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1. 

 

‒ És minek kell az nektek? – vágott vissza Camin. Szembenézett a kalózok fegyvereivel, 

majd nyelt egyet. – De tényleg, csak annyit láttam, hogy oda akartátok adni egy emberevő, 

mutáns halnak! 

‒ Ami növényevő volt – vágott közbe Teleia. 

‒ Csak növényevő volt? – kérdezte Dentar. – Én meg azt hittem felzabál, de komo… 

‒ Pofa be – harsogta Camin és a kalózok vezetője egyszerre. 

‒ Rendben. 

‒ Ne érdekeljen az téged, úgy is hamarosan kikerülünk az átok hatása alól… 

‒ Átok? – kérdezte Teleia. – Valaki megátkozott titeket? 

‒ A Fekete Hold, felkért minket, hogy végezzünk a vetélytársakkal. Meghatározott 

számút kell feláldoznunk a víznek… 

Moe és Camin összenéztek, Akane előrelépett. 

‒ Egy Capru Qamar nevű iktotchi bízott meg minket. Azt mondta, hogy Dentart vigyük 

el… 

‒ Nem ismerek én semmilyen Capru nevű fickót, minket más bérelt fel. Nem tudjuk, 

hogy ki. Egy megbízottat küldött velünk tárgyalni. Annyit tudtunk meg róla, hogy benne van 

nyakig a szerencsejáték bizniszben, és hogy nem emberi lény, és hogy a megbízást a 

Kolonakon kaptuk… 

‒ Kolonak, utálom azt a koszfészket – morogta Rence. 

‒ Nem hallottam még soha róla – válaszolta Camin. 

‒ A bolygót földesurak uralják. Igen, a legtöbbjüket még a Birodalom bízta meg 

rendfenntartással. Régen ott szolgáltam, de a sündisznópörkölt finom… 

‒ Sündisznópörkölt? – kérdezte fintorogva Teleia. 

‒ Ide a fickót – förmedt rájuk a kalózok vezetője. 

‒ Van egy ajánlatunk – szólalt meg a Moe. – Elmondom a megbízótoknak, hogy egy 

imposztor tetszeleg az ő szerepében ezen a bolygón. Ismerem az ilyen fickókat, feldühödik, 

majd szépen megbízza néhány emberét, vagy titeket, hogy intézzétek el Caprut. Valószínűleg 

nagyon örülni fog ennek, és feloldja a szerződést. Na, milyen? 

‒ Moe, azt ugye tudod, hogy ők se tudják, hogy ki a… 

‒ Megbeszéltük, addig Dentar itt lesz velünk, biztosítéknak. 

‒ Meglesz – mondta Camin, majd felsétált a pallón.  

Teleia utánanézett, majd Moe-ra. 

‒ Ez komoly? Nem akarok nyomozni… 

‒ Beszélek vele... 

 

A két űrhajó távolodni kezdett a Myrkr zöld gömbjétől. Camin megkezdte az 

előkészületeket az ugráshoz. A kommunikátorból Rence hangja szűrődött ki. 

‒ Camin, te hülye vagy… 

‒ Aki felbérelte a kalózokat, az valószínűleg sokkal durvább fickó. Inkább legyünk vele 

barátságban. 
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‒ Akkor sem jó ötlet – szólalt meg Akane. – Bár legalább eltávolodtunk attól a 

bolygótól. 

‒ Na, ugye, legalább valaki támogat engem. 

Teleia felsóhajtott, majd elindult a hajó ebédlője felé, de közben még visszaszólt. 

‒ Amikor ilyen baromságokat találsz ki, néha azt kívánom, hogy bárcsak embereket 

tudnék gyíkká változtatni, rajta lennél a listán. 

Rence hajója besodródott a Caminé mögé. 

‒ Egy méhfarm közepén kellene éjszakáznod – hallatszott Moe halk hangja. – Nagy 

szerencséd, hogy a másik hajón vagyok, mert kinyírnálak. 

‒ Megvan a tervem, nyugi… 

‒ Azt remélem is – szólalt meg Ace. – Kb. úgy, mint az aszteroida övezetben. 

‒ Bízzatok bennem. Elvégre ti tökéletes képességű bűntársak vagytok… 

 

2. 

 

A Myrkren a kalózok táborában Capru Qamar a gondolataiba burkolódzott. Csak egy 

egyszerű végrehajtó volt a Fekete Hold szervezeten belül, és azon kívül egy dublőr, egy 

feláldozható bábu. Évekkel ezelőtt már megelégelte ezt, hogy ő a céltábla. Ezért is döntött 

úgy, hogy beleköp a megbízója levesébe. 

Csak egy volt a gond… Ő se ismerte a kilétét. 

Lihas belépett a hamisított műkincsekkel teli irodába. 

‒ Főnök… A két hajó felszállt a bolygóról… 

‒ Hova tartanak? – kérdezte az iktotchi. 

‒ A forrásunk úgy tudja, hogy a Kolonakra. 

Capru megdörzsölte az állát, majd rápillantott az ember férfira. Elmosolyodott… 

‒ Mit szólnál, hogy ha te lennél a Fekete Hold szervezet másik legnagyobb hatalmú 

embere? 

‒ Ez jó jel? – kérdezte hamiskásan Lihas. 

‒ Nagyon is… Követjük őket. Készíts elő három hajót… Megváltoznak a dolgok… A 

csalétek felzabálja a horgászt. 

 

3. 

 

A Kolonak a Külső Perem egyik világa volt. A felszínét a páfrányerdők méregzöld és a 

kősivatagok vörös foltjai tarkították. A két csempészhajó elmerült a légkörben, végigrepült az 

egyik pusztaság felett, a láthatáron feltűnt Cholow City. A várost méhkasra emlékeztető 

épületek alkották, amik között széles utcák futottak. 

Camin a város nyugati szélén rakta le a gépét, Rence pedig a vele ellentétes végén. A két 

csapat már komlinken keresztül megbeszélte a tervet. 

Camin és Teleia végigsietett az utcán. 

‒ Akkor én most a te húgod vagyok? – kérdezte Teleia. 

‒ Az unokahúgom – válaszolta Camin. Egy kis lepukkant épületet vettek célba. – Oda, 

ott lehet a legjobban nyomozni. 
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‒ Csodálatos. Komolyan, úgy beszélsz, mint akinek nyomozó-ügynöksége van… 

‒ Csak bízz bennem, tudom, hogy megy ez. – A mulató tágas volt, a mennyezete 

boltozatos. A hosszú faasztalok mellett különféle fajú vendégek kortyolgatták az italaikat. A 

pultos egy colo volt. Fél méter magasak volt, békaszerű fejbúbjától a farkáig egy kisebb taréj 

futott végig. Testét kék és zöld pikkelyek borították. Ahogy Caminékra nézett, hirtelen 

felröffent. 

Teleia összerezzent. 

‒ Nekem nem tetszik ez… 

‒ Nyugi már, ne ítélj elsőre. Lehet, hogy kedves lény. 

Camin leült a pulthoz. A colo megnézte Teleiát, majd felhorkantott. 

‒ A párod? – kérdezte a csapos. 

‒ Nem! – vágta rá a pilóta. – Az unokahúgom. 

‒ Nem adhatok neki erős italt! 

‒ Egy pohár víz lesz csak – mondta a lány. 

‒ A vizet ingyen kell adni – morogta az idegen. – Gololével tudlak kiszolgálni, négy 

kredit. 

‒ Nekem egy koréliai brandy lesz. 

A lény leugrott a székéről, majd odalépett a bárszekrényhez, pillanatok múlva ott volt 

előttük az italt. 

‒ Nem tudsz itt valami munkát? – kérdezte Thrin. 

‒ Pilóta vagy?  

‒ A legjobb – vágta rá Teleia. 

‒ Akkor jó – morogta a colo. – Chyrythnek mindig szüksége van pilótákra. Övé a 

Szerencsebárka. 

‒ Tényleg? – kérdezte Camin. 

‒ Nála kérdezősködjetek. 

‒ Köszönjük – mondta Camin, majd fizetett. 

 

‒ Jól nézel ki – mondta Moe, ahogy végignézett Akanén.  A twi’lek Jedi egy vörös 

estélyit viselt, ami szabadon hagyta a hátát. 

‒ Teleiának egy szót se erről – válaszolta Akane. Moe megnézte a Szerencsebárkára 

szóló belépőjegyet. Egy régimódi vitorlás hajóra emlékeztető járművet ábrázoló kép volt rajta, 

az oldalán két turbinával. Felül pedig néhány hatalmas, négyszögletű vitorla. A hajó a felhők 

felett haladt. 

‒ Tutira ott lesz a fickó – mondta Moe. 

‒ Úgy gondolod? 

‒ A kalózok mondták, hogy a megbízójuk benne van a szerencsejáték üzletben, ahogy 

Chyryth is. Szerintem ő a Fekete Hold valódi vezetője, sőt biztos. 

‒ Vagy megint banthaárnyékra vetődött Camin. 

‒ Szokása – morogta Moe. – Két óra múlva indul a jármű. 

‒ Nem tetszik nekem ez a terv – válaszolta Akane. – Legalább a fénykardom nálam 

lenne… 
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Ace és Rence a bár egyik távolabbi sarkában ültek, és figyelték a belépő lármás csoportot. 

Rynek voltak, a hajuk fehér volt, az orruk pedig hajlott, mint egy ragadozó madár csőre. 

Hosszú ujjaik hegedűre emlékeztető hangszereket tartottak, hátul pedig egy kapaszkodó farok 

lengedezett. 

‒ Nem nézünk ki zenészeknek – mondta Ace. A klón csuklyát viselt, alatta pedig az arca 

felső részét elfedő törzsi jelekkel ékesített maszkot, az ölében egy fuvola hevert. Rence 

meghúzta fehér ingjének fodros nyakát, majd felsóhajtott. Moe hülye ötlete volt, aki bedőlt 

Camin hülye tervének. 

‒ Semmi gond nem lesz – válaszolta Rence. – A fene a te pesszimizmusodat. Na, 

menjünk. 

A csapatnak ekkor hozott ki a pincérdroid valami feketére sült, malacszerű állatot, a hátán 

fekete tüskék meredeztek. 

Az egyik ryn megragadta az állat egyik tüskéjét, majd jó erősen megrántotta, ezzel 

kiragadott egy jókora húst. A lény a szájához emelte és elkezdte leszopogatni. 

‒ Zenészek volnátok ti is? – fordult oda az egyik. 

‒ Hallottuk, hogy a kaszinóban lesz valami buli, és… - A másik lény felemelte a kezét, 

majd Rence-re sandított. 

‒ Minket előbb meghívtak, és tudod az Orqil srácainál nincs jobb banda ebben a 

szektorban. Tehát szerintem tűnjetek innen. Bár idefele láttam egy csehót, ahol néhány részeg 

bith lovagolt egymáson, talán nekik értőbb közönség lesztek. 

‒ Az az igazság, hogy már sok mindent hallottunk rólatok – vágott közbe Ace. – És hát, 

jó lenne valamit dolgozni nektek… Mondjuk két plusz zenész a csapatba… 

A rynek egyszerre kacagtak fel, majd az egyik megszólalt. 

‒ Zenészek, a teherhordó droidunkat ellopták a jawák a Tatuinon, és nem bízunk meg a 

kaszinó személyzetében. 200 kreditet kaptok, ha viszitek a felszerelésünket, rendben? 

Rence felsóhajtott, majd magában elvigyorodott. 

‒ Áll az alku – mondta sértetten, mire Orqil elvigyorodott. 

 

4. 

 

A Szerencsebárka átrepült a hegység vörös bércei felett, majd a következő pillanatban már 

egy kősivatag felett suhant. Egy karcsú légbárka szállt le a fedélzetén, a leereszkedő rámpán 

Moe és Akane sétáltak le. 

‒ Akkor te egy gazdag örökösnő vagy, én meg egy fallen gengszter kísérője? – kérdezte 

Jedi. 

‒ Ne mondd már, hogy régen nem voltak beszivárgós küldetéseid. 

A hajó 60 méter hosszú volt, a teteje pedig roskadásig volt légi járművekkel, de Moe 

szerint akkár egy űrhajó is leszállhatott volna rá. 

Rajtuk kívül tele volt az egész giccsesen vagy jól öltözött vendégekkel, akik ma este 

valószínűleg a pénzüket jöttek elverni. 

‒ Igen, de akkor nem banthaárnyékot hajszoltunk – válaszolta a twi’lek. A portásdroidok 

rendben találták a jegyeiket, majd egy turbólifthez kísérték őket. – Nem biztos, hogy itt lesz, 

akit keresünk. 
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‒ Egy próbát megér – válaszolta Moe. – Azt mondták, nem emberi lény… 

A hajó belseje egy tágas csarnok volt, aminek boltozatos tetejét különféle szörnyeket 

ábrázoló mozaikok díszítették. A padlót vörös márvány alkotta, amin szabakk, dejarik és más, 

Moe számára ismeretlen szerencsejátékok asztalai voltak. Az emelvényen pedig egy rynekből 

álló zenekar játszott. 

A nő csak ekkor vette észre, hogy kevés ember van a teremben, a többi mind twi’lek, 

muun, durosi, rodian, colo, bothan vagy más fajok tagja. 

‒ Nem emberi lény? – súgta oda Akane. 

Moe csak pislogni tudott. 

‒ Ezerszer csináltam már, nyugalom… 

 

Ace leült, majd megtörölte az izzadtságtól nedves homlokát, aztán visszarakta a maszkot. 

Az ő arcával veszélyes volt nyilvános helyen mutatkozni. 

‒ Inkább bevállalnám újra a geonosisi csatát, mint hogy ezeknek pakoljak. 

‒ Őrülj, feljutottunk. – Rence meghúzta a kezében lévő kulacsot, majd a klónnak dobta. 

– Akkor kezdjünk is neki. 

Kisétáltak a díszletraktárból, majd végigmentek a színpad mögött futó folyosón. 

Hamarosan a kinti zsivaj elcsendesedett, a két férfi odaért egy nyílásszerűséghez. Látták, hogy 

a rynek félreállnak, ahogy egy elegáns külsejű bothai a színpadra lép. A lénynek szürke 

bundája volt, és lószerű arca. Oldalán pedig egy colo lépdelt, a bal kezében egy ember 

nagyságú aranybotot tartott, aminek a tetején fekete kő csillogott. 

‒ Üdvözlök mindenkit. Chyryth vagyok, ennek a helynek a tulajdonosa, és mit is 

mondhatnék… Jó játékot és szórakozást! Valamint hatalmas nyereményeket, de azért nekünk 

is jusson – Chyryth kacsintott, majd meghajolt. A közönség egyként tapsolt fel. 

‒ Ez a Chyryth nem bothai név – morogta Rence, ahogy a bothan visszaindult a 

színpadról kivezető ajtóhoz. 

‒ Ijesztő – mondta Ace. Rátértek egy újabb folyosóra, ami pont a színpadról vezetett le, 

szembe találták magukat a bothaival és a másik lénnyel. 

‒ Nektek nem kellene dolgozni? – kérdezte felháborodva a colo. 

‒ Mi nem vagyunk alkalmazottak, tudja a Myrkről jöttünk.  

‒ Akkor potyautasok – kérdezte Chyryth. – Szólok a biztonságiaknak, hogy dobják ki 

magukat. – Rence a szeme sarkából meglátott egy árnyékot, arra fordult, előkapta a 

sugárvetőjét, majd lőtt. Súlyos puffanás hallatszott, majd egy lézerpisztoly koppanása. 

‒ Egy defel – mondta Ace, ahogy szemügyre vette a fekete bundás lényt. 

Ekkor megszólaltak a folyosón a szirénák. 

 

Camin eldobta a fémládát, majd Teleiával a sarkában a főárboc mögé bújt. A hatalmas 

löveghajó pillanatok alatt fúrta át magát a légkörön, majd ért a Szerencsebárka felé, a hasa 

felnyílt, majd egy tucatnyi, különböző fajtájú zsoldos ereszkedett le, a kezükben 

lézerkarabélyokkal. Hamarosan tűzharc alakult ki a kaszinó biztonsági őrei és a potyautasok 

között. 

‒ Ki kell hoznunk a többieket – mondta Camin. Teleia bólintott, majd kiugrott a fedezék 

mögül. Egy vörös hajú fickó felé fordult, de a lány ekkor kinyújtotta a kezét, majd maga felé 
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intett, mire a zsoldos kezéből kirepült a lézerpisztoly, és egyenesen Camin kezébe repült. A 

férfi és a dathomiri boszorkány elindultak a hajó belseje felé. 

 

Akane érezte az Erőn keresztül a nyugtalanságot, ekkor megszólalt Moe. 

‒ A szellőzőn jutottak be. 

‒ Igen – mondta a twi’lek. Hamarosan lövések hallatszottak, majd sikoltozások. 

‒ Nyomás – mondta Moe, majd elindultak a színpad felé. Ahogy végigrohantak a 

folyosón, majd bekanyarodtak, hirtelen szembe akadtak Rence-ékkel. 

‒ A hajót megtámadták. 

‒ Vajon ki lehetett? – kérdezte Ace. 

‒ A huttok – morogta a colo. – A gazdám ellen sok merényletet elkövettek már… 

‒ Csak örülnél, ha a huttok lennének – hallatszott egy ismerős hang. Capru Qamar lépett 

elő a sötétségből, majd a bothaira fogta a fegyverét. – Ilyen hülyeséget, bár ti bothaiak 

mindenkit hátba szúrtok. Tehát nem kellett volna meglepődnöm. 

Hamarosan a semmiből további zsoldosok léptek elő. 

‒ Jól megfizettelek – válaszolta Chyryth. 

‒ Míg egy bomba vagy egy lézersugár el nem intéz engem. Az az igazság, hogy jobban 

vezettem a szervezetet, mint te, tehát itt az ideje a tulajdonosváltásnak… - Moe felé fordult. – 

Köszönöm, hogy nyomra vezetett engem. 

Ekkor meghúzta a ravaszt, és Chyryth holtan terült el. 

‒ Nos, akkor elfogadod az új főnököd? – kérdezte a colot. 

Az felkacagott. 

 

Camin mellkason lőtt egy rátámadó rodiait, Teleia pedig erőlökésekkel tartotta távol 

magától a feléjük rohanó fejvadászokat, ekkor a löveghajó tüzet nyitott, a lézersugarak 

hatalmas krátereket vájtak a dúracél fedélzetbe, és néhány ott parkoló siklót fel is 

robbantottak. 

Caminék ekkor már nem voltak ott, a turbólifttel tartottak lefelé. A kaszinóban sem volt 

más a helyzet, de itt a biztonságiak már kezdték visszaszorítani a támadókat. 

‒ Moe, itt vagy? Moe? 

 

A lány hallotta a komlinkjéből Camin hangját. 

‒ Válaszolj neki nyugodtan – mondta Capru. – Úgyis mindegy nektek. 

A colo a padlón ült, és továbbra is kuncogott. 

‒ Chyryth meghalt – válaszolta Moe. 

‒ Nagy francokat, utánanéztem a Kolonak történelmének, kizárt, hogy Capru a Fekete 

Hold vezetője… 

A colo felröhögött. Capru odafordult, majd felmordult. 

‒ Te meg mit röhögsz? 

A hüllőszerű lény felpattant, majd a botjával előredöfött, a fekete kő bezúzta az iktotchi 

koponyáját. Capru hátraesett. 
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‒ Nagy fenéket vagytok ti jövőbe látók! – mondta a colo, a Capruval jött zsoldosok 

egyenként dobálták el a fegyvert. – Jó, plusz jutalmat kaptok, azt mondom majd 

megmentettétek az életem. 

Moe csak tátogni tudott. 

‒ Ki maga? 

‒ Chyryth - válaszolta a colo. – És a barátodnak volt igaza. 

Camin és Teleia ekkor értek be a folyosóra. 

‒ Tízezer évvel ezelőtt a Kolonak holdja darabokra robbant, és becsapódott a bolygónk 

felszínébe. Az őseink ezt isteni kinyilatkoztatásnak vették, és azóta idegeneket áldozunk 

nekik. Ahogy én is, és ezért kellett ez a csali. – A fejével a bothai felé bökött. – Hogy a huttok 

el ne kapjanak. A fajtánk le akarja őket taszítani a trónjukról. 

Camin elvigyorodott. 

‒ Imádom, amikor igazam van. 

‒ Nem hazudik – mondta Akane. 

‒ Nos, Capru két áldozatot ért, és egyszerre két új csali is kell. 

‒ Egyikünk se akar csali lenni – mondta Camin. 

‒ Az emberekben nem bízom… - Rence-re mutatott. – Bár ő megmentette az életem, 

tehát bármilyen ügyetek is volt a Fekete Holddal, visszavonom. 

Egyszerre fújták ki a levegőt, majd elvigyorodtak. 

‒ Most pedig elmehettek. Viszlát! 

 

5. 

 

A csapat egy kocsmában kötött ki végül. A sarokban egy bith zenekar játszott. 

‒ Akkor nem ihatom azt, amit Camin? – kérdezte Teleia. 

‒ Nem! – mondta Ace és Akane egyszerre. 

‒ Ami azt illeti, ezt még meg is úsztuk – válaszolta Camin. 

‒ Profik vagyunk. – Moe hátradőlt. 

Rence felállt, majd kezet nyújtott Teleiának. 

‒ Egy tánc? 

Camin felhajtotta a brandyjét, majd Moe-ra mosolygott. 

‒ Benne vagy? 

A nő felsóhajtott. 

‒ Le fogom taposni a lábad, de jól van… Te akartad. 

Ace felsóhajtott. 

‒ Tábornok… 

‒ Rossz táncos vagyok – mondta a nő, de azért felállt. Ez volt életük leggondtalanabb 

estéje, igazi család voltak végre. 
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6. 

 

Dentar nem tudta elhinni, ahogy belépett Capru irodájába, majd elfoglalta a helyét. Az 

apja erre mondta, hogy a szerencse nem állandó, de hogy szeszélyes, az törvényszerű. 

Ekkor érkezett meg a kalózok kapitánya. 

‒ Nos, mi az első feladatunk? – kérdezte. 

Mellette egy másik fickó sétált be: Lihas. 

‒ Találkozni kell néhány csempésszel. 

‒ Hívjátok ide – mosolygott el a Myrkr új bűnvezére, majd hátradőlt. – Az élet szép. 
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ÍRTA 

Kenneth Withaker 


