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1. 

 

Az aszteroidamező darabjai lassan, némán úsztak el a hajó előtt. 

‒ Hát ez jó – csóválta hitetlenkedve a fejét Rence. – Nem elég, hogy kibukkanunk 

valahol az Erő háta mögött, de még csak nem is valami lakott bolygót sikerül elkapnunk, 

hanem egy ilyen kőkupacot. 

‒ Örülj, hogy egyáltalán sikerült kilépnünk a hiperűrből – vágott vissza Camin. – És ezt 

is kinek köszönhetitek? 

‒ Nem fejeznétek be? – fintorgott Moe. – Camin, inkább nézz körül a szenzorokkal. 

Ahol aszteroidamező van, ott kell lennie egy bolygónak is… valahol. 

A férfi – aki az utazás elején nagy kegyesen felajánlotta Rence-nek a másodpilóta ülését 

(és azóta milliószor meg is bánta) – lenyomott pár gombot a műszerfalon. A műszerek 

végigpásztáztak a kőtörmeléken egyszer, kétszer… 

‒ Semmi – sóhajtott lemondóan a pilóta. – Azaz várjatok csak… ott van valami. 

A nő áthajolt a válla felett, hogy közelebbi pillantást vethessen a kijelzőkre. 

‒ Égitestnek túl kicsi. Inkább olyan, mint egy nagyobbacska teherhajó. A fémtartalma is 

elég nagy, különben a radar nem jelezné… Menjünk közelebb! 

Camin feljebb kapcsolta a jármű sebességét – már amennyire a lassan sodródó 

kőzetdarabok lehetővé tették -, és közelebb araszolt az ismeretlen tárgyhoz. Az egyre 

nagyobbra nőtt a képernyőkön, végül a vizuális érzékelők is be tudták fogni. 

‒ Nem rossz – kommentálta Rence. – Teherszállító, még a Klónháborúk előttről. 

‒ A szenzorok nem észlelnek életjeleket – mondta a másik férfi. – Moe, hátraszólnál 

Akanénak? Kéne a véleménye. 

A lány bekapcsolta az interkomot, és pár szóban elmagyarázta a twi’leknek a tényeket, de 

az is csak megerősíteni tudta Camin véleményét: a hajón egykor élőlények tanyáztak, de már 

rég elhagyták. 

‒ Erő-érzékenyek voltak – tette még hozzá a Jedi. – Mi lenne, ha megnéznénk 

közelebbről? 

Thrin közelebb manőverezett. A hajó továbbra is ugyanolyan elhagyatottnak tűnt, mint 

azelőtt volt. 

‒ Figyeljétek meg – fordult a többiek felé a pilóta -, hogy most azt fogja kérni, hogy… 

‒ Azt hiszem, működik a zsilipjük – jelentette ki Akane. – Én meg Teleia átmennénk. 

‒ Hogy tudtam… 

‒ Camin, a műszerekre figyelj! – szólt rá Moe. – Jön valami. 

A férfi gyors pillantást vetett a kijelzőkre, aztán felszisszent. 

‒ Mit keres egy ekkora hajó itt? Mit keres itt egyáltalán bármilyen hajó? 

Rence egy mozdulattal aktiválta a fegyverrendszert, mielőtt a pilóta bármit is mondhatott 

volna. Camin megfordította a hajót, hogy szembenézhessen az újonnan érkezettel. Nem tudta, 

örüljön-e vagy inkább essen kétségbe. Az mindenképpen pozitív tényezőnek számított, hogy a 

hajó nem birodalmi tervezésű volt, de ez azt is jelentette, hogy egyrészt egy teljesen 

ismeretlen faj járőrei találtak rájuk, másrészt pedig nekik fogalmuk se volt róla, hogy hova 

kell lőni. 
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‒ Nem tudom, ti mit gondoltok – mondta, és a keze már indult is a műszerfal felé, hogy 

száznyolcvan fokos fordulóval eltűnjön az ellenkező irányba -, de szerintem húzzunk innen! 

A probléma csak az volt, hogy ott a Jedi-hajó állt. 

Camin szitkozódva fordított pár fokot a járművön. 

‒ Csak ne legyen vonósugaruk… csak ne legyen… - előretolta a gyorsítókart, a 

teherhajó pedig meglódult. 

‒ A burkolatukon energiaingadozást észlelek – jelentette a hajdani rohamosztagos. – 

Valószínűleg tüzelni fognak. 

‒ Várjatok egy kicsit – mondta Teleia az interkomon keresztül. – Megpróbálok valamit. 

Pár másodperc után Rence diadalmasan a levegőbe öklözött. 

‒ Ez meg mi volt? – értetlenkedett Moe. 

‒ Tel kiszívta az energiát a fegyvereikből – vigyorgott a férfi. 

A lány már éppen gratulálni akart a dathomiri boszorkánypalántának, amikor egy 

pukkanással elsötétült a teljes műszerfal. 

‒ Teleia! – méltatlankodott Camin. 

‒ Bocs, nem tudtam, hogy ez a biztosítékszekrény volt – szabadkozott a padawan. – 

Valahova vezetni kellett azt a rengeteg energiát… 

‒ És most kiütötted a navigációt és a tűzvezérlést. Igazán kösz. 

A hajó megrázkódott, a pilótafülkében álló három ember pedig megingott. Rence 

majdnem beverte a fejét a műszerfalba, Moe pedig ráesett Caminra, aki a gyorsulás miatt az 

egyik szenzorképernyőhöz préselte a lányt. 

‒ Aú! Azt hiszem, a hátamba állt a mikrofon. 

Aztán ő is elhallgatott, amikor ráeszmélt, mi történt. Vonósugárba fogták őket. 

‒ Kilépett egy újabb hajó a hipertérből, de ez teljesen más konstrukció – kiáltott fel 

Moe, miközben megpróbált levegőhöz jutni. A hajó nyílhegy alakú volt, a háta kidudorodott. 

Ezüstös fénnyel csillogott. Az őket foglyul ejtő gép felé fordult, majd lőtt. Az ellenséges 

űrhajó megremegett, majd megfordult, és a hipertérbe lépett. A műszerfalon megjelent egy 

alak: a lény földet seprő, ezüstszínű ruhát viselt. A feje ovális alakú volt, arca emberszerű 

volt, de a vonásai angyalszerűek, amit ezüstös hajkorona keretezett. 

‒ Ismeretlen hajó, jól vannak? 

‒ Csodálatosan – szólalt meg Camin. 

‒ Szállj le rólam! – kiáltott fel Moe. 

‒ Bocsi. – Camin feltápászkodott. 

‒ Átszállunk. 

 

2. 

 

‒ A nevem Neray – mutatkozott be a nő. – A fajtánk az azkabet, egy paradicsomi 

rendszerben lakunk, alig 60 fényévnyire innen. 

‒ És kik voltak azok, akik ránk támadtak? – kérdezte Moe. 

‒ Nafranok, egy militáris faj, úgy vadásznak ránk, mint az állatokra. 

Camin végigmérte a nőt, egész emberszerűnek tűnt, de volt benne valami rovarszerű 

idegenség. Persze egy ismeretlen, idegen faj tagja volt. 
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‒ És tudnának nekünk segíteni? – kérdezte Teleia. 

Neray végigmérte a dathomiri boszorkapalántát, majd elmosolyodott. 

‒ A hajónk organikus alapú… 

‒ A hajójuk él? – kérdezte Rence. – Mint a Zonama Sekoti hajók? 

‒ Nem ismerünk ilyen bolygót, de elképzelhető, hogy egy kultúra, ami tőlünk 

függetlenül hozza létre ezt a technológiát. Ha akarják, megnézhetik a hajónk. 

Teleia elmosolyodott, majd ránézett Akane-ra. 

‒ Menj, ha akarsz – mondta a Jedi mester. Camin felállt, majd a többiekre nézett. 

‒ Én is megyek vele, kíváncsi vagyok a hajóra. 

‒ Addig mi átmegyünk a köztársasági hajóra – szólalt meg Moe. – Hátha van alkatrész. 

Neray elmosolyodott. 

‒ Érdekes hajó, valószínűleg egy eltévedt expedíció. 

‒ A Jedi Rend annak idején sok ilyen expedíciót indított az Ismeretlen Régióba, 

valószínűleg erről lehet szó. 

‒ Valószínűleg – mondta az azkabet. 

 

A szökevények hajója rákapcsolódott a roncsra, majd a kis csapat tagjai átmentek a 

zsilipen. Moe, Ace és Akane egy szkafanderben sétáltak át. A folyosó sötét volt, csak a 

sisaklámpáik világítottak meg valamit.  

‒ Itt valami katasztrófa történt, vagy harc. Érzem az Erőben. 

Moe végignézett a falon, lövésnyomok feketéllettek. Befordultak egy újabb folyosón, a fal 

mellett egy kiszáradt hulla hevert. Még mindig görcsösen fogta a lézerpisztolyt a kezébe, a 

piros fehér testpáncélját mintha egy jókora rovar fullánkja döfte volna át. 

‒ Harc, de vajon kik voltak a támadók? 

‒ Ezt a fickót nem lézersugár terítette le – mondta a klónkatona. 

Egy létrával kerültek szembe, ami a következő szintre vezetett. Ott még több holttest volt, 

de egyik sem viselte a Jedik tunikáját és köpenyét. 

‒ Menj, keress alkatrészeket, addig mi megnézzük a fekete dobozt. 

‒ Rossz előérzetem van ezzel kapcsolatban… 

 

3. 

 

‒ Ez csodálatos – ámuldozott Teleia, ahogy menet közben a csont fehér falakat 

tapogatta. – Minden olyan élő… - Az anyagból hirtelen három csáp nőtt ki, és körbefonta a 

lány csuklóját. 

‒ Vigyázzanak a hajóval, nagyon kíváncsi természetű. Az idegenekkel mindig így 

viselkedik – mondta a vezetőjükként kijelölt azkabet, bizonyos Ludrian. 

‒ Tehát ez egy értelmes lény? – próbálta lefeszegetni a csápokat a kezéről az ifjú Jedi-

tanítvány. – Nem nehéz iránytani? 

‒ Néha megmakacsolja magát. Még mindig kutatjuk a módját, hogy lehet feltétlen 

engedelmességre bírni. 

‒ Értem… - bólintott a lány. – Hé! – kiáltotta, ahogy a kacsok feljebb csúsztak az 

alkarján. – Engedj el! Hallod? Engedj el! 
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Az utóbbi mondatánál enyhén kinyúlt ez Erővel, és megérintette a hajó tudatát. 

Legnagyobb meglepetésére a csápok azonnal elengedték a kezét és visszahúzódtak a fal sima 

anyagába. 

Az azkabet vetett rá egy különös pillantást, de aztán újból menetirányba fordult. 

‒ Arra vannak a szállások, arra a társalgók és a megfigyelőtermek. Szeretnének vetni 

rájuk egy pillantást? 

‒ Természetesen – bólintott Camin. – Én és a… tanítványom igazán kíváncsiak vagyunk 

rá. 

Teleia szinte szökdécselt az izgatottságtól, ahogy befordultak a folyosó végén lévő 

kanyarnál. A pilóta hátul társalgott a vezetőjükkel, ő viszont képtelen volt olyan lassan 

araszolni, mint ők. Szaporábbra fogta a lépéseit, amikor a következő kereszteződésnél 

megpillantott valakit. 

Egy azkabet volt az, aki műtőskocsi-szerű valamit tolt maga előtt, rajta egy élőlénnyel. 

A lány futásnak eredt, hogy közelebbről is megnézhesse. Az idegen befordult jobbra, ő 

pedig követte. De mire utolérhette volna, az eltűnt egy nyílászáró mögött, ami a bezáródása 

után rögtön felszívódott. 

‒ A francba – suttogta a lány. 

Hirtelen egy kéz súlyát érezte a vállán. Megpördült a tengelye körül, és egy másik 

azkabettel nézett farkasszemet. 

‒ Eltévedtél, szépségem? 

‒ Nem, én csak… 

‒ A mestered már visszatért a hajótokra. Jobb lesz, ha követed. Segítek megtalálni a 

kijáratot. – Azzal finoman tolni kezdte arra, ahonnan a lány jött. 

Teleia fejében egymást kergették a gondolatok. Hogy értik azt, hogy a mesterem? Akane a 

Köztársasági hajón van… Camin. Mintha mondott volna valami ilyesmit. 

Összevonta a szemöldökét. Határozottan rossz előérzete volt… 

 

4. 

 

Akane és Ace belépett a hajó hídjára. Akane az Erő segítségével látta, hogy az ülések 

felborultak, néhány konzol helyén pedig elszenesedett roncsok voltak. Ahogy tovább 

haladtak, a padlón egy halomnyi széttépett holttestet láttak. Akane agresszió rezgéseit 

érezte a levegőben. A fénykardjáért nyúlt, de a veszély időben távol volt már tőle. Magában 

megemlékezett a köztársasági katonák bátorságáról. Ace közben átkutatta a hajó hídját és 

talált végre egy működő konzolt. 

‒ Moe, a gépházban vagy? – szólt bele a kommunikátorába. 

‒ Igen, miért? 

‒ Tudnál energiát vezetni a hídra? 

‒ Meglátom, mit tehettek. 

A konzol zúgva életre kelt. Akane megnyomott néhány gombot, mire zúgás hallatszott. A 

nő kinyúlt az Erővel, ekkor megjelent előtte egy hologram. A nő csak a humanoid – 

valószínűleg – ember körvonalait vette ki. 
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‒ Dat Jonson kapitány vagyok, a Köztársaság Valorum nevű felderítő hajójának 

parancsnoka. A V3-as szektort derítettük fel, ahol a Sith háború idején több Jedi és Sith 

cirkáló is eltűnt. Két hete a Jedi farmereket és telepeseket szállító Propagation teherhajó is 

odaveszett. Egy lakatlan bolygón bukkantunk a roncsaira, a telepeseket legyilkolták, a Jedik 

eltűntek. – Akane nyelt egyet, tudta, hogy mi jön. – Elindultunk vissza az Ismert Régiók felé, 

ekkor megtámad… - A szöveg statikus zörejbe fulladt. – Hajók…nnnnnyyy…… 

‒ Valami nagy disznóság történt itt – szólalt meg Ace. 

 

Moe összeszedte a szükséges alkatrészeket, majd előkapta a komját. 

‒ Akane, Ace megvan, amiért jöttünk. – A nő el akart menni a szellemhajóról. Mintha 

valami figyelte volna. 

‒ Jó, a központi helyiségben találkozunk. 

‒ Rendben. – Moe berakta az utolsó huzalt is a zsákjába, majd elindult a kijárat felé. 

Nem vette észre, hogy az árnyékban megmozdult valami, majd ahogy a nő kiment, a 

meghatározhatatlan formájú valami a nyomába eredt. 

 

5. 

 

Teleia belépett a pilótafülke ajtaján. 

‒ Camin, itt vagyok – mondta. – Csak egy kicsit eltéve… Camin? 

A helyiségben csak Rence tartózkodott, aki a hang hatására megfordította a székét. 

‒ Mi van Thrinnel? 

‒ Nincs itt? – vonta össze a szemöldökét a lány. – Nekem azt mondták, visszajött. 

‒ Márpedig itt nincs… Amikor hívni akartam őket, valami zavarta az adást. 

Most már ő is gyanakodva nézte az időközben újra bekapcsolt képernyőket. 

‒ Itt valami nem stimmel – morogta. 

Teleia hirtelen az ablak felé fordult. 

‒ Távolodnak! 

‒ Nem tudod megállítani őket? 

‒ Én se vagyok mindenható – rázta a fejét a lány, ahogy az azkabet hajó egy villanással 

eltűnt. 

Abban a pillanatban felcsipogott a hajó kommunikátora. 

‒ Rence? 

‒ Moe! – kiáltotta a férfi. – Jól vagytok? 

‒ Mi igen – felelte a nő. -, a hajó tulajdonosai már kevésbé. Az egész hely tele van 

hullákkal. 

Azzal elmesélte az Akane által talált felvétel történetét. 

‒ Ha nem gond, én meg Ace visszamennénk a hajóra. Akane még meg akart nézni 

valamit, úgyhogy ő később jön. 

‒ Gyertek csak. Itt is van egy kis gond. 

A férfi szinte maga előtt látta, ahogy Moe csinos arca elsötétül. 

‒ Mi a gond? 
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‒ Majd elmagyarázom, ha ideértetek. Valami nagyon furcsa dolog történik… és azt 

hiszem, jobb, ha ezt nem komon beszéljük meg. 

 

6. 

 

Camin kinyitotta a szemét, az első dolog, amit érzett, hogy viszket a lába. A legzavaróbb 

még is az volt, hogy nem tudta megvakarni, mivel valami béklyó fogta körbe a testét, amikor 

lenézett, eltátotta a száját. Szinte eggyé vált a burkolattal. 

Egy kisebb szobában volt, balra nézett, meglátta, ahogy Neray és egy másik azkabet épp 

egy műszer felett vitatkoznak valami csicsergésszerű nyelven. 

Megint elájult. 

‒ Á, az Erő-használó mester felébredt. 

‒ Hogy mi? – kérdezte Camin. Neray elmosolyodott, majd felsóhajtott. 

‒ A minták szerint nem találtunk az ön vérében olyan mikrobákat, ami a fajtájára 

jellemző. 

‒ Persze lehetséges, hogy sokkal körültekintőbbnek kellene lenni a vizsgálatok és a 

minták során – válaszolta mosolyogva a másik azkabet. 

‒ Igen – mondta Neray. – De sajnos teljesen más tesztet kell alkalmaznunk, amivel a 

reflexeit és a gyorsaságát teszteljük. 

‒ Hogy mi? – kérdezte Camin halálsápadtan. 

 

Ugyanebben a pillanatban pár fényévvel arrébb Moe pont ezeket a szavakat használta, 

hogy leírja döbbenetét. 

‒ Hogy mi? – Hitetlenkedve nézett hol Rence-re, hol Teleiára. – Mit csináltak 

Caminnal? 

‒ Fogalmunk sincs – rázta a fejét a dathomiri lány. – Amikor visszajöttem, azt hittem, 

már itt lesz. Az azkabetek ezt mondták. 

Moe még mindig nem tért magához a döbbenetből. 

‒ Hát ez nem lehet igaz… - rázta a fejét. – Így bízzon az ember az ismeretlenekben. 

Azonnal szólnunk kell Akanééknak. 

A twi’lek Jedi nem tűnt meglepettnek. 

‒ Tudtam, hogy baj lesz. Csak azt nem értem, miért Camint választották. Nem hiszem, 

hogy pilótára lenne szükségük. 

Teleia összevonta a szemöldökét. A halántékának enyhe bizsergése figyelmeztette a 

közelgő veszélyre. 

‒ Akane! Gyere vissza a hajóra, Ace-szel együtt. Most! 

‒ Ace még nem ment át? – sápadt el a twi’lek. – Megkeresem. 

Azzal, mielőtt a többiek bármit reagálhattak volna, bontotta a kapcsolatot. 
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A klón a dúracél falhoz lapult. Meg mert volna esküdni rá, hogy valaki követi, azonban 

látni senkit nem látott. Ilyenkor kifejezetten irigyelte Akane képességeit. 

Hirtelen koppanás ütötte meg a fülét, mire sarkon fordult. A folyosó padlóján egy ősrégi 

kommunikátor gurult arrébb egy holttesttől, mintha valaki véletlenül belerúgott volna. 

Ace hátrálni kezdett. 

 

Akane lélekszakadva rohant keresztül a folyosók útvesztőjén arra, amerről Ace-t 

érzékelte. Nagyon remélte, hogy még idejében odaér. 

Nemsokára – bár neki óráknak tűnt – megérkezett. Ace épp a falnak csapódott. Azaz 

nekicsapta valami, amit a férfi nem láthatott, de az alakja az Erőben világosan kirajzolódott. A 

Jedi soha nem látott még hozzá hasonlót. 

A lény három méter magas lehetett, a háta görnyedt volt, egy taréj futott végig rajta, farka 

végén egy fullánk meredezett. Testét sötétzölden csillogó pikkelyek borították. A feje keskeny 

volt, a hátsó részéből három fekete szarv nőtt ki. Háromujjú kezén karmok meredeztek. 

Akane belenyúlt a szörnyeteg gondolataiba, de ott csak állatias ösztönöket talált, de mintha 

csak egy idomított állat lenne. Nem tehetett róla, hogy ölnie kellett, felismert egy zavarba 

ejtően ismerős gondolatmintát, és elkezdett aggódni Caminért. 

A lény ezt megérezhette, mert a twi’lek felé fordult, majd felszisszent. A Jedi felkapcsolta 

a fénykardját és felugrott, a lény felé csapott, de az kecsesen eltáncolt a fegyver pengéje elől. 

Ace elment a faltól, majd Akane háta mögé vetődött, aztán tűzet nyitott a különös idegenre, az 

felugrott a falra, négykézláb végigmászott rajta. A klón a teremtmény előtti falrészre 

irányította a lézerfegyver irányzékát, majd lőtt. A teremtmény pont a sugár útjába lépett, a feje 

érett gyümölcsként robbant szét. 

‒ Túl könnyű volt – mondta a klón. 

Akane kikapcsolta a fénykardot, majd az övébe dugta. 

‒ Indulás – elindultak a zsilip felé, a következő pillanatban Akane azt érezte, hogy 

valami a bokája köré tekeredik, a másikban meg a földhöz vágta és húzni kezdte. 

 

Ace megfordult, és látta, hogy egy kígyószerű lény húzza magával a tábornokot a padlón. 

Tudta, hogy a Jedi gyorsan reagál, de Ace, hála a kiképzésének, egy dagobai sárkánykígyó 

fürgeségével emelte a lézerfegyvert a vállához és lőtt. A lény a testének közepén kettérobbant. 

Akane feltápászkodott. 

‒ Valami fiatal példány lehetett – szólalt meg a klón, a halott rondaság felé fordult. 

Látta, hogy a mellkasából szinte kirobbant valami, majd jobban megnézte az Akanét elkapó 

szörnyeteg fejét. Hasonlított, ugyanaz a kígyóéra emlékeztető fej. – Amint meghal egy ilyen, 

rögtön megszületik egy másik. 

‒ Szerencse, hogy ezek a lények nem voltak a szeparatisták szövetségesei – válaszolta 

Akane. – Akkor a háború egy hónapig sem tartott volna. 

‒ És valószínűleg már nem lennének emberek. 
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Akane megmozgatta a lekkuját, ez a bólintás megfelelője volt a twi’lekeknél. Elindultak a 

zsilip felé, nem törődve a padlón futó két nyálkanyommal. 

Teleia a mestere nyakába ugrott. 

‒ Még mindig sajog a hátam – mondta a twi’lek, majd meglapogatta a lány hátát, együtt 

indultak el a pilótafülke felé. Közben a lány elújságolt mindent. 

‒ Ezek az azkabetek nem azok, akiknek látszanak – válaszolta a twi’lek. Ace 

megmutatta a magával hozott szörnyfejet. A lány szinte elsápadt. 

‒ Akkor így néznek ki? 

‒ Ugyanaz a gondolatmintájuk – válaszolta Akane. – A Jedi képes ez alapján 

megkülönböztetni a különböző fajú egyedeket egymástól. Egy napon megtanulod. 

Egyikük sem vette észre az egyik fülkébe beslisszoló árnyat. A lény összegömbölyödött, 

majd magára zárta az ajtót és megkezdte a bebábozódást. 

 

8. 

 

A hajó kilépett a hiperűrből. Alattuk egy sárszínű bolygó forgott méltóságteljes 

lassúsággal. 

‒ Ez lenne az? – nézett Teleia hitetlenkedve a többiekre. – Nem ilyennek képzeltem el a 

bolygójukat. 

‒ Pedig hidd el, nagyon is illik hozzájuk – morogta Rence sötéten. – Mellesleg ez volt az 

első rendszer a vektoruk mentén. Nem száz százalék, de szerintem… 

Nem fejezhette be a mondatot, mert a műszereik újabb hajó érkezését érzékelték. 

‒ Azkabetek? – kérdezte Ace. 

‒ Nem, ez nem az ő hajójuk… még csak nem is szerves. 

A következő pillanatban felcsipogott a kom. 

‒ Ismeretlen felségjelzésű hajó, itt a linelói kormány meghatalmazott tisztviselője 

beszél. Azonosítsák magukat! 

Az öt szökevény összenézett. 

‒ Már megint? – nyögött fel Teleia. 

‒ Hidd el, nekem is elegem van az ismeretlen fajokból… - mondta Moe. 

‒ Ismeretlen felségjelzésű hajó, azonosítsák magukat! – sürgette őket a tisztviselő a 

komon keresztül. – Azkabet fenyegetés idején nem maradhatnak orbitális pályán tíz percnél 

tovább. 

Ismét Rence-éken volt az értetlenkedés sora. 

Egy ismeretlen faj, ami fenyegetettségben érzi magát az azkabetek miatt? Erre számítottak 

a legkevésbé az elmúlt nap történései után. De mégis… valahogy megkönnyebbültek. 

‒ Linelói kormány tisztviselője, itt Rence Holden beszél. Engedélyt kérünk a leszállásra. 
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