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1. 

 

Minden olyan gyorsan történt. A kis csapat hajói alig szálltak fel, hogy maguk mögött 

hagyhassák a Peremvidék egy újabb jelentéktelen koszfészkét – planétáról planétára ugráltak, 

remélve, hogy valahol tartós és biztonságos menedéket lelhetnek üldözőik elől, ám reményeik 

sehol nem valósultak meg. 

Alig haladhattak néhány parszeket, amikor Camin ráébredt, hogy az általa kormányozott 

bárka hamarosan teljesen kifogy az üzemanyagból. Ez tovább növelte a – vele utazó Ace, 

Teleia és Akane számára érthetetlen – rossz kedvét. Ő maga pedig tudta az okát, mindössze 

nem nagyon akaródzott beismerni magának. 

Természetesen Moe és Rence volt az oka. Pontosabban, hogy azok ketten most is együtt 

utaztak a másik hajón édes kettesben. Idegesítő, de egyre nyilvánvalóbb tény volt, hogy 

minden egyes bolygóval, amin jártak, Holden érdeklődése egyre nőtt a nő iránt. Ám mivel ezt 

rajta kívül senki nem vette észre, nem osztotta meg az információt társaival: félt, hogy 

mindössze egy féltékeny bolondot látnának benne. És talán igazuk is lett volna. 

De az együttlétük óta nem igazán bírt másra gondolni, mint Moe-ra. Az érzések, amik 

néha megkörnyékezték, még őt is megijesztették kissé, és főleg most váltak erőssé, hogy 

feltűnt a színen egy „kihívó”. 

Titkon Camin szerette volna, ha a - talán nem is létező – szerelmük beteljesülést 

nyerhetne, ám egyre kevesebb esélyt látott erre, ezért pedig modora egyre szúrósabb és 

durvább lett – arcbőrével együtt, mert a megülő gondok miatt hanyagolta a borotválkozást is. 

A motortér felől érkező felettébb gyanús zajok miatt arra jutott, hogy az lesz a legjobb, ha 

megállítja a hajót, és megtanácskozza a csapattal, hogy miként folytassák útjukat. 

Természetesen mindenkinek feltűnt a hirtelen sebességvesztés, így rövidesen megjelentek 

személyesen és az éterben is. 

‒ Mi a gond? – recsegett Rence hangja a kommunikátorból. 

‒ Kifogyok az üzemanyagból. – vetette oda hanyagul a pilóta. 

‒ És akkor mit csináljunk veled? – hallatszott Moe valahonnan a háttérből. – Mondtam, 

hogy tölts a Dafkán, de hallgattál rám? Dehogy hallgattál. 

‒ Akkor még majdnem tele voltunk! Csak akkor valakinek az a nagyszerű ötlete támadt, 

hogy vándoroljuk be az egész nyomorult Peremvidéket! – csattant fel Camin. 

‒ Kell egy menedék! – vágta rá azonnal a nő. – Arról nem tehetek, hogy eddig nem 

találtunk! 

‒ Csend.  – vetette közbe Ace. – Úgy civódtok, mint egy öreg házaspár. – ez úgy tűnt, 

elég a két vitás fél lecsendesítésére, így a klón a csempészhez intézte következő szavait. – 

Rence, nektek mennyi van még? 

‒ Nem túl sok… Ha adok belőle, maximum a szomszédos rendszerig csoroghatunk el. 

‒ Akad ott valami lakott hely?  

‒ Hak’pan.  – felelte rövidesen Holden. – Kevés róla az infó, de talán nem lőnek le 

minket. Civilizált bolygó. 

‒ Úgy tűnik, más választásunk nem is igazán van. 
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2. 

 

A két hajó – igaz némi viszontagság árán – landolhatott az űrkikötőben. Kilátásba kellet 

helyezniük némi kreditet a leszállópálya őreinek, de legalább elértek valami eredményt. 

Amint mindent elrendeztek, akkor érte őket az újabb sokk, ám sokkalta zavaróbb volt, mint az 

előző. Camin épp dühös hangot adott csalódottságának: 

‒ Mi az, hogy nincs üzemanyag?! Egy ilyen állomáson mindig lennie kellene! 

‒ Nyuggalom, ttestvérr – próbálta csitítani az egyik pályaőr, aki valamiért törte a basic-

et. – A felvonulásra vitték az összessett. Két napp, és lessz. 

‒ Áh! De nekünk nincs két napunk! – dühöngött tovább Camin céltalanul, miközben 

társai megvitatták, hogy mi legyen a következő lépés. Mivel tudták, hogy legalább két napra 

itt ragadtak, az itteni lehetőségeket vették sorra: a bolygó nem úgy tűnt, mint megszállott 

birodalmi lelkületű planéta, szóval talán meg is húzhatják magukat egy ideig. 

Így hát, miután meggyőzték Camint, hogy nem igazán tehet semmit, a csapat elindult, 

hogy ideiglenes szálláshelyet keressenek, miközben kissé felmérték a planétát, ahová az Erő 

vetette őket. Alacsony, takaros és végtelenül egyszerű házak szegélyezték útjukat, amelyek 

oldalán rendszerint futott valami barnás-zöldszínű indás növény, amelynek levelei valahogy 

melegebbé tették az amúgy kissé kies tájat. A járdát feltehetőleg nagyon régen lerakott 

macskakő alkotta. 

A város valahogy üresnek hatott, mégis nagy hangok szivárogtak a központ felől, azt a 

benyomást keltve, hogy valami nagy esemény zajlik ott. Talán úgy is volt, ám a fáradt utazók 

egyelőre úgy döntöttek, a szálláskeresés fontosabb, mint a környék beható megismerése. 

Nem is oly soká el is értek egy fogadót, amely – a Teleia által roppant fantáziátlannak 

titulált – „Torkos Kardnyelő” nevet viselte. Jobb ötletük nem lévén ide tértek be, hogy 

elrejtőzhessenek az esetleges kíváncsi szemek elől. 

 

Ace még fel sem eszmélt igazán, de máris ismét az utcán találta magát Akane és Teleia 

társaságában. Miután kivettek egy szobát, és ittak egy pár pohárral az út porának leöblítésre, a 

Jedi elhatározta, hogy felderíti, mi lehet az a felvonulást, amit a kikötőben említettek. Mivel 

tanítványa levakarhatatlanul hozzátapadt, így nem volt vitás, hogy nem egyedül megy, de a 

klón jobbnak látta, ha ő is velük tart a biztonság kedvéért. 

Habár feltehetőleg nem volt díjnyertes ötlet a csapat másik felét magára hagyni – Camin 

és Rence közt csak úgy pattogtak a szikrák, és nem a jó értelemben –, Ace mégis úgy érezte, 

inkább itt a helye, mint ott. Akkor is, ha egy terebélyes csuklyával kellett elrejtenie vonásait, 

hogy senki ne ismerje meg, aki már egyszer az életében látott klónt a sisakja nélkül. 

Ahogy az utcákat rótták a hangzavar forrása felé, úgy néztek ki, mint egy kis család. A 

szülők, akik elviszik a lányukat valamiféle fontos eseményre. Igazából a klón csak elképzelte, 

milyen lehet az, hiszen sosem volt része hasonlóban. De néha elvétve remélte, hogy valaha 

lesz. 

Pár sikátoron átbaktatva hamarosan elérték egy embertömeg szélét, amelybe egymásra 

nagyon figyelve be is vetették magukat. A másik oldalra átjutni nem volt egyszerű feladat, 

hiszen a tömeg sűrűsége eléggé magas volt, ám kis erőfeszítésüket siker koronázta. 



A Köztársaság romjai | 2. évad 15. RÉSZ – RÉGI ISMERŐSÖK 

 

4 jedirend.com 

 

Hamarosan elérték a kordont, ami elhatárolta az embereket az úttól, ahol nyilvánvalóan 

valami nagy dolog volt készülőben. 

‒ A király! Jön a király! – sikoltotta valaki, és ahogy Ace a hang irányába meresztette a 

szemét, meg is látott a messzeségben valamiféle járművet közeledni. Amint az kissé közelebb 

ért, megállapíthatóvá vált, hogy egy sikló, nyitott térrel és felettébb díszes karosszériával. 

Előtte és mögötte vörös-fekete egyenruhás férfiak vonultak, oldalukon egy-egy sugárvetővel, 

és egy-egy ívelt díszkarddal – ami valószínűleg kevesebb támadóértéket képviselt, mint egy 

merev vezeték. 

Az egyik testőr arckifejezése és vonásai kísértetiesen emlékeztették a klónt egykedvű 

pilótájukra, ez pedig bizonytalan mosolyt csalt az arcára, ám öröme kissé lelohadt, mikor 

észrevette, hogy Akane mennyire mereven áll és feje mennyire görcsösen követi a siklót. 

‒ Valami baj van? – kérdezte halkan. 

‒ Nincs… Csak érzem valakinek jelenlétét, akiét már nagyon rég nem éreztem. – reagált 

a nő. 

A sikló egyre közelebb ért, így Ace megszemlélhette a benne ülő négy személyt. Egy 

ránézésre is nagyon idős férfi foglalt helyet középen és integetett mindenkinek Haja és 

szakálla teljesen ősz volt, bőre ráncos és vékony. Mellette egy nem sokkal fiatalabb nő ült, és 

követte a példáját – integetés és őszülés témájában is. 

Mögöttük két fiatalabb férfi nézte a tömeget: az egyik keménykötésű, széles vállakkal 

rendelkező, talán húszas éveiben járó vöröses hajú volt, ruhája világos és díszes. Arca szöges 

ellentétben testével lágy volt és elégedett, boldog kifejezés ült rajta. A másik hollófekete 

hajzattal és szerényebb méretekkel rendelkezett, ám így sem kellett szégyenkeznie. Azonban 

az arca és szemei ellenérzést váltottak ki a klónból: bizonyosan magas származásának ellenére 

meglehetősen hitványnak tűnt, tekintete pedig nemes egyszerűséggel sunyi volt. 

Hamarosan furcsa dolog történt. Az idős férfi a tömeget pásztázva kiszúrta őket, majd 

azonnal megálljt parancsolt a menetnek. Ace pontosan tudta, hogy miattuk álltak meg, 

adrenalin szintje felszökött, és megfogta két társnője karjait, hogy minél hamarabb 

eltűnhessenek a helyszínről, ám Akane odafordult és lágy hangon ennyit szólt: 

- Nyugodj meg. Nem lesz semmi baj. 

Eközben pár szolga lesegítette az idős férfit a siklóról, és ő meglepően fiatalos léptekkel 

odasétált hozzájuk – testőrei gyűrűjében –, a twi’lekre nézett, majd elmosolyodott. 

‒ Cady-Ann Akane! Micsoda örömteli találkozás. Rég láttalak. – mormogta, hangja 

őszintén csengett. 

‒ Én is örülök, hogy látlak, Fjornd Luc’ras. – mosolyodott el a nő. – Vagy esetleg… 

‒ Luc’ras király. – biccentett a férfi. – Csak a formalitások kedvéért. 

Akane tisztelettudóan fejet hajtott, ám az aggastyán azonnal rászólt. 

‒ Hagyd el! Tőled, pont tőled nem várnám ezt soha. 

‒ Csak a formalitások kedvéért. – vágott vissza a Jedi. 

‒ Pont, mint régen. Meddig maradsz a bolygómon? 

‒ Két napot. Talán hármat. 

‒ Megtisztelnél, ha azt a palotámban töltenéd el. Szívesen kikérném a véleményed egy-

két vitás ügyben… 

‒ Nem vagyok egyedül. 
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‒ A palotám nagy. Ha húsz kísérőd van, akkor is elférnek. Ragaszkodom hozzá. – a 

király hangja kedves, ugyanakkor kizárhatatlanul végleges volt. 

‒ Ez esetben… Örömmel. 

 

‒ Még szerencse, hogy ebben a lyukban van fürdőszoba! – jelentette ki Moe boldogan, 

mivel idejét sem tudta, mikor volt alkalma utoljára rendesen megmosdani. Persze a hajón 

megtehette, de az mégsem volt ugyanaz. 

Így aztán örömmel sajátította ki az egyetlen erre alkalmas szobát a fogadóban, kettesben 

hagyva Camint és Rence-t. Igaz nem gondolt bele ennek esetleges következményeibe, de 

jelen pillanatban úgy gondolta, két felnőtt ember talán nem végez egymással egy kis 

ellenszenv miatt, amíg megfürdik. Ahogy belépett a tisztálkodó helyiségbe és bezárta maga 

mögött az ajtót, remélte, hogy igaza lesz. 

Camin az ágyon feküdt elnyúlva, míg Holden egy ablakon át kémlelte a tájat, amely az 

épületeken kívül tarkítva volt hegyekkel, melyek a kissé tompa fényű nap sugaraiban 

fürödtek. A szobára csend borult, ám mindkét férfi sejtette, hogy ez nem sokáig lesz már így. 

‒ Hát itt vagyunk. – Thrin volt az, aki először megszólalt. 

‒ Itt. – biccentett Rence, majd megfordult és helyet foglalt a pilótával szemben. 

‒ Mit tervezel most? – vetette oda az, hangjában a megbecsülés vagy a tisztelet minden 

jele nélkül. 

‒ Mit tervezek? Miattad vagyunk itt. És elvárhatnám, hogy megköszönd az 

üzemanyagot, amit átöntöttünk, de nem teszem, mert tudom, hogy képtelen vagy az ilyesmire. 

‒ Mit tudsz te rólam?! Vagy bármelyikünkről… Sokat láttunk már, amiről te még csak 

elképzelni sem tudsz. 

‒ Tudok rólad pár dolgot. Például azt, hogy önelégült és nagyképű vagy, de látszólag 

semmi okod rá. – fejtegette a csempész olyan nyugodt hangon, mintha csak mindennapi 

dolgokról beszélne, nem épp sértegetne valakit. – És Moe-ról is sokat tudok… 

‒ Hogy jön most ő ide? – csattant fel Camin talán egy árnyalatnyival dühösebben, mint 

tervezte. 

‒ Úgy látom, érzékeny ponthoz értünk. – vakarászta az állát Rence. – Értek mindent. 

‒ Dehogy értesz. És nem ismered őt. Együtt utaztatok pár hónapot… Az semmi! 

‒ Te is csak utazgattál vele. És akárhogy is nézzük, engem legalább kedvel. – jelentette 

ki Holden, majd elmosolyodott. – Jobban, mint téged. 

‒ Ezzel meg mire akarsz kilyukadni? – vonta fel szemöldökét Camin. 

‒ Semmire… Csak győzzön a jobbik! – nevetett egyet a csempész, majd visszatért az 

ablakához. 

 

3. 

 

Amint Ace és a két nő visszatért, a csapat hamarosan megkezdte útját a palota felé. 

Igazából egyikük sem bánta az ideiglenes életszínvonaluk növekedését, bár Ace agyában 

felmerült pár kérdés, amelyekre szeretett volna választ kapni. Úgy gondolta, nem lesz jobb 

alkalma feltenni őket, mint út közben. 

‒ Honnan ismered a királyt? 
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‒ Mikor megismertem, még nem volt király, és nem hiszem, hogy ismerte egyáltalán ezt 

a bolygót. Épp a lovaggá válásom után kaptam a küldetést, hogy segítsek egy polgárháború 

lezárásában. Ő volt a szabadságért küzdő tábornok. Bár már akkor is idős volt, győzelemre 

vezette a csapatait. Persze a segítségemmel. 

‒ És van bármi ötleted, hogy most mit akarhat tőled? 

‒ Nincs. – vallotta be a nő. – De biztosan fontos. 

‒ Tudja, hogy Jedi vagy. Nem kerülünk bajba emiatt? 

‒ Ha kerülhetnénk, már megtörtént volna. Én bízom benne, Ace. Jó ember volt, és nincs 

okom azt hinni, hogy megváltozott volna. 

‒ Remélem, igazad van. 

 

A palota csakugyan hatalmas volt, így miután a csapat tagjai berendezkedtek és hívatták 

őket, a trónterem felé vezető úton sem tudtak betelni a látvánnyal. A magas, díszes falakat 

néhol óriási ablakok szakították meg, amelyek fényárba borították az előcsarnokot. 

A terem végében egy hatalmas kapu állt, amely előtt egyenruhások hada várakozott. 

Amint meglátták a jövevényeket, sorfalba rendeződtek az út két oldalán, és a bejárat feltárult. 

Akane és társai rövidesen beléphettek a trónterembe, amely túlsó végén Luc’ras ült trónusán. 

‒ Jó nagy lábon él a vén madárijesztő, mi? – súgta oda Camin a mellette haladó Moe-

nak, ám a nő szóra sem méltatta, csak egy oldalba könyököléssel jutalmazta az éleslátását. 

Camin jobbnak látta nem bolygatni a dolgot, ám ahogy egyre közelebb értek a trónhoz, és 

a mellette álló testőröket is jól látták, olyan meglepetésben volt része, amitől az arcára fagyott 

volna a mosoly, ha épp nem savanyú képpel fixírozta volna a világot. 

‒ Orenn… - ejtette ki a nevet halkan, amit már jó ideje nem hallott és nem is használt. A 

férfi, akit épp végigmért, ránézett és azonnal felismerte – legalábbis mosolyra húzódó szája 

erre engedett következtetni. 

Camin nem óhajtotta ezt találkozást… Nem véletlenül halogatta oly sok évig, hogy végül 

túl késő lett. Ám most úgy tűnt, a múlt ismét visszaköszönt. 

A király kedélyesen beszélgetni kezdett Akanéval, és tudtára hozta, hogy a problémáját 

csak később beszélné meg, ha nincs a Jedi ellenére. A két férfi pedig annyira feltűnően nézte 

egymást, hogy egy idő után nem lehetett nem észrevenni. 

‒ Thrin kapitány – szólította meg Luc’ras a testőrt. –, talán valami problémád van azzal 

az úriemberrel? 

‒ Semmi probléma, uram. – vágta rá katonásan a férfi. – Ő az öcsém. 

 

‒ Eddig sosem említetted, hogy van egy bátyád. – vetette oda Moe Caminnak, amikor 

visszatértek a körletükbe. Ezúttal kettesben maradtak, Ace elkísérte Akanét az uralkodóval 

való találkozásra, Rence és Teleia pedig a palotát járták, mert a fiatal amazon még sosem 

látott ilyen impozáns építményt, és feltétlenül meg akarta ismerni minden szegletét. 

‒ Sosem kérdezted. 

‒ Ez nem olyasmi, amit csak akkor említesz meg, ha kérdezik. – vágta rá Moe, majd 

hangja kissé megenyhült. – Mi a baj a fickóval? Ha ennyire titkoltad, csak van valami oka. 

‒ Nem titkoltam! Csak nem volt lényeges. 

‒ Tehát? 



A Köztársaság romjai | 2. évad 15. RÉSZ – RÉGI ISMERŐSÖK 

 

7 jedirend.com 

 

‒ Semmi… 

‒ Nekem elmondhatod! Csak ketten vagyunk itt. 

‒ És akkor mi van?! Nem mintha többek lennénk egymásnak, mint útitársak… 

‒ Mi bajod van? Mostanában mindig ilyen vagy. 

‒ Semmi bajom! – horkant fel dacosan a pilóta, de bántotta, hogy a nő nem érti. 

‒ Nem úgy tűnik… De mindegy. Ha nem mondasz semmit… 

‒ Régen közel álltunk egymáshoz. Ő mindig támogatott… Csak akkor nem, amikor 

eldöntöttem, hogy pilóta leszek. Szerinte otthon kellett volna maradnom, és olyan dolgokkal 

foglalkozni, amivel lehet keresni. Egyszer nagyon összevesztünk… Akkor elszöktem 

otthonról, és nem mentem vissza többet. 

‒ Értem… 

‒ De ő sem vitte többre! Testőrként dolgozik valakinek… Ez sem nagy teljesítmény! 

Semmivel nem több… 

Kopogás szakította meg a monológját. Moe felállt, hogy ajtót nyisson, és meglepetésére 

ott találta Orenn Thrint teljes életnagyságban. Így közelebbről megnézve eléggé hasonlított az 

öccsére, mindössze arca markánsabb volt, valamint testmagassága, és megjelenése tekintélyt 

parancsolóbb. Erős kisugárzással bírt. 

‒ Hölgyem – biccentett elmosolyodva. – Caminhoz jöttem. 

‒ Akkor… Magatokra is hagylak… - bökte ki gyorsan a nő, majd még mielőtt bárki 

panasszal élhetett volna, kisurrant a szobából. Mindkét férfit meglepte a fejlemény, de nem 

eléggé a tartós hatáshoz. 

‒ Nem hittem volna, hogy találkozunk még, öcsi. – kezdte a beszélgetést Orenn. – Hány 

éve is volt… 

‒ Tizenöt. – vágta rá azonnal Camin. 

‒ Van az tizenhat is. 

‒ Nem mindegy? Hogy kerülsz ide? – a pilóta továbbra is támadó maradt. 

‒ Én itt élek. – felelte egyszerűen Orenn. – Te hogy kerülsz ide? 

‒ Átutazóban vagyok. – morogta Camin. 

‒ És óriási bajban is. Egy csapat birodalmi szökevény… Tudod, mekkora szerencséd 

van, hogy a mi bolygónkat még nem kérték csatlakozásra? Már rég átadtunk volna téged és a 

barátaidat is a Birodalomnak. Ez lett a nagy pilótakarrieredből? – vonta kérdőre Orenn az 

öccsét, hangot adva Camin mélyen gyökerező önvádjának. 

‒ És a tiedből? – vágott vissza az, mert jobb ötlete nem volt – A nagy ígéret, hogy 

anyánkkal maradsz? 

‒ Vele maradtam. Amíg volt értelme. – az idősebb testvér hangja teljesen 

megkomolyodott, jelezve, hogy öccse olyan területre tévedt, ami nem feltétlenül biztonságos. 

‒ Úgy érted… - Camin hangja elcsuklott, erre a fejleményre nem számított. 

‒ Úgy. Már hat éve. 

‒ Szólhattál volna… - felelt végül a fiatalabb férfi, hangján hallatszott, hogy valami 

olyasmiről szerzett tudomást, ami sokszor eszébe jutott, mégis megrendítette. 

‒ Mintha tudtam volna, hogy hol a fenében vagy! A nagy versenyző! Úgy eltűntél, mint 

árnyék a kriptában! 

‒ Megtalálhattál volna… 
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‒ Azt hiszed, nem próbáltam? Így kerültem ide is. És már öt éve itt vagyok. Feladtam a 

reményt, hogy még valaha találkozunk… 

Hirtelen dörrenések szakították félbe Orenn mondanivalóját. Azonnal talpra szökkent, és 

futólépésben elindult az ajtó felé. 

‒ Most meg hová mész? – kiáltott utána Camin. 

‒ A király testőrkapitánya vagyok! Lehet, hogy veszélyben van! 

‒ Várj meg! Veled megyek. – sóhajtott fel a pilóta, majd előhúzta sugárvetőjét. 

 

Akane és Luc’ras egy nagy ablaknál álltak, és az odakint mozgó emberi alakokat figyelték 

– bár a Jedi csak az Erőn át érzékelte őket –, miközben Ace a testőrökkel csevegett. A Jedit 

már nagyon érdekelte, hogy régi ismerőse mit szeretne tőle. A király nem sokat teketóriázott, 

hozatott italt és ételt a vendégeknek, majd belekezdett mondókájába. 

‒ Mint láthatod, eléggé öreg vagyok már. – kezdte barátságos hangon. – Én is tudom, és 

ezért azt tervezem, hogy átadom a trónomat az egyik fiamnak, mielőtt a vénség az agyamra 

megy. Lawirretre gondoltam. – intett az ablakon át látható vörös hajú hercegre, aki épp 

barátságos kardpárbajokat vívott a testőrség tagjaival. – Fiatal, de méltó arra, hogy az utódom 

lehessen. Bátor, merész és tiszta szívű. 

‒ És mi ezzel a gond? A nép elfogadná. 

‒ A nép el. Viszont a másik fiam nehezen. Trogart már egészen kis korától a helyemre 

készül. De… Nem szívesen ültetném oda. Ismerem és szeretem, de nem érett meg arra, hogy 

uralkodó lehessen. Valamint… Imádja a Birodalmat. Azt akarja, hogy a bolygónk nyisson 

feléjük, hogy csatlakozzunk. Bátornak látszik, de valójában nem az… Csak rázza a lándzsát. 

De én nem azért váltam a Hak’pan királyává, hogy feláldozzam a nép szabadságát. – 

magyarázta Luc’ras, és jókorát harapott a kezében tartott fügébe. 

‒ Értelek. – biccentett Akane. – És ebben várod a segítségem. 

‒ Valóban. A hatalmam átadását most tervezem, holnap. Nyugodtabban aludnék, ha 

tudnám, hogy egy Jedi felügyeli a dolgokat. Hogy határoztál? Segítesz nekem? Még egyszer 

utoljára? 

‒ Igen. – szólalt meg némi gondolkodás után Akane. – De nem, mint Jedi. Csak, mint 

megfigyelő. Ebben a korban bajba kerülhetünk amiatt, akik… Amik vagyunk. 

‒ Megértem. – biccentett az uralkodó. – És így is elfogadom. 

‒ Akkor hát… - kezdte Akane, ám hirtelen olyan hangzavar támadt, mint egy csatában. 

Valójában tényleges csatazajt hallhattak, méghozzá az udvarról: valakik megtámadták a 

herceget, és parázs tűzpárbaj alakult ki a testőrök és a merénylők közt. A védelmezők két 

csapatra oszoltak: az egyik csapat bevitte a fontos személyt, a másik védte a hátukat. 

‒ Mi ez a nonszensz? – kiáltott fel a király haragjában. Ahogy tehetetlenül nézte a kint 

lassan elszabaduló poklot, pár pillanat múltán megszólalt a kommunikátora, bejövő adást 

jelezve. 

‒ A herceget biztonságba helyeztük. – jött a kemény hang, amely valószínűleg 

valamelyik testőrtől származott. 

‒ Jó! A támadók? 

‒ Valamiféle zsoldos csapat. Visszaverjük őket. 

‒ Vigyázzatok! Lehet, hogy csak elterelés! – éledt fel Luc’ras tábornoki énje. 
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Úgy tűnt, igaza lesz, mert ebben a pillanatban a trónterem ajtaját betörte egy kisebb 

csoport, és azonnal tüzet nyitottak rájuk. Akane fénykardjával megvédelmezte a királyt, 

miközben Ace a semmiből előkapott egy sugárvetőt, és osztani kezdte az áldást a 

merénylőkre. 

Az őket nagyon szépen hátba támadó Orenn és Camin kiváló meglepetést nyújtottak az 

ellenségnek és társaiknak is. Az előbbieknek kellemetlen, míg az utóbbiaknak meglehetősen 

pozitívet. 

A támadást hamar leverték, Akane pedig az egyik nem halálosan megsebesült 

merénylőhöz lépett, hogy többet tudhasson meg a támadás mibenlétéről. 

Eléggé messze került a királytól, mikor az Erő háborogni kezdett. Riadtan fordult meg, de 

már csak annyit láthatott, hogy az egyik testőr előhúzza a pisztolyát, és Luc’ras mellébe üríti a 

tárat. Úgy tűnt, a testőrségbe beférkőzött egy-két áruló is. 

Ahogy ezt Orenn is megláthatta. Az idő lelassult, szinte megállt számára, ahogy látta, 

hogy az öccse háta mögött álló testőr is előveszi a fegyverét, hogy végezzen Caminnal – csak 

azért, hogy egy akadályt eltávolíthasson. Látta a másik testőrt is, aki pedig rá akarta fogni a 

sugárvetőjét, és ujja már a ravaszon volt. 

És ekkor Orenn Thrin döntés elé került. Azt hitte, hogy olyan helyzetben, ahol a saját élete 

kerül veszélybe, nehezebb lesz elhatároznia, mit tegyen. Ám most ennek nyomát sem érezte. 

Csak felemelte fegyverét, célzott és tüzelt. 

A Camin mögötti ellenfél olyan színpadiasan terült el… Majdnem mosolyt csalt Orenn 

arcára. Azonban a lézernyaláb, ami a következő pillanatban a mellébe vágódott, elvette a 

kedvét a vigyorgástól. 

Camin értetlenül figyelte az eseményeket, majd visszanyerve lélekjelenlétét, lelőtte az 

utolsó lázadó testőrt. De ekkor már semmit nem tehetett. Bátyja alig két méterre esett el tőle. 

Lélekszakadva rohant oda hozzá, majd térdre hullott haldokló testvére mellett, ölébe 

emelve a fejét. 

‒ Miért tetted ezt? – vonta kérdőre, miközben érezte, hogy talán könnyek akarnak utat 

törni maguknak szemei felől. – Azt hittem, gyűlölsz… 

‒ Haragudtam rád… - hörögte Orenn, ajkai közül pernye szállt fel a tüdejét ért lövés 

miatt. – De nem gyűlöltelek… Az egyetlen öcsémet… Mindegy, mit tettél, mindig 

szerettelek, Camin… - préselte ki magából a férfi, majd végleg eltávozott az élők sorából. 

 

4. 

 

Trogart dühével küszködve nézte végig a biztonsági felvételeket. Nem apja halála dúlta fel 

– hiszen ő rendezte meg a rajtaütést –, hanem az, hogy csak fél sikert ért el. Azt tervezte, hogy 

elföldeli mind a királyt, mind Lawirretet, ám bátyja életben maradt. Így most erővel kell 

letaszítania a trónról. 

Tudta jól, hogy mit kell tennie, és azt is, hogy kihez forduljon. Bár tudta, hogy így még 

több kreditjébe fog kerülni a dolog, de ez már nem izgatta: ha ő lesz a király, nem 

nyomasztják tovább a pénzügyek. 

‒ Itt Trogart. – szólt bele a kommunikátorába, miután beütötte a kívánt csatorna kódját. 

‒ Lola. Fogd rövidre. 
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‒ Tudod te, kivel beszélsz, asszony? Hak’pan új királyával! Mutass tiszteletet… 

‒ Nyugodj le, kisfiú, mert még felhúzol. Annak pedig súlyos következményei lesznek. – 

a nő hangja hátborzongató volt, ezért az ifjú herceg inkább a témára tért. 

‒ Szükségem lenne még több fegyverre. 

‒ Megoldható. Az eddigi ár, plusz egy kis haszon… 

‒ Mire fel?! 

‒ A Hak’pan messze van. Plusz gondolom, kellene pár ember is, aki forgatja azokat a 

fegyvereket. Kaphatsz zsoldosokat is még pár ezresért. – magyarázta a nő egykedvűen, 

mintha egy csecsemőnek tanítaná az ábécét. 

‒ Az túl sok! – csattant fel a fiatal férfi. – Szállítsd kissé lejjebb az árat, és ha én leszek a 

király, kiépíthetünk szállítmányozási kapcsolatot… 

‒ Nekem csak az a pénz számít, ami most van. – jelentette ki Lola. – Nincs alku. Kell 

vagy nem? 

‒ Kell… De ezúttal képzettek kellenek. Apám idehozott egy csapat harcos, akik között 

van egy Jedi… 

‒ Egy Jedi? – gondolkozott el Lola, szemében pedig valami fura fény villant. – Mi a 

csapat összetétele? 

‒ A Jedi twi’lek és van vele öt ember. Két nő, három férfi. 

‒ Csakugyan? – vigyorodott el kajánul Lola. – Hát jó. Elsődleges fontossággal kezelem 

az ügyed. Főleg, hogy ilyen érdekes fejleményekkel szolgáltál… 
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