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1. 

A csempészhajó átvágott a hipertér örvényén. Camin Thrin a kormányművek mögött ült, 

és jobb dolga nem lévén egy chadrilai kocsmadalt fütyörészett. Moe pedig az egyik szobában 

aludt. 

Camin persze tudta, hogy mi a dörgés. A nő próbálta minimalizálni a találkozásaik 

számát. Három napja hagyták hátra társaikat azon a bolygón, majd elmentek a Japrael 

szektorba. Itt találkoztak Moe egy régi ismerősével, aki megbízta őket, hogy vigyenek fűszert 

az Onderonra. 

Camin csak néhányszor járt azon a bolygón, és tudta, hogy nem fogadják ott valami jól az 

idegeneket. A klónháborúk idején a bolygó vad területein élő szörnylovasok a szeparatisták 

oldalára álltak. Öt évvel a háború után ez a békétlenség még mindig is tartott. 

– Megjöttünk már? – kérdezte álmosan Moe. A nő belépett a pilótafülkébe, majd letette 

magát a Camin melletti székbe. Az út végét jelző led ekkor villant fel. 

– Te is tudsz időzíteni – mondta a férfi mosolyogva. 

A hajó kilépett a hipertérből. Előttük pedig egy zöld bolygó lebegett, körülötte négy 

kisebb-nagyobb hold keringett. Camin a bolygó felé kormányozta a hajót. A legnagyobb hold 

a Dxun egyre jobban közeledett a bolygó északi félgömbje felé. 

A hold légkörének egy része kezdett a bolygó felé nyúlni, majd átáramlani belé. 

– Mi történik? – kérdezte Moe. 

– A Dxun olyan közel van az Onderonhoz, hogy néha csak ezer kilométer választja el 

őket. Minden nyáron közel megy a bolygóhoz, és átáramlik a légköre. 

A hajó műszerei felsípoltak. Camin odahajolt a képernyőhöz és meglátta, hogy egy hajó 

lépett ki tőlük balra a hiperűrből, majd el is indult feléjük. 

– Na vajon ez ki lehet? – kérdezte Moe. 

A hajó a következő pillanatban megremegett egy találattól. 

– Üdvözöl minket – szólalt meg Camin, majd megnyitotta a vonalat. A hangszórókból egy 

ismerős hang áradt. 

– Nos, Jedi, mi újság? 

Camin és Moe egymásra pillantottak. Horron ezek szerint bekapta a csalit. 

– A Jedi most épp meditál – szólalt meg Moe. 

– Ezek a Jedik mindig meditálnak – morogta Horron. – Vajon a haláluk után is ezzel 

foglalkoznak? 

– Azon filózik, hogy most a bal vagy a jobb karodat vágja-e le – mondta gúnyosan Camin. 

Pike bontotta a vonalat, majd tüzet nyitott. Camin balra döntötte a gépet, ezzel kitért a 

lövés elől, de a fejvadász nem tágított. Folyamatosan pumpálta a plazmát, de Camin mindig 

kitért. A Dxun felé kormányozta a hajót, a fejvadász gépe végig a nyomukban maradt. Az 

egykori versenyző levitte a hajót a légkör felső rétegébe. 

– Még mindig követ minket, ugye? 

– Camin. 

A pilóta előrenézett, és meglátta a kiáramló légkör örvényét, ahogy az Onderonra tartott. 

A hajó a következő pillanatban megremegett, ahogy az magával rántotta, és a bolygó felé 

kezdte vonzani. 
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A pilótafülke megremegett, hátulról csörömpölés hallatszott. Camin alig tudta célon 

tartani a csempészhajót. 

– A kriff egye meg. 

– Valami más is utánunk tart – szólalt meg Moe. 

Camin a szenzorokhoz fordult. A hátuknál valami nagy kiterjedésű dolog repült. A férfi 

rákapcsolt a hajó hátsó vizuális szenzoraira. Nem hajó volt, hanem egy ragadozó. 

Erős, izmos testét lila bőr borította és hatalmas tüskék díszítették. Hosszú nyaka végén 

kicsiny fej ült. A szájában emberkarnyi, széles agyarak ültek. 

Egy drexl, ismerte fel Camin. 

Nyelt egyet, majd növelte a gép sebességét. 

2. 

Horron látta, ahogy a célpontjai belerepültek a két égitest között örvénylő levegőbe. Nem 

tehetett mást, mint hogy követte őket. Az örvény mellé repült, ráállt a vektorukra, és ekkor 

vette észre, hogy a hajójuk irányíthatatlanul sodródik ide-oda, és hogy egy rémálomba illő 

repülő vadállat követi őket. 

Többet is látott. Úgy vonultak, mint a koréliai rémcetek. Az ösztöne veszélyt érzékelt, a 

Dxun megszökő légköréből egy darab kivált, és megfagyott a hideg űrben. Horron épp időben 

kerülte ki, de ekkor jött egy újabb, ami telibe találta a gépet. Az ablak egyből deres lett a 

hideg gázok miatt. Horron balra rántotta a botkormányt, de ezzel pont belerepült az örvénybe. 

A következő pillanatban egy erős széllökés érte a hajót, Horron feje pedig a vezérlőpultnak 

csapódott. Az utolsó emléke az ájulása előtt a fájdalom volt. 

3. 

Camin felkurjantott, amikor beértek a légkörbe. Utasította a robotpilótát, hogy keressen 

egy megfelelő leszállóhelyet. Az északra mutatott, egy hegység tövében lévő teknőre. A hajó 

arra fordult, a nyomukban pedig ott repült a drexl. Moe vadul tüzelt az éhes ragadozóra a 

hátsó ágyukból, de a lény sorra kitért, lebukott, és egyre közelebb jutott a géphez. 

Camin a szeme sarkából észrevett egy lezuhanó űrhajót, ami porfelhőt kavarva a földbe 

fúródott, remélte, hogy Pike nem élte túl, de ha mégis, akkor a hajója megégett roncsai között 

fekszik súlyos sérülésekkel. 

A drexl felülről csapott le, ráugrott a hajó tetejére, majd harapdálni kezdte a burkolatot. 

Camin vadul pörgött, forgott az űrhajóval, hogy lerázza az éhes sárkányt. 

– De ragaszkodó egy dög vagy. Mindig is vonzottam a sárkányokat – kacsintott Moe 

felé. 

A lány felsóhajtott. A leszállópálya egyre közelebb volt, a férfi épp időben húzta fel az 

űrhajó orrát, majd eresztette ki a leszállókarmokat. Már épp azon kezdett volna el filózni, 

hogy a drexlt hogyan távolítsák el, amikor a sziklák közül néhány poros alak rohant elé. 

Homokszínű kezeslábast, felette pedig különböző vérteket viseltek. Camin látta, hogy néhány 

lezuhant űrhajók burkolatából származhat, míg másokon felismerte a klónok páncéljának a 

darabjait. 
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Pányvákkal és hálókkal próbálták megfékezni a megvadult állatot, majd végül sikerült 

lehúzniuk a csempészhajó tetejéről, és eltávolították a helyszínről. 

– Nyugi, beszélek velük. 

– Camin, szerintem nem jó ötlet. 

A férfi kicsatolta magát, majd békítően felemelte a kezét. 

– Bízd ide. Ebben jó vagyok. 

Kilépett a hajóból, a rámpa végénél egy fickó várta, akin fekete felső és barna rankorbőr 

mellény volt. Kopasz fején sebhelyek éktelenkedtek. 

– Üdv a leszállópályán. Dhabe Oros vagyok, a Bestiaúr. 

– Camin Thrin. Nem tudod, hogy juthatnánk el Izizbe? 

A levegőt még mindig felkorbácsolták az örvények, amiket a légkörcsere okozott. 

– De tudom, de ti nem mehettek oda. Nem lenne jó, hogy ha jelentenétek a 

birodalmiaknak, hogy hol vagyunk. 

– Hirtelen tíz-húsz fegyver célzott rájuk, csak hogy érezhessék, nem volt egy jó ötlet 

nemhogy landolni, de még a bolygó közelébe menni sem. 

– Hé! Nyugalom! – próbálta csitítani a kedélyeket Thrin, a tisztesség kedvéért jó 

magasra emelt kezekkel. – Nem vagyunk a Birodalom barátai… Sőt. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy az ellenségeik vagyunk. – óvatosan ejtette ki a szavakat, mert tudta, hogy még lehet 

súlyuk a későbbiekben. 

– Majd elválik. – biccentett Oros, majd embereihez fordult. – Addig is vezessétek le 

őket. A „vendégeink” lesznek. 

4. 

Horron képességeink köszönhetően hamar magához tért. Annyira azonban mégsem 

hamar, hogy elkerülhesse a saját tömlöcbe vetését. A fogva tartóinak segítségére volt ebben a 

műveletben az egyszerű tény, hogy a műkarja könnyebben meghibásodott a becsapódás 

következtében, a másik kezét pedig hozzákötözték a haszontalan művégtaghoz, míg 

szendergett. 

Ebben az állapotban kevés ellenállást tudott volna kifejteni, ám nem állt ellen: a túlerő 

legyűrte volna, ő pedig nem szándékozott itt meghalni. Addig nem, amíg nem ölte meg a 

Jedit. 

Mindent alávetett ennek a célnak, elszánt volt, főleg most, hogy ennyire közel volt a dolog 

vége. Hosszú utat tett meg, mióta felesküdött a nő halálára. Sokat tett, és sokat áldozott fel 

csak azért, hogy lehetősége nyíljon a fenséges bosszúra. 

Most pedig minden munka, minden kín, minden harc értelmet nyerni látszott. Körülnézett 

a cellájában, majd elmosolyodott. Igen, érezte, közel a vége. 

Órák teltek el, amelyeket a fejvadász alvással töltött. Biztonságban volt, így nem félt 

álomra hajtani a fejét. Akkor is épp szendergett, amikor tömlöcébe további foglyok érkeztek. 

Ez nem zavarta meg szendergését, ami viszont igen, az a jövevények hangja volt. Halk, 

sugdolózó eszmecsere, amely mindig hangosabb, mint az átlagos beszélgetés. 

– Most kellene megölnünk! Amíg van rá alkalmunk! – hallatszott egy férfi hangja. 
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– Alszik! – felelte egy női tónus. 

– Na és akkor mi van? – kontrázott rá a fickó. 

– Alszik. És különben is, mivel tervezed megölni, lefegyvereztek minket. – mutatott rá a 

nőnemű az egyetlen, ám nagy problémára. 

– Nem is tűntök hidegvérű gyilkos típusnak. – vetette közbe a fejvadász, miközben 

felegyenesedett, és sötét, baljóslatú pillantásokat vetett a párra. – Velem ellentétben. 

– Ne próbálkozz! – állt Thrin Moe elé, és mellét kidüllesztve próbált nagyobbnak tűnni. 

– Kettő egy ellen. Esélyed sincs! – vetette oda gúnyosan. 

– Hátrakötött kézzel is meg tudnálak ölni. A nőt pedig… Még könnyebben. Ti vagytok 

azok, akiknek nincs esélyük. 

Pike körülbelül ekkorra realizálta, hogy a férfi és a nő egyedül vannak itt, ez pedig egy 

kellemetlen kérdést indukált az agyában. 

– Hol van a Jedi? – hangja megremegett, ám ezúttal a dühtől. Lehetséges, hogy…? 

– Öhm… Meditál. – jelentette ki Moe kis gondolkodás után. 

– Titeket elkapnak… Ő meg meditál? Bűzlik a mesétek. 

– Nem kell elhinni! – csattant fel Camin, majd minden színésztehetségét összeszedve 

beszélni kezdett, remélvén, hogy nem fordul ripacskodásba a monológja. – Meditál, hogy 

összegyűjtse az erejét, és aztán kiszabadít minket. 

– Veled pedig végez! – tette hozzá Moe, aki átlátta a terv mibenlétét. 

– Alig várom… - biccentett Pike, aki úgy döntött, egyelőre „beveszi a mesét”. – De a 

helyetekben nem reménykednék… A Jedik kétszínűek, köpönyegforgatók. – jelentette ki, 

hangjából csöpögött a gyűlölet. – Ne legyetek olyan biztosak, hogy értetek jön, lehet, hogy 

már messze jár. 

– Nem hinném. – pimaszkodott Moe, bár tudta, hogy valójában a fejvadász nem tévedett 

azzal, hogy Akane messze jár. 

A két fél órákon keresztül némán fixírozta egymást. Senki nem mozdult, fenyegető, fáradt 

pillantások repkedtek, ám más nem történt. Ez egészen addig folytatódott, míg egy csapat 

Lovas nem érkezett a cella elé. 

Kinyitották a kalitkát, és kiterelték a foglyokat, indoklásként pedig ennyit osztottak meg 

velük: 

– Itt az ideje, hogy bizonyítsátok az állításotokat. Dhabe Oros hívat titeket. 

5. 

Dhabe Oros ismét előttük állt teljes életnagyságban – Pike még sosem látta, de Moe és 

Camin az ő képével kezdte kis „tömlöcvakációját” ezen a planétán. A férfi láthatóan tudta, 

mit akart, és ezt készen állt megosztani foglyaival is, ám Thrin érezte, neki kell megtennie az 

elő lépést, így hát előlépett, és férfias – kissé erőltetett – hangon megszólította fogva tartóik 

vezérét. 

– Mit akar tőlünk? 

– A Birodalom ellenségeinek vallottátok magatokat. Itt az ideje, hogy bebizonyítsátok. 

– Ezt már a pribékjei is elmondták. 
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– Mi is annak valljuk magunkat. – kezdett magyarázatba a lovasok vezére. – Ez a bolygó 

a miénk. És nem az övék, hiába hiszik. Az idejük lejárt itt, és kiűzzük őket. 

– És nekünk segítenünk kell? – kérdezte Pike. Habár nem volt köze ehhez az egészhez – 

és nem is tudott róla semmit –, azt átlátta, hogy szabadulásának legegyszerűbb módja, ha 

teszi, amit elvárnak tőle. 

– Ha a Birodalom állítólagos ellenségei vagytok, akkor igen – mondta Oros. 

Megnyomott egy távirányítót, mire a padló felett megjelent egy háromdimenziós térkép. Egy 

közeli völgyet ábrázolt, ami sebhelyként tátongott a síkságon. Egy folyó vájta ki az évek 

során, ami végigvánszorgott a sík területen, majd vízesésként érkezett a völgybe, ahol egy 

tóba torkollott. A völgy másik végében egy épület volt. Kupolás teteje csak félig látszott ki a 

földből. Négy, vaskos lövegtorony vette körbe, előtte pedig egy leszállópálya volt. A zuhatag 

mellett pedig egy vízerőmű, ami valószínűleg ellátta a bázist energiával. 

– Semmi bajom a Birodalommal, nekem csak a Jedikel van problémám. 

A teremben lévő szörnylovasok egyszerre pillantottak Pike felé. A fejvadász érezte, hogy 

ezzel érzékeny területre tévedt. Oros odalépett hozzá, majd közvetlen közelről a szemébe 

nézett. A harcos állta a tekintetét. 

– Négyezer évvel ezelőtt a népünk ugyanúgy hadban állt az elnyomókkal, mint most. A 

kormány a Köztársaságtól segítséget kért, ők Jediket küldtek. Állítólag annak idején 

elraboltuk a hercegnőt, de valójában szerelmes volt az akkori Bestiaúrba, Oron Kirába. A 

Jedik átálltak hozzánk, és segítettek megbuktatni az áruló kormányt. 

– Aztán a Jedik ellen kellett harcolnotok a klónháborúkban – válaszolta fagyosan 

Horron. 

– Bolond vagy. – Visszafordult a hologramhoz. – A völgyben található egy birodalmi 

bázis. A rohamosztagosok sportból vadásznak ránk, és a birodalmi kormányzat asszisztál 

ehhez. De ma támadunk. – A vízerőmű képe hirtelen megnőtt. – Előbb ezt kell szabotálni, 

ezzel kiütitek a légvédelmet, az elhárító pajzsot és a kommunikációt. 

– Miért mi? Nem hiszem el, hogy erre nincs emberetek – szólalt meg Camin. 

– Mert ti nem vagytok birodalmi kémek. De hogy örülj, veletek küldöm néhány 

harcosomat. Amint felrobbantjátok a vízerőművet, a folyó elszabadul, félig elárasztva a 

völgyet, ezzel zavart okoz a birodalmiak között, mi pedig lecsapunk. 

– Ez egy gyáva terv – vakkantott közbe Pike. Szíve szerint végignézte volna, ahogy a 

bázis lézerágyúi darabokra tépik a szörnylovasokat és ocsmány háziállataikat. 

– Bicebóca, szerintem jól hangzik. 

– Jó – mosolygott Moe-ra Oros. – Egyre kevésbé érzem úgy, hogy birodalmi kémek 

lennétek, legalábbis ha meg kellene etetnem titeket a drexlemmel, akkor egy kicsit talán 

vonakodnék. 

– Kedves. 

6. 

Moe és Camin a táborban szabadon járkálhattak. A szörnylovasok és a családjaik a hegy 

oldalában lévő barlangokban laktak. Ezek elég jól védhető lakások voltak, a kényelem minden 
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eszközével. Valószínűleg a szörnylovasok kereskedhettek néhány csempésszel az onderoni 

kormány és a birodalmiak háta mögött. 

Camin nem gondolta volna, hogy mások is a birodalom ellenségei, és ilyen erőket képesek 

mozgósítani, de azt már inkább, hogy koncnak vetik oda őket a bircsiknek. 

A hegy északi oldalánál hatalmas kalitkákat állítottak, amikben különböző méretű 

drexleket tartottak. A legkisebb is lehetett vagy öt méter hosszú, de a nagyobb példányok 

akkorák lehettek, mint egy kifejlett krayt sárkány. 

– Soha nem értettem, hogy miért jó állatokon lovagolni – mondta Camin. Ő csak arra 

bírt gondolni, hogy az élő hátas túl gyakran megbokrosodik, könnyebben kap sérülést, a 

„javítása” is időigényes és nehéz. 

– Egyszer lovagoltam– mondta Moe. 

– Lovagoltál? 

– Ühüm. Volt egy ismerősöm a Naboo-n.  

– És ez az ismerősöd gazdag volt? – kérdezte óvatosan Thrin. 

– Volt pár birtoka Theed közelében, ja és a Holdon lévő fűszerbányákból is elég jó 

bevétele volt. Tudod, volt a Klónháborúk idején ott az a balhé. Szóval az egyik birtokán 

guarlarákat tartott. Az egyiken kipróbáltam a lovaglást, elképesztő volt. 

Camin a fejével a hátasok felé bökött. 

– De ezek repülnek, ha megbokrosodnak, akkor ledobnak a hátukról, aztán valószínűleg 

felzabálnak. 

Egy tagbaszakadt, de mégis macskaléptekkel közlekedő fickó tartott feléjük, a hátán egy 

zsákot cipelt. 

– Detonátorok. Ezzel fogjátok felrobbantani a hidat. A nevem Tériszony Rhynt. 

– Szép név, az apukádat is így hívták? – kérdezte Moe. 

– Az apámat egy drexl ledobta a nyeregből, aztán még a levegőben elkapta és felzabálta. 

Egy olyan büdös dögre sem ülnék fel. Én leszek az egyik kísérőtők. 

– Egyik? – meredt Moe kérdően a férfire, rosszat sejtve. 

– Igen. A barátotok is elkísér minket. 

– Ő nem a barátunk… Megpróbált megölni minket! 

– Hát az bizony csúnya ügy. – ingatta a fejét Rhynt, de látszólag nem mutatott túlzott 

érdeklődést a személyi problémáik iránt. 

– Ezért… 

– Velünk jön. – jelentette ki Tériszony ellentmondást nem tűrő hangon. – Minden 

segítségre szükségünk lesz. 

– Ezt még megbánjuk. – dacolt Camin. 

– Talán. – vont vállat a másik férfi, és továbbra sem zavarta semmi. Nagy léptekkel 

indult egy a távolban álló, nagyméretű, gyíkszerű állat felé. A páros jobb ötlete nem lévén 

követte, ám nem igazán értették, mit akar, amíg oda nem értek. 

– Pattanjatok fel! – mutatott Rhynt a pikkelyes hüllő hátán elhelyezett többszemélyes 

nyereg felé. 

– Nem mondod komolyan! – bukott ki Thrin őszinte elkeseredéssel. 

– Mi a bajod? – vonta fel szemöldökét Tériszony. 

– Miért nem megyünk a hajónkkal? 
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– Miért nem? – hahotázott a férfi, majd mikor látta, hogy partnerei nem nevetnek vele, 

elkomorult. – Csempészek vagytok. Ugye nem hiszitek, hogy komolyan felengedünk titeket a 

hajótokra, hogy megszökjetek anélkül, hogy segítettetek volna? 

– Dehogy szöknénk! Egy fejvadásszal és veled a fedélzeten? 

– A csempészek bármire képesek. – hümmögött a „nagy tudású” lovas, miközben 

bólogatva értett egyet magával. – Gyerünk, szálljatok fel, amíg előkerítem a fejvadászt! 

7. 

A gyík termetéhez képest nagy sebességgel haladt a cél felé, amely lassan kibontakozott 

az utasok szemei előtt. Moe immár – túl az út nagy részén – képes volt a dolgok pozitív 

oldalát nézni: a birodalmiak biztosan nehezebben érzékelik így a jelenlétüket, mintha egy 

nagy, fémből készült „serpenyőn” közelítenének, amit bármilyen szenzor azonnal kijelez. 

Pike a tájat figyelte, ám szemei mozgásából ítélve nem a látványosság érdekelte, 

mindössze tervei gyártásához keresett megfelelő, nem figyelemelterelő képet. 

Camin nem állhatta meg, hogy ne kérdezgesse Rhynt, aki irányította hátasukat. 

– Nem azt mondtad, hogy nem ülnél fel egy ilyenre sem? Akkor mi ez a váltás? 

– Drexlre nem ülök. Loggi teljesen más téma. 

– Loggi? 

– Ez a szépség itt alattunk. – biccentett a férfi, és megsimogatta az állat pikkelyes bőrét. 

– Jámbor, eszes és gyönyörű jószág. 

– Meg kicsit büdös. - vetette oda Camin. 

– Lehajítsalak? – kérdezte komoly hangon Tériszony, aki olyan arcot vágott, mintha 

pofon csapták volna. 

– Nem… Biztos nagyon… Okos állat. – mentegette magát Thrin. 

– Így már jobb. – bólintott Rhynt. 

Rövidesen elég közel értek, hogy csak gyalog folytassák az utat. Óvatosan, az 

aljnövényzet közt elvegyülve lopakodtak az erőmű felé. Nem tudhatták, miféle biztonsági 

rendszerekkel látták el az épületet. 

Alig negyed órán belül a hátsó, kevésbé őrzött bejáratnál álltak. Mindössze két 

rohamosztagos strázsált ott. Pike hihetetlen hatékonysággal terítette le őket, még úgy is, hogy 

csak az egyik kezét használhatta. 

Eközben Moe némi fifikával feltörte a zármechanikát, és mire észbe kaptak, már odabent 

keresték az épület lehetséges gyengeségeit. Észrevétlenül haladtak, ám tudták, hogy jelenlétük 

nem maradhat titok sokáig, hiszen mégis ártalmatlanítottak két őrt, és ezért keresni fogják 

őket. 

A strukturális gyenge pontok kikutatásában segítségükre volt Rhynt, aki jól ismerte az 

épület alaprajzát. Láthatóan a lovasok rég készültek erre, mindössze a kínálkozó lehetőségre 

vártak. Ami épp most hullott eléjük. Szó szerint. 

Hárman három pontra helyezték a nagy rombolóerejű pokolgépeket, majd még kettőt, 

csak a hecc kedvéért. Ezt követően, mint akik jól végezték dolgukat, hanyatt homlok rohantak 

kifelé, majd kint még messzebb a jövendőbeli krátertől, és hulladékhegytől, amit el fog mosni 

a víz. 
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Észrevettek egy szirtet, ami valószínűleg az áradat felett marad annak kitörésekor. Arra 

vették az irányt, Pike felgyorsított, majd a következő pillanatban kinyúlt Rynth pisztolytáskája 

felé, és kiszedte belőle a lézerpisztolyt, aztán lőtt. Dörej hallatszott, a föld megremegett, 

amikor a vízerőmű épülete felrobbant. A komplexumot elnyelő tűzgolyó átugrott a zuhatagot 

megbéklyózó gátra is. A víz ekkor szinte kirobbant, magával sodorva a fémépítményt. 

Moe felkapaszkodott a szirtre. 

Lövést hallott, majd Tériszony ordítását. 

Mindannyian a szirten voltak, körülöttük az áradat, ami megduzzasztotta a folyót. 

Pike felkapaszkodott, majd a sérülten heverő férfira fogta a pisztolyát. A lézersugár a 

vállát súrolta. 

– Ide hívod most azonnal azt az ocsmányságot. 

– Dögölj meg! 

Camin ekkor döntött úgy, hogy lefegyverzi Pike-ot. Felpattant, majd a férfi felé szökkent, 

de az előbb lépett. A tenyere a pilóta felé száguldott, Thrin ájultan esett hátra. 

– Nos, bébi, egyedül maradtál – mondta mosolyogva Pike. – Hol a Jedi? 

– Nem volt ott semmiféle Jedi, te kőcséri patkány – csikorogta Tériszony. 

– Hívd ide a dögöt! – csattant fel Pike. 

A völgy másik végéből lézerágyúk hangja, hajtóművek süvítése és lépegetők csikorgása 

hallatszott, ami vegyült a drexlek vijjogásával. 

– Előbb hajolj közelebb, huttpiszok. 

– Nehéz eset vagy – morogta Pike. – A Jedi megölte az apámat, de ez semmi, mert én 

meg kinyírtam a tanítványát. A háta mögé kerültem, majd eltörtem a nyakát. Kár, hogy a 

Jedik nem bosszúállók. 

Moe rápillantott az ájult Caminra, majd a fejvadászra. Gyűlölte a fickót, de Dotrie 

Sharianhoz képest kispályás volt. 

– Ha bosszúálló lenne, akkor elintézett volna rég. 

Horron felemelte a robotkart. 

– Már elintézett. Szóval nincs veletek. Kár, nem kifizetődő Jedikkel barátkozni. 

– Idehívom – zihálta Tériszony. 

– Nocsak, halljuk. 

A férfi kinyitotta a száját, a torkát rikácsoló és ugató hang hagyta el. Szárnycsapások 

hangja hallatszott. Pike felnézett, meglátta, hogy Loggi közeledik. A repülő gyík felordított, a 

következő pillanatban lecsapott Horronra. A fejvadász kitért a karmai elől, de még leadott egy 

lövést a megszerzett pisztolyból, aztán ugrott, megkapaszkodott a bestia szárnyán, és 

végigmászott rajta. Loggi felröppent, próbálta ledobni a lovasát. 

A láthatáron ekkor feltűnt egy birodalmi sikló, amit egy szörnylovas üldözött. Moe látta, 

hogy a drexl hátán három szörnylovas ül. Az első a gyeplőt tartotta, a második egy 

lézerkarabélyt tartott a kezében, a harmadik pedig kiáltásokkal irányította a gyeplőt tartót. 

A drexl lecsapott a siklóra, a tüzér pedig célba vette a Loggi nyergében ülő Pike-ot, majd 

lőtt. A férfit eltalálta a lövést, de hogy hol, azt Moe nem tudta kivenni. A lényeg, hogy ordítva 

esett a fák közé. 

Egy gonddal kevesebb. Gondolta a nő, majd odarohant Caminhoz, és megrázta. 

– Hé, bajnok. Megvagy? 
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Camin kinyitotta a szemét. 

– Ugye meghaltam, és ez a zeltron mennyország? – Loggi leszállt a szirtre. Tériszony 

felkapaszkodott a hátára. – Nem, ez itt a koréliai hét pokol. 

Felszálltak és elrepültek a birodalmi bázis maradványai mellett is. A szörnylovasok a 

zsákmányt pakolták be. A fegyvereket és a rohamosztagosok páncéljait. Pár halott drexl is 

hevert a környéken. 

A szörnylovasok egyenként röppentek fel, majd elindultak az erőd felé. 

A hegy belsejében lakomát ültek. A klán minden tagja egy hosszú asztalnál foglalt helyett 

egy barlangszerű csarnokban. 

– Győztünk, de még beljebb kell menni a síkságon. Ők nem birodalmi kémek – fordult 

Moe-hoz és Caminhoz. – Hanem csak csempészek. 

A bázis nem volt védtelen. A szörnylovasok két hullámban támadtak. Az első lefoglalta a 

siklókat, a második pedig a földi egységekkel volt elfoglalva. Hősies csata volt. 

– És a fejvadász? – kérdezte Moe. 

– Ilyen zuhanást senki nem élhet túl. 

A lány bólintott. Úgy érezte, hogy Pike nem normális ember. 

8. 

A csempészhajó készletekkel megrakodva kilépett a zöld bolygó felett a hiperűrből. 

– Azért valld be, hogy aggódtál értem – szólalt meg vigyorogva Camin. 

– Nem akartam egyedül hazavezetni a hajót – vágott vissza Moe. A pilóta 

beprogramozott egy utat a Saleucami déli, alig lakott kontinensére, ahol csak pár farm volt. A 

hajó megremegett, amikor belépett a légkörbe. 

– Moe, figyelj. Nem akarom, hogy te és Holden miattam boldogtalanok legyetek, de ami 

akkor a hajón történt… 

– Köztem és Holden között nincs semmi – válaszolta Moe. – Munkakapcsolat van 

köztünk. Amúgy is nem akarok emlékezni arra az estére. 

– Arra, amikor mi együtt voltunk? – A láthatáron kirajzolódtak a farm körvonalai. 

– Nem, Camin. Amikor meghaltak, amikor elárultak minket. Erre nem akarok 

emlékezni. 

A ház előtt megjelent egy ismerős alak. Ace volt az, feléjük intett. Jó lesz újra a 

barátaikkal lenni. 

9. 

Pike az ajkába harapott, amikor leugrott a fáról. A vállán lévő seb szinte lángolt, törött 

bordái pedig úgy hasogattak, mintha csak az oldalából egy idegen bestia akarna előtörni. 

Elsántikált egy facsoportig, majd lehuppant az egyik törzsének tövébe. Csapdába csalták, ő 

belesétált, és most itt van. 

Halottnak hiszik. A Jedi barátai és valószínűleg Lola is. Nem baj, a halottak akármit 

csinálhatnak.  

El kell jutnia a legközelebbi településig, orvost és hajót kell szereznie. 
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Az aljnövényzetben észrevett valami mozgást, egy lapos testű, tenyérnyi rovar lépett elő. 

Pike a lézerfegyveréért nyúlt, majd a felé tartó parazitára fogta, és lőtt. Az a lövés erejétől 

hátrarepült. 

– Megkaptad – sóhajtott fel. A bogár a hátán feküdt, de megfordult újra, majd elindult a 

fejvadász felé. Egy orbalisk, ismerte fel… 

Hirtelen egy elektromos nyaláb csapott ki a fák közül, elégetve a dögöt. A következő 

pillanatban rohamosztagosok léptek elő a bozótból. 

– Adja meg magát – mondta a vezérük. 

– Ki parancsolja ezt? 

A rohamosztagosok szétváltak, egy zöld egyenruhát viselő birodalmi tiszt lépett a 

tisztásra. 

– Mormay tábornok vagyok. Elmesélhetné nekem, hogy mi történt itt. 

Pike felköhögött. A sérülései súlyosabbak voltak, mint hitte. 

– Baktára van szükségem. Aztán vigyen el ezekre a koordinátákra – a férfi felé nyújtott 

egy chipet. – Útközben elmesélem önnek, mi történt itt, és még pár dolgot. 

A tábornok felvonta a szemöldökét. 

– Tetszik a hozzáállása. Dossa hadnagy, hozzák az úriembert. Készségesnek tűnik. 

Talán még használhatom másra is. 
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