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1. 

A kis hajó átvágott a sivatagos síkság felett, a célja a dűnék árnyékában megbúvó kaldera 

volt, ami körül embernyi nagyságú gumós növények nőttek, a mélyedésben hullámzó víz 

igazán remek talajt biztosított a számukra. Az űrhajó leszállt, a rámpája leereszkedett. Rence 

Holden sétált le rajta, az oldalán Ace-szel, a dezertőr klónnal. Az egykori rohamosztagos 

észrevette a kaldera szélén megbúvó elhagyatott farmházat. 

‒ Elhagyatottnak tűnik – mondta Ace, és levette a sugárvetőjéről a kezét. 

‒ Ha lakott lenne, akkor nem foglalhatnánk el. Örüljünk, hogy a Birodalom számára ez a 

bolygó semmit nem jelent. 

Egy karcsú és alacsony alak rohant le a rámpán. Teleia volt az. 

‒ Végre egy normális bolygó. – A lány egy hasonló helyen nőtt fel, így hát otthon érezte 

magát, bár innen hiányoztak a Dathomir hegyei. 

‒ Már csak a rankorok hiányoznak – jegyezte meg Ace. 

Akane is leérkezett a rámpán. Rence hátra maradt a Jedivel. 

‒ Jó kis bolygó ez, sokáig kihúzhatjuk itt. 

‒ Harcoltam itt. Az Erő még mindig zavaros a sok kiontott vértől. 

Rence északra nézett, kiszúrt egy ég felé emelkedő fekete füstfelhőt a távolban. 

‒ Ace, van itt valami gyanús. Gyere velem! 

A klón Akanéra nézett, mire a twi’lek helyeslően bólintott. A kaldera másik partjára tíz 

perc alatt értek át. Egy másik farmházat láttak, de ez már nem volt olyan békés, mint az, 

amelyiket kisajátították. Egy terepsikló parkolt előtte. A ház belsejéből pedig egy durosi hím 

ládákat hordott ki, míg egy fehér bőrű twi’lek és egy gran őrizte a farm tulajdonosait: egy 

vörös bőrű twi’lek férfit és a lányát. A terepsiklóban egy nagydarab, kopasz férfi ült. Rence 

tudta, hogy mit lát. 

‒ Ace, szerintem ne várjuk meg, míg mi kerülünk sorra. 

‒ Egyre gondolunk – suttogta a klón. – Elintézem a siklóban ülőt, addig te foglald le a 

másik kettőt. 

‒ ARC osztagosok – mondta magának Holden. Ace elindult jobbra, Rence pedig balra. 

A fosztogatók nem figyeltek fel rájuk, a férfi bevetette magát az egyik szikla mögé, majd 

kiugrott mögüle, és lőtt. A lézersugár mellkason kapta a twi’leket, aki holtan esett össze. 

Ekkor rohant ki a durosi, de már késő volt. Ace felugrott a terepsiklóra, kitörte a pilóta 

nyakát, majd kidobta a hullát a volán mögül, elfoglalva a helyét. 

Rence kitért a durosi lövése elől, majd balra rohant, közben viszonozta a tűzet, minek az 

eredménye az lett, hogy a szürke bőrű idegen holtan vágódott el a porban. Ace és Rence 

odamentek a feltápászkodó farmerekhez. 

‒ Köszönöm – mondta a twi’lek férfi. – A nevem Tilho’wen. Vissza fognak térni. 

‒ Kik voltak ezek? – kérdezte Ace. 

‒ Gyakran visszajönnek, elveszik az itt élő farmerek készleteit, de ha nincs semmink, 

amit nekik adnánk, akkor… Akkor… - zokogásban tört ki, majd térdre esett. 

‒ Elvitték a feleségét rabszolgának – mondta Holden. Rence-t ez emlékeztette valamire, 

az okra, ami miatt belépett a birodalmi hadseregbe. – Nem ülhetünk zsebre tett kézzel, hívd 

össze a farmereket, ideje visszavágnunk. 
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2. 

Teleia az egyik gumós gyökér mellől figyelte Akane és Rence veszekedését. Már tíz perce 

be nem állt a szájuk. 

‒ Vannak rejtett szeparatista fegyverraktárak a bolygón, de valószínűleg már 

kifoszthatták őket. 

‒ Akkor szólok egy fegyverkereskedő cimb… 

‒ Hogy aztán eljöjjön ide, majd feladjon minket a Birodalomnak. Nem fognak eljönni, 

mi twi’lekek nem győzzük le a vihart, hanem meglovagoljuk. 

Akane és Teleia épp a telekinézist gyakorolták. A lánynak egész jól ment már varázsigék 

nélkül, bár még csak apró kavicsokat tudott csak felemelni. Rence ekkor jött meg, és 

elmondta az ötletét. Pont akkor, mikor rátértek volna a sziklákra. 

‒ Ezek rabszolgavadászok és kalózok, Akane – morogta Rence. – Tudom, milyen 

népség. 

Egyszerre hallgattak el, amikor az egyik növény mögül előbújt egy apró alak. Egy twi’lek 

kislány, Tilho’wen lánya. 

‒ Vissza tudnátok hozni a mamát? 

Akane már éppen szólt volna, de Rence előrelépett, majd bólintott. 

‒ Vissza, de ahhoz fegyverek kellenek. 

‒ A szikláknál van egy barlang tele fegyverekkel. Gyertek, megmutatom. 

Teleia felállt. 

‒ Megyek én is – mondta. – Nem hagyom, hogy egyedül csináljátok az őrültségeiteket. 

3. 

Eltávolodtak a farmháztól, hamarosan már a sivatagban haladtak. A bolygó napja delelőre 

kúszott, felforrósítva a homokos talajt. A twi’lek kislány félelmet nem ismerve haladt előre, a 

láthatáron pedig feltűnt egy üllőalakú sziklacsoport. 

– Hogy hívnak? – kérdezte Teleia a kislányt. 

– Bara – válaszolta. – Ott lesz a barlang. 

Rence előkapta az elektromos távcsövét, a szeméhez kapta, majd ráközelített. A barlang 

tényleg ott volt, ahol a kislány mondta. 

– Akkor indulhatunk is. – A sziklacsoport egy hatalmas kősivatag legszélső alakzata 

volt. Már jól kivehető volt az alakja a távolból is, amikor a föld váratlanul megremegett. 

Teleia megdermedt, Rence előkapta a sugárvetőjét. – Ez meg mi volt? 

Bara is megállt. Északról egy porfelhő közeledett feléjük, ami hirtelen irányt változtatott. 

Egy élőlény, állapította meg Rence a homokból kiálló taréj alapján. 

– Homoki sárkány – suttogta Bara. Rence felsóhajtott, elrakta a sugárvetőjét, majd 

folytatni kezdte az útját a szikla felé. A hátuk mögött több tonna homok lökődött a magasba, 

megjelent egy hatalmas, háromszögletes fej, aminek az állkapcsából hajlott fogak meredeztek. 

– Futás! – kiáltotta Rence. A kis csapat tagjai rohanni kezdtek. A homoki sárkány 

visszabukott a föld alá, egy pillanatra látni lehetett tömzsi, hengeres testét és az oldalán lévő 
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hat, csökevényes ásólábat. Az utánuk robogó bestia által felkavart homok beterítette őket, 

hamarosan már az orrukig sem láttak. 

– A sziklára! – sikította Bara. Felkapaszkodtak a meredek sziklafalon, majd futni 

kezdtek a barlang felé. A sárkány feje akkor bukkant ki újra, amikor Rence bemenekült a 

barlangba, a többiek követték őt. A szörnyeteg teljes erővel nekiment a sziklának, egy 

kőlavinát indítva el ezzel, aminek a darabjai pontosan a barlang szája elé potyogtak, 

eltorlaszolva azt. 

Rence valahonnan előszedett egy világítópálcát. A levegőt megülte a száraz por, lefelé 

viszont egy szűk járat vezetett. 

– Megvagytok? – kérdezte Rence. 

– Én igen – mondta Bara. 

– Au! Az Erőre, valami rám tapadt! – sikította Teleia. Rence odairányította a fényt, majd 

elállt a lélegzete. A lány bal lábára egy fél méteres, hosszúlábú pók tapadt. 

– Ne mozdulj. Hozok zuzmót, ami leszedi! – A twi’lek kislány eltűnt a sötétben. Rence 

leült Teleia mellé, majd a fiatal boszorkányra nézett, aztán a lábán lévő pókra. 

– Ha megmozdulsz, akkor kitép egy darabot a lábadból! – verte fel a csendet egy távoli 

gyermeki hang. 

– Te aztán mindig megtalálod a bajt, kölyökboszi. 

– Melák – morogta vissza Teleia. Ránézett a pókra, ami nyugodtan pihent a lábán. – 

Olyan ocsmány. 

Rence-t világéletében érdekelték a rovarok és más ízeltlábúak. Gyerekkorában egész 

gyűjteménye volt belőlük. A húgával, Iliával gyakran járták az őserdőket, a lány virágokat 

szedett, Rence pedig köveket és fura csúszómászókat. Ez megváltozott, amikor a szakadárok 

megérkeztek a bolygóra, és egy fegyverüzemet telepítettek oda. 

– Ezeket a mocskokat ki kell űzni erről a bolygóról – mondta Rence csak úgy magának. 

A kezei ökölbe szorultak. 

– Mi a baj? – kérdezte Teleia. 

– Gyűlölöm a rabszolgaságot. – A húgát egyszer elkapta egy neimoidi őrjárat. Rence 

soha többé nem látta, valószínűleg eladták rabszolgának. 

– Nyugi – mondta Teleia, majd a lábán lévő pók felé bökött a fejével. – Booster kicsit 

nagyobb probléma. 

– Már el is nevezted? Ismertem egy huttot, aki az atkáit név szerint ismerte. 

Bara ekkor tért vissza. A kezében egy edényt tartott, ami tele volt porrá tört zuzmóval. 

Sápadt volt és látszólag megijedt valamitől. Egy kis port rászórt a pók hátára, mire az leugrott 

a fiatal boszorkány lábáról, és eltűnt az egyik falhasadékban. 

– Mi történt? – kérdezte Rence. 

– Zsiványok – suttogta a kislány halálra váltan. 

4. 

Egy széles csarnokba jutottak, ami tele volt ládákkal. A legtöbbet már felfeszegették, a 

távoli sarokban azonban volt néhány felbontatlan. Rence látta, hogy a csarnokba bizony 

kívülről is be lehet jutni egy sokkal szélesebb járaton keresztül. A ládák körül néhány pribék 
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állt, próbálva lerántani a tároló tetejét. Két rodiai, egy gamorrai és egy nagydarab, kövér 

twi’lek. 

– Ezt már nevezem, szép lassan fosztogatják – suttogta Rence. 

– Elintézem őket – mondta Teleia titokzatosan. – Arra sem fognak emlékezni, hogy itt 

fegyverraktár volt. 

Rence ellenkezni akart, de ekkor Teleia már a ládák között rohant. Egyenesen a pribékek 

felé, majd megállt és nyugodtan sétálni kezdett. Az egyik rodiai vette észre. Felé fordult, 

ahogy a többiek is. A lány meglengette a kezét, és mondott valamit. A twi’lek és a másik 

bogárfejű egymásra néztek, előkapták a lézerfegyverüket. 

Teleia is előkapta a fénykardját, majd hárítani kezdte a lézersugarakat. A zsoldosok 

szétoszlottak. Rence felsóhajtott, ez a lány néha az őrületbe tudta kergetni. 

– Maradj itt – szólt oda Barának. Előkapta a lézerpisztolyát, lelopakodott, behúzódott a 

ládák közé, majd elindult a zsoldosok felé. Az első lövése pont oldalba kapta a dagadt 

twi’leket. Holden beugrott közéjük, aztán leszedte az egyik rodiait, majd a másikat hátba lőtte. 

A gamorrai dühösen felsikított, Rence felé kezdett el rohanni, de az egykori birodalmi katona 

felemelte sugárvetőjét és lőtt. Teleia bekapcsolt fénykarddal állt ott továbbra is. 

– Megkérhetnélek, hogy legközelebb ilyet ne? – kérdezte Rence, aztán odalépett az 

egyik felnyitott ládához. Háromtucatnyi hődetonátor és tíz sugárvető volt benne. A férfi 

odalépett a másik dobozhoz, annak is felhajtotta a tetejét. 

– Azt hittem, most menni fog. 

Rence Holden elfüttyentette magát. Egy rakétavető és hozzávaló légvédelmi lövedékek. 

Grievous tábornok hagyott valami jót is a világra. 

– A hit és a bizonyosság között van egy kis különbség. – A többi ládában további 

sugárvetők és hődetonátorok voltak. – Na, indulás. 

Bara szaladt előre, Teleia futva követte. Rence pedig felsóhajtott, nem tudta, hogy fogják 

a ládákat elvinni a farmhoz. A sziklacsoport másik oldalán értek ki, ahol egy tanknak is beillő 

sikló parkolt. 

Vajon mi hozhat nekem ilyen szerencsét? – kérdezte magától Holden. 

5. 

– Ha a lányommal történt valami, akkor es…– Tilho’wen dühösen előrelépett, de Akane 

higgadt arckifejezése megállította. 

– Nyugalom, akikkel elment, azok jó emberek. Vigyázni fognak rá. 

A környező farmokról érkező farmerek dühösen néztek a vak Jedi hölgyre. Voltak köztük 

emberek, twi’lekek, weequay-ek, granok és kékbőrű, emberszerű wrooniak. Ace szorosan a 

nő mellett állt. 

– Azért jöttünk ide, mert talán maguk valami megoldást kínálhatnak, de a fegyverek 

sehol. – A sovány farmer összefonta a karjait a mellkasa előtt. – Lehet, szólnunk kellene a 

birodalmi helyőrségnek. 

‒ Eddig se tettek semmit – förmedt rá egy wrooni nő. 

Egy gran dörmögött valamit. Kitört a veszekedés. 

– CSÖNDET! – ordította Ace. 
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A távolból hajtóművek zúgása hallatszott. Egy terepsikló tűnt fel a horizonton, a tetején 

két lézerágyúval. Ace már a fegyveréért nyúlt volna, mikor észrevett egy ismerős alakot a 

terepsikló volánjánál. 

– Rence, te kurafi – suttogta Ace, amikor a fickó kiszállt, majd szembefordult az 

összegyűlt farmerekkel. 

– Fegyvereket ígértem és hoztam. Nem? – suttogta oda a klónnak, majd a farmerekhez 

szólt. – Mire visszatérnek a fosztogatók, meg tudjátok védeni magatokat. 

– Rence Holden tábornok – mondta vigyorogva Teleia. 

– Nektek uram – válaszolta a férfi, de Akane ekkor félrehívta, Ace velük tartott. 

– Komolyan gondolod ezt? Belekevered ezeket az embereket a te kis háborúdba? 

– Kicsit vicces, hogy egy Jedi mondja ezt. Elvileg nektek kellene megvédeni a 

gyengéket. 

6. 

Az elkövetkezendő egy hét a farmerek számára nem volt sétagalopp. Ace és Rence 

megtanította őket, hogy használják a fegyvereket. Tanulékonyak voltak, sokan már azelőtt is 

fogtak fegyvert a környéken élő vadállatok miatt. Nem lettek a legjobb céllövők, de egy 

közepes szintet elértek. Teleia pedig segített íjakat és nyilakat készíteni az asszonyoknak, 

ezekre már csak egy helyi kaktuszfajtának a gyúlékony nedvét kellett rákenni. Esténként 

építkezés folyt. Álcázott garázsokat ástak az oázis talajába, ahová aztán elrejtették a 

terepsiklókat, persze hődetonátorokkal rendesen megpakolva és megbütykölve, hogy 

távirányítással is működjenek.  

A lézerágyukat pedig stratégiailag fontos pontokon rejtették el. Az ötödik nap végére még 

egy lövészárkot is ástak. 

Ezt ellenőrizte Ace és Holden. 

– Lassan itt kéne már lenniük – mondta a klón. Rence felnézett az égre, majd 

felsóhajtott. 

– Szerintem jól vannak. Camin párszor elájult, Moe pedig épp valami hájas huttal 

tárgyal. Hidd el, érti a módját. 

Valami arra késztette őket, hogy hátranézzenek. Az alkonyi nap fényében három jármű 

közeledett. Ace megszólalt: 

– Nyugatról kettő. 

A formájukról Rence azonnal megismerte a gépeket. A karcsú testük két oldalán egy-egy 

gázturbinás hajtómű volt. A tank tetején egy 360 fokban forgatható lézerágyú, ami mögött egy 

lövész ült. Ubrikkiai tankok. 

Mellettük gyalog és robogókkal fosztogatók haladtak. Megálltak, a következő pillanatban 

pedig egy felerősített hang hallatszott. 

– LÁTOM, SZÉP KIS VÉDMŰVET RAKTATOK ÖSSZE A FOGADÁSOMRA! 

TUDJÁTOK MIT? BONTSÁTOK LE. TETSZETT, DE MÁR NEM VALAMI SZÉP. 

Rence előrelépett, közben a farmerek előjöttek a rejtekhelyükről, és elfoglalták a 

lövészárkot és kibiztosították a fegyvereiket. Akane és Teleia is előjöttek, hogy 

szembenézzenek a zsiványokkal. 
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– GYERTEK LE, ÉS BONTSÁTOK LE! 

A válasz az volt, hogy a fosztogatók rohanni kezdtek a lövészárkok felé. A farmerek ekkor 

kezdtek tüzelni. A lézersugarak és nyilak átszelték a levegőt, célt találtak. Rence és a többiek 

ekkor már a lövészárokban hasaltak. Holden lelőtt két rodiait, míg Teleia a nyilával telibe 

kapott egy robogót, ami irányíthatatlanul csapódott egy csapatnyi haramiába. A lézerágyúk 

akkor kezdtek el lőni, amikor a támadás elérte a csúcspontját. Akane felemelte a kezét, mire a 

közelben lévő fosztogatók hátrarepültek. Hamarosan sérült és halott harcosokkal lett tele a 

környék. 

A siklótankok ekkor indultak támadásra nyugatról. Ace felkapott egy rakétavetőt, 

betöltötte, majd lőtt. A rakéta telibe találta a gépet, az megugrott a robbanás erejétől. A másik 

tüzelt, a következő pillanatban a nyugati lézerágyú felrobbant. A klón kimászott a 

lövészárokból, és még nem is vettette meg a lábát, de már megint eleresztett egy rakétát, ami 

oldalba kapta a tankot. Egy lánggolyó jelent meg a jármű oldalán, ami pillanatok alatt felfalta 

azt. A másik három repulzor tank ekkor már régen rohamra indult. 

Rence felkapta a távirányítót, aktiválta a terepsiklók robotpilótáját, mikor a tankok egy 

bizonyos közelségbe értek. A földbe süllyesztett egyik ágyú darabokra robbant. A két 

terepsikló kirobbant az álcázott földalatti garázsból. A kisebb nekiütközött a bal oldalinak és 

egy hatalmas robbanásban egyesültek. A jobb oldali tank a páncélozott terepsikló felé fordult, 

majd lőtt. 

A gép egy hatalmas robbanásban pusztult el, az egyik burkolatdarab belefúródott a bal 

oldali gázturbinába, ami emiatt egy apró szupernóvává vált. A tank irányíthatatlanul 

száguldott bele egy sziklacsoportba. Az elülső tank megállt, a teteje felcsapódott. 

Egy yinchorri volt az. Nagydarab, zöldbőrű, teknősre hasonlító lény. Előrelépett… 

– Ki ennek a szánalmas csürhének a vezére? 

Rence kimászott a lövészárokból, majd odasétált a lényhez. 

– A nevem Goomak, én vagyok ennek a kis vállalkozásnak a tulajdonosa. 

Ordítás hallatszott. Oldalról Tiltho’wen közeledett, a kezében egy lézerpisztollyal, de nem 

lőtt. Goomak elkapta a lényt a nyakánál fogva, Rence a yinchorrira fogta sugárvetőjét. 

– Engedd el. 

– Le fogsz lőni – mondta Goomak. – Egy gyilkos vagy. Látom a szemedben. 

– Pofa be – morogta Rence. 

– Tudod, ezen a bolygón én vagyok a szükséges rossz. Az érző lényeknek szükségük 

van egy szörnyre, akitől retteghetnek, akinek a képmását a falakra rajzolhatják. 

Rence a szeme sarkából meglátta a gotalt, aki felpattant, majd célba vette a kezében lévő 

sugárfegyverrel. Egy árnyék szökkent elő a semmiből, egy villanás, és a gotal a földön hevert 

a karja csonkját szorongatva. 

Felette Akane állt, a kezében Teleia fénykardját tartotta. 

– Egész ügyes. – Rence Goomak fegyverére nézett. – Ezt a csatát mi nyertük meg, 

eldobod a fegyvered, eltakarodsz a bolygóról, és elengeded ezt a szerencsétlent, valamint 

mindenkit, akit rabszolgaként tartotok, vagy el akartok adni. Világos? 
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7. 

Egy nap alatt eltakarították a roncsokat és a hullákat az oázis földjéről. Tiltho’wen 

visszakapta a feleségét, ahogy a legtöbben visszakapták az elrabolt családtagjaikat, de volt 

egy kis gond. Másokat már rég eladtak, ismeretlen helyre kerültek. 

Rence a kis farmház belsejében üldögélt és várt. Várta, hogy Moe és Camin 

visszajöjjenek, bár megkedvelte ezt a bolygót, de úgy érzte, hogy neki az űr az igazi otthona. 

Akane sétált be a szobába. 

– Elgondolkodtál. 

– A rablók eltakarodtak, de a galaxisban még mindig a Birodalom, és a Lola félék az 

urak. 

– Valami más bánt. 

Rence megvonta a vállát, majd kinézett az ajtón. Látta, ahogy Teleia és Ace Barával 

játszanak és önfeledten kacagnak. 

– Valami, amit elvesztettem. 

– Rence! – kiáltott fel Teleia. – Visszajöttek! 

Kisétáltak a ház elé. 

– Az elveszett dolgok megkerülnek. 

– Így vagy úgy… Talán… – mondta Holden, amikor meglátta a láthatáron feltűnő 

csempészhajó sziluettjét. – Sok mesélnivalónk lesz, úgy érzem. Ha Camin akár egy karcolást 

is ejtett a hajómon, esküszöm, kinyírom. 
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