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1. 

 

A linelói hadihajó fenségesen közeledett. Egy gigantikus cső szippantotta őket magába, 

ami a hajó gyomrából jött ki. 

‒ Elég egy barbár vonósugár – elmélkedett Rence. 

‒ Nem Erő-érzékenyek – jelentette ki Akane. 

‒ Tehát nem kell aggódnunk? – kérdezte Moe. 

‒ Aggódnunk még kell – csóválta a fejét Akane. – Egy nem Erő-érzékeny is lehet 

veszélyes – itt Ace felé biccentett, aki egy kurta bólintással nyugtázta az előző kijelentést. 

A csapat hajója folyamatosan gyorsulva szelte át a „szívószálat”, majd amikor a 

vonósugárnak vége lett, egy vakító fehérre mázolt falú dokkba értek. Éppen egy linelóiakból 

álló gyűrű közepébe csöppentek. 

‒ Lekövettük a hajó irányát? 

‒ Igen. 

‒ Akkor gyerünk. 

A rámpa lecsapódott, először Akane lépett ki, majd Moe és Rence, végül Ace és Teleia 

zárta a sort. 

‒ Üdvözöljük, azonosítatlan hajó – köszönt a gyűrű központjában álló idegen. Hatalmas, 

vékony testű lények voltak, ráncos ábrázattal, kérges bőrrel. Ráadásul egy szemük volt. 

‒ Remek, küklopszok – suttogta Rence. 

‒ Küklopsz? – kapta fel vékonyka fejét a linelói. Valamiféle sértésnek hallhatta ezt, mert 

a többi idegen izma láthatólag megfeszül. 

‒ Semmi, semmi – mentegetőzött a férfi, majd annyiban hagyták a dolgot. 

‒ Kik maguk? – szólalt meg a linelói vezető. Se nem magas, se nem mély orgánuma 

bezengte a dokkot. 

‒ Emberek – mondta Akane, és a többiekre sandított. Ezek azt se tudják, mi az az ember, 

nem kell többet mondani, mint ami szükséges. – Békével jöttünk – ez legalább igaz volt. 

‒ Azt mindjárt meglátjuk – intett a többieknek a linelói. – Apropó, Gmq vagyok.  

‒ Mi pedig… - kezdte volna Akane, amikor az egyik linelói egy fura szerkezettel állt 

elő, és ezzel végigtapogatta Akanét. A kütyü csipogott egyet, Gmq pedig borúsan bólintott. 

‒ Már megint kémek – mondta. – Elfogni. 

‒ Hogy mi… - csattant fel Rence. Nem jön össze semmi mostanában… - Kémek? 

‒ Remek színjáték – ujjongott örömtelenül a linelói. – Nem tudtok újjal előrukkolni, 

azkabetek. 

‒ Nem vagyunk azkabetek! – csattant fel Moe. 

‒ Ez a detektor leleplez minden azkabetet. Valami furcsa energia járja át őket. 

‒ Nyilván az Erőre gondol – dünnyögte zavartan Akane. – De elképzelhető, hogy az 

azkabetek Erő-érzékenyek? 

‒ Akármik is, ellopták Camint! – mondta idegesen Teleia. – Lehet, azt hitték, ő is az, és 

tudnak belőle Erőt gerjeszteni, vagy nem tudom. 

‒ Erő? Gerjeszteni? – kapcsolódott be a társalgásba a linelői. – Megvan a titkotok! 

Elvezetni! 

‒ Hát ez remek – füstölgött Rence, amint megbilincselték őket. 
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2. 

 

Az azkabet hajó megérkezett a Linelo sárgolyójához. A hídon tartózkodók sürgés-forgása 

mindig nagy zajjal történt, parancsszavak hangzottak el, és Neray kivette belőlük a „frontális 

támadás” kifejezést is. 

‒ Ezt is tehetnénk – emelte fel a hangját Neray. – De nem tesszük. Az a „mester” nem 

tartalmaz Erőt. Gyengék vagyunk. Nyernénk, de veszteségeink súlyosak lennének. Linelo 

pedig nem jelent annyit. Viszont… van egy ötletem! 

 

Gmq meredten nézett a kivetítőre. Azkabetek… Már megint! Linelo nem volt erős 

kormány, simán eltipornák őket. És most megint megjelentek. Nem, ők linelóiak nem védik 

magukat egy különleges erőmezővel. Jó érzékük van a kémekhez is, valami ember nevű 

fajnak álcázva küldték ki spionjaikat – megvolt bennük az az izé… Erő! Tehát ezek azkabetek 

voltak. 

‒ …adjátok ki a két Erő-érzékenyt! – visszhangzott a Neray nevű azkabet hangja a 

központi teremben. – Vagy meghaltok! 

‒ Ha ezután békén hagytok, megtesszük – ígérte Gmq. 

‒ Nem vagy abban a helyzetben, hogy követelőzz. 

‒ Nem követelőzök. Csak azt kérem… 

‒ Kérésed alacsony származásod miatt követelésként hangzik. 

„Alacsony származás”. Utálta ezt a kifejezést Gmq. Az azkabetek mindenkinél 

felsőbbrendűnek hitték magukat. Így akarták eltiporni a kisebb, gyöngébb népeket: és tényleg 

erősek voltak. Azonban a „kishalak” már kezdték unni ezt a zsarnokoskodást, és Gmqöt 

egyszer megkeresték már, hogy csatlakozzanak egy forradalomhoz… 

‒ Rendben, odaadjuk. Csak hagyjatok békén! – ismételte idegesen Gmq. 

‒ Azt majd meglátjuk – vigyorgott Neray. 

 

A linelói hajó belseje barátságos volt. Nyilván a linelóiak elhitték, hogy békével jöttek, de 

az Erő-detektor csipogásai emlékeztették őket arra, hogy elöljáróik szerint pont az ellenkezője 

igaz. 

Mindenesetre meglepetésként érte őket, amikor Akanét és Teleiát elválasztották a 

többiektől és még a bilincseiket is eltávolították. 

‒ Tehát mégis elismerik, hogy nem akarunk ártani? – kérdezte reménykedve Teleia. 

A két linelói őr nem válaszolt, kinyitották az ajtót, és Gmq-el találták szembe magukat. 

‒ Üdvözlet. Hamarosan elválnak útjaink. Viszont kezdődik a háború. És én azt akarom, 

hogy segítsenek nekünk. 

‒ Megtisztel – biccentett Akane. – Tehát rájött, hogy mégse akarunk ártani. 

‒ Nem tudom, mit higgyek – vont vállat Gmq. – Az azkabetek le fognak minket rohanni, 

ebben viszont biztos vagyok. Hát bizonyítsák be, hogy tényleg békével érkeztek. 

‒ Rendben – hajtott fejet újra Akane. – Mi a feladatunk? 

‒ Egyelőre semmi. Van itt egy honfitársam, aki fel tudja magukat készíteni az 

elkövetkezőkre. 
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Azzal egy hátsó ajtóból egy alacsonyabb linelói lépett a terembe. Egy kupát tartott a 

kezében, amiben egy különös, fehér színű láng égett. Ruhája csillogó láncokból, arany 

karkötőkből és egy bőr sisakból állt. 

‒ Hrk vagyok – mutatkozott be az illető. – Azt hiszem, a segítségükre lehetek. 

‒ Minden bizonnyal – vont vállat Akane. 

‒ Ez érdekes. Maga nem egy sámán? – kérdezte izgatottan Teleia. A boszorkányoknál a 

Dathomiron nem volt túl ritka az ilyen foglalkozás. 

‒ Nevezzen, ahogyan akar – legyintett Hrk. Nem izgatták a számára feleslegesnek tartott 

titulusok, élete céljának a galaxis titokzatos energiáinak megismerését, megértését tűzte ki, és 

eszerint cselekedett. Most pedig, egy számára rég felfoghatatlan mező használóival került 

szembe… 

 

Gmq teste alig észrevehetően remegett: ez fajánál az idegesség egyértelmű jele volt. Igen 

kockázatos játékba kezdett, és tudatában volt ennek. Sosem gondolta magát számító lénynek, 

ám ehhez képest terve felettébb csavaros volt: felküldi a jövevényeket az azkabetekhez, aztán 

azok „véletlenül” elszabadulhatnak, és esetleg károkat okozhatnak az ellenségnek, miközben 

a saját felelőssége a dologban elsikkad, hiszen ő csak teljesítette a követelést. 

Mégsem tudott megnyugodni: a vendégei nem voltak ütőképesek, nem tűntek annak. Nem 

lesznek képesek legyőzni az azkabeteket, és meghalnak, aztán pedig a dühös agresszorok az ő 

népe felé fordulnak a bosszújukkal. 

Itt nem volt jó döntés: bármit tesz, az idegenek ugyanúgy elpusztíthatják, kedvük szottyan. 

Ha a kezükre játssza a vendégeit, azzal csak saját becsületét árulja el, ezt pedig eddig nagy 

becsben tartotta. A bolygója becsületét. Egyedül egy kérdés maradt fenn: melyik fontosabb, a 

becsület, vagy a fennmaradás? 

Ezen elidőzött, amikor hirtelen az egyik jövevény, a keménykötésű, kreolbőrű emberférfi 

lépett be az irodájába, egy társával. 

‒ Az emberei azt mondták, látni akar. 

‒ Valóban. Maga afféle katona, igaz? 

‒ A nevem Ace, klón vagyok, harcra készítettek, és egész életemben szolgáltam ezt a 

célt. – felelt szinte előírásosan a férfi. 

‒ Értem. Ezért hívattam. – Gmq egy asztalhoz intette, amelybe kissé régi típusú 

képernyőket építettek, melyeken a hajó és különböző adatok voltak betáplálva. - Segíthet 

megtervezni egy lehetséges stratégiát. 

 

Akane tudta, hogy nincs sok idejük, így kezdetben kissé idegesítőnek találta a tényt, hogy 

pár órányi semmittevés áll előttük. Készülniük kellene: olyan érzése támadt, hogy hamarosan 

valamiféle harcra kerül a sor. Hasznosabb lett volna valamiféle stratégiát kidolgozni. Ehelyett, 

itt ülnek ezzel a „sámánnal” és megpróbálják az Erőt áramoltatni, hogy ez a lény, aki 

nyilvánvalóan nem érzi, meríthessen belőle. Ez pedig lehetetlen volt. 

‒ Nem értem ez hogy segít rajtunk – adott hangot érzéseinek Teleia. 

‒ Ha én megértem ezt az… Erőt, akkor talán ti is megismerhetitek, és érthetitek az 

erőimet. 

‒ Erőidet? Csak egyetlen Erő van… 
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A sámán fennhangon felnevetett, és ezt a fiatal lány egyértelmű sértésként fogta fel. Ám 

amint Hrk kihahotázta magát, komolyabb hangnemben felelt. 

‒ Ez az univerzum, ez a hatalmas, elképzelhetetlen hely… miért gondolod, hogy 

egyetlen energiamező hathatja át, ifjú? Egyetlent ismersz, és érzékelsz… de balgaság lenne 

elhinned, hogy nem létezhet több. 

‒ Mester… - nézett Akanéra a lány támogatásért. 

‒ Magam sem tudom. Valóban, nem érzem.  De van abban logika, amit mond. 

‒ Köszönöm – biccentett a sámán, majd magyarázatba fogott. – Meg akarjuk érteni azt, 

amit ti Erőnek neveztek, mert ellenségeink ezzel vértezik magukat. Használják… a nyoma 

olvasható rajtuk. 

‒ Azt éreztük volna, nem, Mester? Ha valami módon manipulálnák az Erőt… 

‒ Lehet, hogy nem ezt teszik. – elmélkedett Akane hangosan. – Camint elvitték, mert 

úgy gondolták, Erő-érzékeny, de nyilvánvalóan nem érzik az Erőt, hiszen fel sem tűnt nekik 

hogy ő sem. Valami más lesz a háttérben. 

‒ A hajójuk… nagyon is reagált az Erőre! – emlékezett vissza Teleia. – Mintha félt 

volna tőle. 

‒ Valóban? – horkant fel Hrk, ez az információ azonnal érdekelni kezdte. 

‒ Hát persze… élőlény. Megpróbálják teljes uralom alá hajtani, már ha hihetünk 

bármely szavuknak. Ebben az esetben a technikájuk a sötét oldal megfélemlítő erejére 

alapoz… de miként használhatják? 

‒ Ha sikerülne megzavarni az energiamezőt, akkor a hajójuk irányíthatatlanná válhatna? 

‒ Lehetséges… de magas szintű koncentráció kellene hozzá, valamint nem biztos, hogy 

a tanítványom és én képesek leszünk rá. 

‒ De így több eséllyel szállhatunk szembe az azkabetekkel. Valamint, ha sikerülne 

megtanítaniuk az Erő titkait nekem… - kezdte bizakodóan a linelói, ám a Jedi leintette. 

‒ Sajnálom, de lehetetlen. – tárta szét a kezeit lemondóan. – Nem érzi, és e nélkül nem 

lesz képes alkalmazni, bármennyire szeretné. Az Erő sokkal összetettebb, bonyolultabb ennél. 

‒ Értem… - bólogatott a férfi, ám a Jedi nem vette biztosra, hogy tényleg megértette, ám 

nem volt ideje arra, hogy ezzel törődjön. – Ez még hasznos információ lehet. Tájékoztathatják 

a barátjukat… azt a… klón származásút. Épp nekünk segít. 

‒ Menjünk, Teleia, tájékoztassuk Ace-t arról, amire rájöttünk… - indítványozta a nő, 

miközben azon gondolkozott, honnan tudhatott meg információkat a sámán, miközben végig 

velük volt. Ám ez nem volt prioritás, így inkább elindult volna, hogy szóljon a férfinek. Nem 

állhatott fel, mert a kékes színezetű lény szikes karja visszahúzta. 

‒ Az ifjú hölgy mehet. Neki később készítek egy főzetet – kezdte Hrk furcsa, üdvözült 

hangon, miközben mindenféle kétes kinézetű füvet morzsolt kupájába, majd a tartalmát 

kutyulgatta átszellemülten. – De ön maradjon még. 

‒ Mester… 

‒ Menj, Teleia. Rövidesen csatlakozom. – jelentette ki a twi’lek, és lekkuinak 

mozgatásával jelezte, hogy minden rendben lesz, így tanítványa, ha keserű szájízzel is, de 

teljesítette az utasítást. Amint ketten maradtak, pár pillanatnyi csendes kevergetés után, Akane 

kérdőre vonta az idegen férfit: 

‒ Miért én? 
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‒ A lány fiatal és tapasztalatlan, de kutyabaja. Mindössze egy kis szellemerősítő és 

koncentrációsegítő főzetre lesz szüksége… ön azonban más eset. Súlyos sebeket visel. A 

testébe és a lelkébe vésve is. 

‒ Honnan tudja? 

‒ Ne nézze le a tudományomat. – feddte Hrk kissé fölényes hangon, mintha csak egy 

értetlen gyermeket dorgálna. – Attól még, hogy a maguk Erője érthetetlen számomra, a saját 

területemnek elismert gyakorlója vagyok. Látom, érzem a sebhelyeit. És talán tudom is őket 

kezelni. 

‒ Ez pedig számomra hangzik hihetetlenül – felelte a nő, aki valóban nehezen 

barátkozott valami az Erőtől eltérő mező gondolatával, ami érthető volt: ezáltal érzékelt, és 

harcolt, az életének olyan szerves része volt, mint a légzés. De be kellett ismernie magának, 

hogy bármire is készül ez a „sámán” ártani biztosan nem fog vele. 

Hrk kezével bonyolult mozdulatokat tett, teste pedig egészen feltűnő rángásba kezdett. A 

Jedi ezt valamiféle transzközeli, hipnotikus állapotnak vélte, így jobbnak látta, ha a helyén 

marad, és kivárja mivé alakul ez a kis „showműsor”. 

A férfi torkából valamiféle mély hörgés tört fel, majd rövidesen a kehely tartalma 

valamiféle rejtélyes, megmagyarázhatatlan okból hullámzani, majd bugyogni kezdett. Ekkor 

érkezett az első jelzés: az Erő teljesen zavartan, és mindent összevetve furcsán, sosem 

tapasztaltan mozdult meg körülöttük, ami eléggé meglepte a nőt, de ugyanakkor meg is 

ijesztette: soha nem tapasztalt még hasonlót sem. 

Azonban semmit nem tett: érezte, ha megszakítja a szertartást, sokkal, rosszabb 

következményekkel kell szembenéznie, így kivárt. Ez azonban csak az egyik ok volt. 

Valójában, nagyon érdekelte, mi fog történni. 

A morgás lassan valamiféle idegen hangzatú kántálássá fajult, és egyre hangosodott, mire 

a folyadék felcsillant, és vörös, majd kék színűvé vált. ekkor a férfi felemelte, és odanyújtotta 

a twi’leknek. 

‒ Igya, amíg nem szólok. 

Akane kétes érzelmekkel vette el, ám mivel nem érezte az Erőben, hogy veszély 

leselkedne rá, végül a szájához emelte, és megízlelte a folyadékot. Ekkor érte az első 

meglepetés: olyan érzés volt, mintha semmit inna. Valamit, ami ott van, és még sincs, nem 

létező, mégis matéria. A hideg futkosott a hátán a dolog következtében. 

‒ Elég. – biccentett, és visszavette a kelyhet. Furcsa mozdulatok következtek, majd 

valami belekerült az italba, amitől vörös színű lett, és tetején megjelentek különböző 

színezetben táncoló lángnyelvek.  

Hirtelen, teljesen váratlanul Hrk felkapta a kupát, és teljes tartalmát Akane arcába csapta. 

A nő először meglepetten nyitotta szóra a száját, ám az ez után fellépő érzések annyira 

letaglózták, hogy semmiféle beszéd nem tudta volna jól szolgálni a rendeltetését. 

A főzet a bőrén egyszerre volt égetően forró, és vérfagyasztóan hideg, nehéz, szúrós, és 

mégis sima. A nő reflexszerűen felordított volna fájdalmában, ám hiába tátotta a száját, nem 

jött hang rajta. Aztán mikor a fájdalom a tetőfokára hágott, hirtelen, minden előjel nélkül 

megszűnt, mintha sosem lett volna. 

‒ Elkészültünk. – biccentett a sámán, mikor a nő arckifejezése ismét a normális közelébe 

állt vissza. 
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‒ Mi… volt ez…? 

‒ Gyógyító ceremónia. A mieinknél gyakran alkalmazzuk, és mivel nem vagyunk 

olyannyira eltérő lények, szinte biztos vagyok benne, hogy itt is segíteni fog. Miképp, még 

nem tudom, de hamarosan kiderül. 

‒ Hogy lehet olyan biztos? Nem volt valami kellemes élmény. 

‒ Ó, soha sem az. De nálunk úgy tartja a mondás, hogy meg kell halnod, ahhoz hogy 

újjászülethess. 

 

Hőseink üresen hagyott hajójának egy félreeső zugában, alig észrevehetően megmozdult a 

sötétség. Nem tartott tovább egy pillanatnál, és a mélyén fekvő, épp metamorfózisát átélő lény 

talán észre sem vette, hogy valamely tagja meglökte ideiglenes otthonának falait. 

Teste minden pillanatban fejlődött, és növekedett, hogy azzá válhasson, amire teremtetett. 

A folyamat nem volt a leggyorsabb, de nem is kellett annak lennie. Általában, mire a teljesen 

fejlett egyed előbukkant bábjából, úgysem számított az idő, vagy más viszonyítási szempont. 

Mikor ez a vad előmerészkedett, készen arra, hogy beteljesítse, amire hivatott, akkor már 

alig lehetett ellene bármit tenni. 

 

‒ Meglehetősen kockázatos terv. - hümmögött Ace az állát vakarászva, ahogy 

fontolgatta a lehetőségeket – De talán beválhat, ha sikeresen végrehajtjuk. Csak végrehajtani 

lesz nehéz. 

‒ Így is jobb, mintha megvárnánk, hogy értünk jöjjenek. – vonta meg a vállát Rence. 

‒ Kapnak támogatást… de remélem, tudják, mit teszek kockára ezzel. – Gmq továbbra 

sem volt annyira biztos sem a saját, sem vendégei dolgában, ám abban igen, hogy hiába adná 

ki őket, bolygója biztonsága nem lenne garantált utána. De így talán van valamiféle esélyük 

túlélni. 

‒ Ha Akane, és Tel tényleg meg tudják zavarni a hajókat innen, azok az ütegek, amikről 

beszéltünk, tehetnének néhány komoly kárt. Rence és Moe pedig átállíthatják a fő-reléket, 

amikkel utána zavarhatjuk a kommunikációjukat is. Ha meglepjük őket, kihozhatjuk Camint, 

és fel is robbanthatjuk a hajót, mielőtt még segítségért kiáltanának. 

‒ Rendben. – biccentett a linelói. A mérnökeim segítenek a társainak a kommunikációs 

relékkel, és az álca részeként kapnak egy hajót is, ami felviszi magukat, mint foglyokat… 

Ebben a pillanatban Hrk és Akane lépett be a tanácskozóba, az utóbbi kissé furán mozgott, 

mintha megdézsmálta volna az idegenek alkoholkészletét. 

‒ Valami baj van? – lépett mellé Ace, és támogatóan átkarolta a vállát. 

‒ Nem… semmi. Meglepően… jól vagyok. Szinte túl jól. 

‒ Az látszik rajtad. – morogta bizonytalanul a férfi, de végül annyiban hagyta a dolgot. 

‒ Megejtettük a gyógyító ceremóniát. – magyarázta Hrk. Gmq azonnal dühös tekintettel 

büntette, hisz nem erről volt szó: a hihetetlenül megterhelő, és szenvedéssel kísért szertartás 

működött, és segített – ám eddig csak linelóiakon alkalmazták. Hogy milyen hatással lenne 

egy „emberre” senki nem tudta. Azonban nem akarta, hogy ezt vendégei is megtudják, így 

megőrizte a csendet, ám elhatározta, hogy ezért egyszer még megszabadítja az eszement 

sámánt egyetlen szemétől – a népe körében ez a teljes megszégyenülés jele volt. Azonban 

most másfelé kell fordítaniuk az érdeklődésüket. 
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3. 

 

A linelóiak kisebb hajói spártai egyszerűséggel bírtak, és technológiai felszereltségükben 

meglepően hasonlítottak nagyobb társaikra. Ace még az induláskor is azon gondolkozott, 

képesek lesznek e az egyébként kissé gyenge ütegek kárt tenni az azkabet hajóban. Remélte, 

hiszen ez volt tervük egyik alapja. 

A jármű kirepült az űrbe, miközben a kis „fogoly-támadóosztag” tagjai mind felkészültek 

az előttük álló próbára: nem volt itt mindenki, csak négyen, azok, akik leginkább harcértéket 

képviseltek. Moe hátra maradt, felismerve, hogy ebben a küldetésben több haszonnal járhat, 

ha így tesz, mintha társaival tartana. 

Ace és Rence ellenőrizték önmagukat kioldó bilincseiket, és rejtett sugárvetőiket, eközben 

Teleia és Akane próbáltak teljesen ráhangolódni az ellenséges hajóra, hogy megdelejezhessék. 

Az ifjabbra várt a nagyobb, de biztonságosabb feladat: itt maradni, és elnyomni a hajó 

ellenállását, amíg társai behatolnak, és kiszabadítják barátjukat. A támadást a twi’lek Jedi 

fogja irányítani, mert remélhetőleg irányíthatja az önműködő falakat, és ajtókat az Erő 

segítségével. 

A klón, valamint az egykori rohamosztagos úgy gondolták, kissé túlteng a talánok száma 

ebben a tervben, de más választásuk nem volt, ezen az idegen terepen, idegen létformák közt, 

akiktől azt sem tudták mit várhatnak. 

Az út hosszabbnak tűnt, mint amilyen valójában volt, amíg a kis űrhajó elérte a leviatán 

monstrumot, ami fedélzetén ott várta őket a következő kihívás, az esély, hogy kockára 

tehessék az életüket, ismét szembeszálljanak a szinte minimális esélyeikkel, és mégis túléljék. 

Talán örökké így lesz? Veszítettek már, csatát és embert is. Vége lesz valaha ennek a 

futásnak, és folyamatos küzdelemnek az életükért? Van egyáltalán esélyük, vagy csak 

halogatják az elkerülhetetlent? 

Ace-nek fogalma sem volt, de mégis betolta a töltött tárat sugárkarabélyába: mindegy mi 

történik, és mikor: megfogadta, hogy nem most lesz a végső bukás. Rence érzései 

vegyesebbek voltak: itt volt… maga sem tudta, hogy hol. Talán sehol. Messzebb, mint 

bármikor gondolta volna, túl minden határán. És miért? Fogalma sem volt, csak azt tudta, 

hogy hiába keresi a kiutat a háborúból. 

Akane is rendelkezett néhány gonddal, ám ezek nem a szelleméből fakadtak: nem érezte 

túl jól magát… vagyis, inkább túl jól. Émelygett, alig volt képes összeszedni magában az 

Erőt, lelke csapongott, ahogy teste olyan érzéseket generált, amiket rég nem. Tagjait mintha 

tűz járta volna át, az őserő, ami egy átpihent nap, egy jól telt kikapcsolódás után eltölti az 

embert. De mégis más volt, több, erősebb, nagyobb. 

‒ Készüljetek… megérkeztünk. - szólt rájuk egy linelói majd kibiztosította a fegyverét, 

és intett társainak, hogy tegyenek ugyanígy. A hajó, és Teleia védelme lesz az ő feladatuk, 

hogy azok zavartalanul teljesíthessék feladataikat. 

Mind a négy külvilági felállt, és a linelóiak körbevették őket, majd elindultak a levágódó 

rámpa felé. Lesétáltak a sorfal között, csak hogy szembetalálják magukat egy komplett 

azkabet fogadóbizottsággal. 

‒ Csak van esze a pórnépnek. – jelentette ki az élen álló, hangjában olyan éllel, ami talán 

gúnyt fejezett ki. Ace-t nem igazán érdekelte, ő már a harcra készült. – A mestert és a 
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tanítványt vigyétek el. A másik kettőt nem kértük. Kivégezni. Majd később megetetjük őket a 

hajóval. 

A csempész és a klón egyszerre veszítették el bilincseiket, ám az azkabeteknek nem volt 

ideje meglepődni a földre hulló fémek csörrenésén. A két férfi azonnal fegyvert rántott, és 

halálpontos célzással leszedték az őket üdvözlők nagy részét. A katonák csak erre a jelre 

vártak, hogy lőni kezdjenek, és elszabadult a pokol. 

Az egész hangárra kiterjedő tűzharc közben Teleia visszacsörtetett a hajóra, ahol mély 

koncentrációjának jeleként elérte, hogy a leviatán minden ízében megrázkódjon. Őrei leadták 

a jelet a parancsnokságnak, és a lövegek tüzet nyitottak az azkabet hajóra. 

A hajótest percek múltán rázkódott meg, és riadók visítottak fel, ez jelezte a kommandó 

tagjainak, hogy ideje indulni. Akane megnyitotta magát az Erőnek, hogy kinyithassa az 

ajtókat, és kiderítse, hol van Camin. Amint mindkettővel megvolt, futva indultak el, mielőtt 

ideiglenes szövetségeseik szétlövik alattuk a hajót. 

 

Camin meglelése sokkal kevesebb időt vett igénybe, mint gondolták volna. Azonban, a 

férfi meglehetősen gyalázatos állapotban volt, teste sebes, kimerült, látszott rajta, hogy ha 

nem jönnek, érte már nem húzza sokáig. 

Ennek megfelelően, a csapat harcértéke rohamosan csökkent, hiszen a pilóta nem volt 

képes fegyvert fogni, de járni sem igazán. Ace vállát kapta mankóul, ám így a klón sem volt 

képes a teljesítménye száz százalékát nyújtani. 

Akane is furcsa volt. Jól forgatta fénykardját, ám egy-két mozdulata mégis elnagyoltnak, 

vagy épp erőtlennek tűnt, mintha valami baj lenne. Ace rá szeretett volna kérdezni, hogy 

minden rendben van e, de két lövés közt elsikkadt a szándék. 

Erőltetett menetben nyomultak visszafelé a hangárba, miközben a leviatán látványosan 

pusztult körülöttük. A klón mostanra ráeszmélt, hogy lebecsülte a lövegek erejét, ám már késő 

volt ezen keseregni, mihamarabb ki kellett jutniuk innen, ha nem vágytak meghalni. 

Minden megtett méterrel növekedett az optimizmusuk, és úgy tűnt, ez kitart a hangárig, 

amely bejárata már ott volt előttük, szinte karnyújtásnyira. Ám ekkor hirtelen az egyik belső 

tér felrobbant, szétszórva a kis csapatot a szélrózsa minden irányába. A klón érezte, hogy 

arcán és felsőtestén nyílt pár sebhely, de ez a legkevésbé sem érdekelte. Körbenézve 

felfedezte Rence-t az egyik fal tövében, ahogy épp erőt gyűjt a felkeléshez, valamint Camint, 

aki minden eddiginél rosszabb bőrbe kerülve kúszott felé. 

Felsegítette, és támogatóan megtartotta, miközben Akane után kutatott tekintetével, ám 

sehol nem látta a nőt. Elhatalmasodott rajta a gondolat, hogy a folyosót elzáró törmelék halom 

maga alá temette. 

‒ Akane! – ordította a nevét kétségbeesetten, ám nem kapott választ. Megismételte, ám 

ezúttal a tudata mélyén felcsendült egy hang. 

Jól vagyok, de nem tudok odajutni hozzátok. Hagyjatok itt. Az Erő velem lesz. 

‒ Nem! – üvöltötte elkeseredetten a férfi, de már csak magának. Nem akarta ezt sem 

végrehajtani, sem elfogadni, de tudta, hogy meg kell mentenie társait, és ki kell jutniuk. – Élj, 

Akane! Élj! Megtalállak! – mondta, majd megfordult, és kitámogatta társait a hangárba. 

A bukottak győzelemérzetével másztak vissza a hajóra, amely velük együtt felemelkedett, 

és kirepült a haláltusáját vívó leviatánból. 
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Akane mindent beleadott a harcba, amije csak volt, annak ellenére, hogy már alig állt a 

lábán. De ellenségei bekerítették, és kevés reménye volt a túlélésre. Akármilyen jól forgatta a 

kardját, úgy érezte innen nem menekül. Ebben viszont az volt a fura, hogy az Erő nem azt 

sugallta: egyáltalán nem érezte, hogy meghalna a közeljövőben. 

Hirtelen olyat tapasztalt, amit már nagyon régen. Meglátta a kardja pengéjét. Nem az Erőn 

át érzékelte: látta. A szemével. Ez olyannyira meglepte, hogy találatot kapott, és tisztán látta, 

ahogy elbukik a rommá lőtt folyosón. 

Kábító lövedék. Nem gondolta volna, de az Erő nem csalta meg. Élni fog. De miért? 

‒ Végre. – szólt egy azkabet. – Végre egy mester. 

‒ Vigyétek ki, szükségünk lesz rá. 

‒ De nincs neki hely a kapszulában! – mordult fel egy hátul álló idegen. Az elsőnek 

szóló felemelte fegyverét, és lelőtte. 

‒ Most már van. Mozogjatok, nem akarunk felrobbanni. A linelóiak megfizetnek ezért, 

és ez a mester segíteni fog nekünk, hogy megtoroljuk rajtuk a mai győzelmüket! 
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