csak az volt, hogy az átlagos medencékből általában ki lehet 

mászni – jegyezte meg Moe, miközben tekintetével végigpásztázta a tömeget. 

‒ Ja. Aztán Camint lelőtték – emlékezett Teleia. 

‒ Hát igen, a régi szép emlékek… - felelte a barna hajú nő nosztalgikus mosollyal. 

Rence idegesen fürkészte a környezetüket. 

‒ Ha lehet, egy kicsit halkabban, hölgyeim! – figyelmeztette őket a rohamosztagos. 

‒ Senki nem figyel ránk – mondta Akane, miközben hátrébb simította egyik lekkuját, 

mert az kilógott a csuklya alól. – De igazad van, tényleg nem árt az óvatosság. 

‒ Azt hiszem, megérkeztek a többiek – mutatott Moe egy éppen leszálló hajóra. Ahogy 

jobban megnézték, rájöttek, hogy tényleg Lola járgányával van dolguk. 

A hajó rendszerei szépen, fokozatosan leálltak, azonban semmi jel nem utalt arra, hogy a 

rámpa is le akarna ereszkedni. 

‒ Azt akarják, hogy odamenjünk – állapította meg Rence. 
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‒ Nekem itt valami bűzlik – ráncolta a homlokát Moe. – Idejöttek, de mi a biztosíték, 

hogy el is engedik őket? 

‒ Jót kereshetnek rajtunk. Húszezer nem kis összeg – vont vállat a rohamosztagos, 

miközben az űrjármű felé vették az irányt. 

Megálltak az ajtó alatt, és éppen azt próbálták kitalálni, hogy fognak bejutni, amikor egy 

jól álcázott hangszóróból megszólalt Lola hangja. 

‒ Rendben, emberek, szépen tegyétek le a fegyvereket úgy másfél méterrel a lábatok 

elé! 

‒ Milyen fegyvereket? – pislogott ártatlanul Moe. 

‒ Na, ne nézz hülyének! Pakoljátok csak le szépen a stukkereket! Ne feledjétek, még 

visszaléphetek a megállapodásunktól. 

Moe kénytelen-kelletlen előbányászta az öt sugárvetőjét a ruhái legkülönbözőbb részeiből.  

Rence követte a példáját, de ő csak egy karabéllyal és egy kisebb kaliberű fegyverrel 

gazdagította a gyűjteményt. 

‒ És a többiek? – Lola hangja bizalmatlanul csengett. 

‒ Ők Jedik. Nem hordanak sugárvetőt – magyarázta a lány. 

‒ És a fénykardjuk? 

‒ Akane elvesztette az övét. Teleia… - egy percig eltöprengett, hogyan kerülhetné meg a 

kérdést. - Nos, Teleia még csak tanítvány. Nem készített saját fényszablyát. Elégedett vagy? 

Most már beengedsz minket? 

Nem érkezett válasz, mindössze leereszkedett a rámpa, és feltárult egy ajtó, melynek 

nyílásában megjelent Lola, teljes életnagyságban. 

‒ Hol van a pénz? – kérdezte. 

‒ Hol vannak a foglyok? 

‒ Nem vagytok olyan pozícióban. – utalt a nő a hajója fegyverzetére, amelynek minden 

csöve a csapat tagjaira mutatott. – Szóval? 

‒ Itt van. – emelte fel a kezében tartott dobozkát Rence. 

‒ Lássam. – biccentett a nő, mire a csempész odadobta a tárolóeszközt. Lola szemügyre 

vette a tartalmát majd elmosolyodott. – Óvatlanok lettünk, Rence? Ezt akár most is 

elvihetném, a barátaitokkal együtt. 

‒ Csak ha meg akarsz halni. – felelte Holden hidegen, és felmutatta a kezében tartott 

detonátort. A csempésznő ekkor vette észre a kreditek közé ágyazott robbanóeszközt. 

‒ Ügyes. – biccentett, majd a hajója felé intett. Két embere jelent meg, akik kitaszigálták 

Camint, és Ace-t. – A cserének vége. Öröm volt veletek üzletelni. 

‒ Azt meghiszem… Remélem, nem találkozunk többé. 

‒ Heh… Ne vegyél rá mérget. Ti nem fogtok keresni, nincs miért. Én azonban… más 

lapra tartozom. 

Rence agyában ott visszhangoztak a nő szavai, miközben otthagyták a hajójánál. Biztos 

volt abban, hogy ez nem jelent semmi jót számukra. 
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Három nappal korábban… 

‒ Ezt készítettem elő neked, Pike. – vetette oda hanyagul Lola, miután felvázolta a tervét 

a férfinek. 

‒ Egyszerű, de mégsem tetszik… Ha a nő meghal, annak következményei lesznek. – 

felelte a harcos hátborzongató hangon. 

‒ Nem érdekel, hogy tetszik vagy nem. Ezt kapod. És ne fenyegess, rossz ötlet. – 

villantotta Lola smaragdzöld szemeinek hihetetlenül vészjósló pillantását egykori társára. 

‒ Hát jó. – biccentett Pike megadóan. - De önző egy csempész vagy… Mindig két legyet 

egy csapásra… 

‒ Talán te akarod átszállítani a fűszeremet azon a szektoron? – vágott vissza Lola. 

‒ Dehogy. Csak egy őrült vagy teljesen idióta vállalná azt a melót. 

‒ Akkor ne dumálj, és hagyj dolgozni. 

‒ Hogy akarod rávenni őket? 

‒ Megvannak a kapcsolataim, már tudok róluk mindent. Van mivel zsarolni őket. 

‒ Áh, a régi eszközök… Ez rád vall. Nagyon is. 

2. 

‒ Problémáink vannak – jelentette be Moe. 

‒ Ja, észrevettük – fintorgott Teleia. – Tudod, elég nehéz figyelmen kívül hagyni a 

lézernyalábokat, amik öt centivel húznak el mellettünk. 

‒ Csak nyugalom, ifjú tanítvány – mondta Akane. 

A lány egy „na, ezt utálom” pillantást vetett Moe-ra. 

‒ Neked könnyű. Nem látod, hogy milyen a helyzet. 

A Jedi megcsóválta a fejét. 

‒ Látom. 

‒ Látod?! 

‒ Fogjátok már be! 

Azok ketten ügyet se vetettek a nőre, tovább folytatták az Akane érzékszerveiről való 

vitát. Moe vállat vont, és átsétált a pilótafülkébe. Ott se volt sokkal jobb a helyzet. Camin 

Rence-szel ordibált, néha Ace is közbeszólt. Összességében észre se vették, hogy belépett. 

Hirtelen ötlettől vezérelve Camin orra alá dugta a kezét, és nagy ívben meglengette. 

‒ Hé, fejezd be, eltakarod a kiáltást – tiltakozott a fiatal férfi, és arrébbkapta a fejét, 

aminek következtében Moe tenyerének éle orrba találta. – Au! Mit művelsz? 

‒ Csak teszteltem, hogy tényleg láthatatlan vagyok-e – vont vállat a lány. 

Camin az orrát dörzsölgette, közben próbálta egyenesbe hozni a hajót, ami Moe 

közbelépésének hála letért az addigi pályájáról. Ez viszont nem csak negatív 

következményekkel járt. A kalózok nem voltak felkészülve egy ilyen manőverre. A lövéseik 

fele célt tévesztett, így Rence-nek maradt ideje, hogy több energiát irányítson a pajzsokra. 

Ahogy felmérte a műszerek kijelzői által kibocsátott adatokat, megengedett magának egy 

elégedett bólintást. 
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‒ Figyelj, Lizi, ha ez ilyen hatást vált ki, akkor még vágd orrba párszor! 

Moe készséggel tett volna eleget a kérésnek, de Camin elkapta a csuklóját. Másik kezével 

véletlenül megrántotta a borkormányt, és felemelte a hajót. Majdnem neki egy kisebb 

vadászgépnek. 

‒ Na, jó – elégelte meg a dolgot Ace. –, fejezzétek be az ökörködést! Nem tudom, ti 

hogy vagytok ezzel, de én örülnék, ha élve kijutnánk innen. 

3. 

‒ Hogy állunk? – tudakolta Lola, miközben bal lábát keresztbevetette a jobbon. 

‒ Még élnek – felelte Pike. – A legutóbbi jelentések szerint áttörték a védelmi vonal 

egyötödét. 

A holokép megremegett, bizonyára a nagy távolság miatt. Pike meglehetősen örült ennek 

a körülménynek – mármint a távolságnak, ami Lolától elválasztotta. Habár tulajdonképpen 

szívességet tett a nőnek, azért még ő sem volt annyira vakmerő, hogy élőben közölje: a 

célpontok még mindig nem haláloztak el. Sőt, mi több, megsemmisítették a kalózok egy 

részét. 

Pike úgy vélte, Lolát ez zavarja a legkevésbé. Pár konkurenssel kevesebb… Akár még jól 

is jöhet. Ráadásul a nő valódi fűszert adott át a csapatnak, kiszállításra. Az pedig túl drága 

holmi ahhoz, hogy meg se viselje a pusztulása. Ez felvetette az egyszerű kérdést, miért vágyik 

a csempésznő ennyire a vérükre, de Pike végül úgy döntött, ez nem az ő dolga, így hagyja a 

kérdést megválaszolatlanul. 

A probléma csak az volt, hogy Rence Holden hajója nem robbant molekuláris darabokra. 

Márpedig az a párszáz kalóz, akit ellenük küldtek, ezt volt hivatott elérni. Mindeddig 

sikertelenül. 

‒ Egyötöd… Az nem is olyan rossz. Van lakható bolygó a rendszerben? 

‒ Egy. Birodalmi fennhatóság alatt. 

Lola elégedetten bólogatott. 

‒ Nem hiszem, hogy eszükbe jutna leszállni. Bár ahogy őket ismerem… Talán mégis. 

4. 

‒ Emberek, a pajzs már nem sokáig tart ki – szólt bele Rence az interkom mikrofonjába. 

Ace időközben hátrament az utastérbe. A helyét az ágyúknál Moe vette át. 

‒ Akane twi’lek – jelentette ki Teleia. 

‒ Ja, tudom, miért mondod? 

‒ Az imént úgy fogalmaztál, „emberek”. 

A rohamosztagos a hajó mennyezetére emelte a tekintetét. 

‒ Rendben, fogadd alázatos bocsánatkérésem! Most pedig odaengednéd a többieket is, 

hogy megtárgyalhassuk, mit kezdjünk a továbbiakban? Tudod, egy hajónak sem tett még jót, 

hogy felrobbantották. Nem beszélve a benne utazókról. 

‒ Itt vagyok – jelentkezett be Akane. 

‒ Én is – kontrázott Ace. – Szóval ki robbant fel? 
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‒ Mi fogunk, ha nem csinálunk gyorsan valamit. 

A klón egy pillanat erejéig eltöprengett a lehetőségeiken. 

‒ Ann életjeleket érzékel a közelből. 

‒ Kicsoda? – ráncolta a homlokát Rence. 

‒ Akane. 

‒ Ja, oké. Lizi, utánanéznél? 

Moe – aki az elmúlt hónapok során már hozzászokott új nevéhez – vetett egy pillantást a 

navigációs képernyőre. 

‒ Birodalmi bolygó, huszonhárom órás napokkal és kétszáznyolc napos keringési 

periódussal. 

‒ A lényeget! – utasította Ace. 

‒ Légköri gázok belélegezhetőek, éghajlat mérsékelt, gravitáció standard. Az őslakos 

népség elég harcias, de azért jobb, mintha itt pusztulnánk. 

Camin aggódó tekintettel nézett fel a taktikai kijelzőről. 

‒ Ugye ez nem valami második Dathomir? 

Moe arcára olyan mosoly ült ki, amiről nem lehetett eldönteni, hogy mit jelent. 

Mindenesetre inkább fanyar volt, mint vidám. 

‒ Ha a kormányzási rendszerre gondolsz, el kell, hogy szomorítsalak. Matriarchális 

társadalomban élnek. 

‒ Honnan tudsz te ennyit? – csodálkozott a férfi. – És egyáltalán mi a bolygó neve? 

A lány mosolya még inkább a fanyar tónus felé hajlott. 

‒ Tudod, aki a Kesselen nő fel, előbb-utóbb megtanul dolgokat a környező 

rendszerekről. És a második kérdésedre válaszolva: a bolygó neve Honoghr. 

* 

Miután csodával határos módon elhagyták az őket üldözőket és az űrhulladékot, a csapat 

úgy döntött, hogy a további túlélésük érdekében meg kell próbálniuk leszállni a Honoghron, 

elrejtőzni, majd orbitális pályán megkerülve a planétát, továbbállni. 

Ez sem volt kifejezetten egyszerű feladat, mivel a közelben állomásozó birodalmi 

felségjelzésű cirkáló nyilván azért őrizte a bolygót, hogy ne landolhasson bárki, akinek csak 

kedve van. A körülmények mégis hőseink malmára hajtották a vizet: a kalózok agresszív 

közeledése felhívta rájuk a figyelmet, amíg ők szinte észrevétlenül kicsúszhattak a fregatt 

látóteréből. Mire a Birodalom csatározni kezdett a kalózokkal, már be is léptek a légkörbe. 

5. 

Leszállás után szinte rögtön találtak egy barlangot, ahol meghúzódhattak, és elrejtőzhettek 

a hajóval együtt, amíg el nem csendesednek a dolgok. A bolygó látképe meglehetősen 

barátságtalan volt, halottnak, mérgezettnek tűnt. Azonban az igazság része, hogy ez mind 

igaznak bizonyult. 

Valamiféle klónháborús kár, aztán a Birodalom fennhatósága alatt történő további 

pusztulás nyomait viselte a planéta, amellyel senki nem tudott tenni bármit is. Kicsi, félreeső 
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bolygó volt, amelyet mindössze őslakosai népesítettek be, ám sok elveszett közülük is a 

katasztrófában. A Birodalom mégis itt volt, és maradt, mintha valami fontosat őrizne. 

‒ Szerintem várjunk pár napot – kezdte Rence. – Ha nem követték a pályánkat, nem 

fognak ránk találni. A barlang leárnyékolja a jeleket. 

‒ Aztán hova tovább? – kérdezte Moe. 

‒ Leszállítjuk a fűszert. – jelentette ki Holden nyugodt hangon. 

‒ Komolyan? Azok után, ami történt? – kérdezte elképedve Moe. Nem egészen erre a 

válaszra számított. 

‒ Nem olyan csempész vagyok, aki kiszórja az árut, ha meleg helyzetbe kerül. – vetette 

oda a férfi kissé indulatosan. 

‒ De nem gondolkodtál még el azon, hogy talán Lola küldte ránk a kalózokat? – tette fel 

a mindent eldöntő kérdést a nő. 

‒ Nem hinném. – dörzsölte állat az egykori rohamosztagos. – Elvetemült nőszemély, de 

a saját árujával nem játszana. 

‒ Mitől vagy benne olyan biztos? Lehet bóvlit adott! – csattant fel Moe. 

‒ Nem, ellenőriztem. Minek nézel te engem, Lizi? Amatőrnek? 

‒ Kissé hiszékenyebbnek, mint kellene… - kezdte a nő a régi keletű vitát, ám most nem 

volt alkalmuk belemélyedni. 

Hirtelen hangos pukkanás hallatszott, mintha valami szétcsattant volna a barlang mélyén. 

Ezt a kis intermezzót számos másik követte, egyre hangosabbak, egyre közelebbről. A hajó 

csapatnyi legénysége felkészült a harcra, ám a beállt csend olybá tűnt, megmarad. 

‒ Mi a kriff volt ez? – kérdezte a fülkébe lépő Camin, sugárvetője ott volt a kezében, 

ahogy a falnak simuló Ace-nek is. 

‒ Valamik… Vannak itt. Érzem őket, mégis… Olyan homályos az egész. Képtelen 

vagyok… 

‒ Azt hiszem, én megtaláltam az egyiket. – szólalt meg Teleia remegő hangon. A csapat 

tagjai látták a lányt a félhomályban… És a hátulról a torkának szegezett pengét is. – Vagyis ő 

talált meg engem. 

Mire észbe kaptak, az árnyak közül előtörő harcosok lefegyvereztek mindenkit. A lények 

– szürke bőrűek, köpcösek, erős homlokcsonttal rendelkezők – roppant hatékonyak voltak, 

hiszen teljesen észrevétlenül jutottak fel a hajóra, és azok is maradtak, amíg le nem csaptak. 

‒ Khruhhakl al amarak ahsuk. – sziszegte egyikük, de hogy mit is mondott, 

természetesen senki nem értette meg, ám jobbnak látták követni a szokott forgatókönyvet: 

nem akadékoskodtak, nem harciaskodtak, nem tettek hirtelen mozdulatokat. 

‒ Mik ezek? – kérdezte Teleia, akinek elmeállapota továbbra sem volt teljesen nyugodt. 

‒ Alighanem az őslakosok… - felelte Moe keserű hangon. – Noghrinak nevezik 

magukat. 
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