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Mindent egybevetve, Shea Hublin-nak nem tetszett a Kelrodo-Ai bolygó. 

 

 A vulkanikus világon a vékony talajt rücskös, lyukacsos fekete sziklák törték át,a levegő fanyar 

izt hagyott a nyelven,és a levegő sárga volt és nyers.  

Aztán ott voltak még a szeparatista zajládák, amiket új gazdáik összeszedtek és átprogramoztak. 

A Birodalom gyors és rendezett módon átvette az irányitást a galaxis központi rendszerei fölött 

,de itt a Nyugati Spirálkarban, kevés csapata volt és a fennhatósága gyakorlatilag nem 

létezett.Reakciós szeparatisták menekültek ide,sok közös ügyük lévén a kalóz királyokkal és 

rabszolgatartó urakkal,igy rengeteg fegyvert hoztak magukkal. Most túl sok nehézfegyverzet volt 

itt Kelrodo-Ai-n,a felhúzott planetáris pajzs alatt. 

 

Shea ő és az osztaga ásott le egy sebtében összeállitott ,előregyártott légibázison a pajzs alatt. A 



feladatuk az volt,hogy lerombolják a generátorokat ,az erőtérfejlesztő generátorokat a hegy 

szivébe rejtve,mely az egész sikság fölé magasodott. 

 

A Kelrodoaniak úgy nevezték az erödőt,hogy a Tengelyek Fellegvára, és azt állitották, hogy 

egykori gazdáiké volt az erőd évezredek óta. Nem ,most ez volt a legfontosabb a 

szektorban,megvédeni a számtalan ágyúállást és vadászgépet. Tizenöten a Birodalom 77-es 

Vadász-osztag pilótáiból már meghaltak a Kelrodo-ai-n. Shea többet akart tenni. 

 

Nem, Shea Hublinnak egyáltalán nem tetszett Kelrodo-Ai. 

De nem fogja ezt megmondani most. Ez a pillanat másfajta üzenetet követelt. 

 

Megfordult és intett a holokamera kezelőnek és a csinos riporternőnek az Eriadu News 

Service-től. 

 

-Kész ,ha ön is az,-mondta Shea. 

 

A riporter megállt mellette ,hunyorogva a napfényben,és megfordult ,hogy szembenézzen a 

holokamerával. Mögöttük az osztag V-szárnyú vadászgépei várakoztak a Kelrodoan bozotos 

gyepén,nyomokban még látható volt a reülőgéptörzseken a Köztársaság emblémája. 

 

-Itt Eris Herro az ENS-től ,a 77-es VadászOsztagtól a Kelrodo-Ai-ról-mondta a nő.—És ezt az 

embert itt mellettem nem kell bemutatni-Shea Hublin kapitány, a Mélymagi Cimarosa és Feather 

Köd höse. 

Shea legyintett egyet zavarában. 

 

-Hublin kapitány az ellenállás is itt váratlanul hevesnek bizonyult. Fel tudna világositani minket a 

küldetés céljairól? 

 

Shea meghuzta a zubbonya alját,míg a holokamera kezelő megfordult és behozta a távoli hegy 

képét. 

-Asszonyom,én becsülöm fel az egész hadjáratot Tarkin moff számára. Nem tagadom ,hogy 

Kelrodo-Ai nehéz célpontnak bizonyult,de ne feleljtsük el:a Nyugati-Terjeszkedés Müvelet 

visszaállitotta biztonságot és a jogállamiságot nyolc szektorban ,sikeres felszabadítási müveletet 

végeztünk 95 világon.Mi vagyunk a legjobban felszerelt és kiképzett katonai erő a galaktikus 

történelemben.És mi vagyunk a Császár Igazságszolgáltatása. Szembenézhetünk kudarcokkal,de 

ez az általános irányelv. 

-A Császár Igazsága? Mit jelent ez ön szerint ,kapitány? 

 

-Ez egy hatalmas kiterjedésü törvényen kivüli terület-felelte Shea.- Láttam milyen szörnyü 

dolgok vannak itt:szeparatista gulágokat,rabszolgatáborokat- olyan dolgok,amik létezhetnek a 

köztársasági korrupció és a szeparatista lázadás miatt. Azért vagyunk itt ,hogy megszüntessük 

őket .Mert mi hiszünk az emberi jövöképben,mint Palpatine Császár és Tarkin Moff :a Birodalom 

hatalmában és jólétben. 

 

-Néhány megjegyzés:a Kelrodo-Ai nincsenek emberek,kapitány. Azt mondják ,visszanyerik az 

idegen világ értékes birodalmi életeket és erőforrásokat. 

 



-Asszonyom azokat az embereket emlékeztetni kell ,hogy mi egy Birodalom vagyunk.-mondta 

Shea.-Egy Birodalom ahol minden faj szerepet játszhat olyan mértékben,ahogy annak képességei 

lehetővé teszik. 

 

-Te jó ég ,kapitány,ön is kezd úgy beszélni ,mint azok az idegenjogi aktivisták akikel nemrég 

készitettem interjút! 

 

Shea elmosolyodott. 

 

-Ne aggodjon asszonyom-nem fogom bármelyik idegen fajú lányt hazavinni vacsorára. De nem 

számit ,milyen fajtájuak vagyunk , Miss Herro, mindannyian szeretjük a gyermeinket.A 

kelrodoaniaknak nincs kifinomult technologiája. Lehet hogy primitivek a szokásaik.De 

megérdemlik,hogy hozzájáruljanak a Birodalomhoz,élvezzék a biztonságát-és ez az ami összehoz 

mindenkit. 

-Inspiráló szavak, Hublin kapitány,- mondta a riporter, vissza fordulva a kamera felé.- Eris Herro, 

tudósított a Kelrodo-Ai-ról. 

Az ENS stábja eltávozott, Shea talált egy széket és nézte a hegyet a sikságon,a rejtett erödőt. Kaal 

hadnagy és Starks, repülésvezető társai baktattak át a Sword Osztag egyik Kelrodoan szolgája 

csoszogott az élen,miközben a szemét a földre sütötte. 

 

-Köszönöm, Fara,-mondta Shea az idegennek ,kinyújtoztatva a lábát.- Kiváló munka,ezek 

ragyognak. 

 

A Kelrodoan-i morgott ,fekete szemét a földre szegezte. Kaal -a Handzsár Osztag 

vezetője-szemében alig leplezett undorral nézte Fara-t, majd megveregette Shea-t a hátán. 

 

-Nagyon jó volt, Hublin!-mondta a férfi.- Tényleg úgy hangzott mintha úgy gondolkodnál, mint 

egy Birodalmi poodoo. 

 

Shea aggodva körülnézett,hátha figyeli őket a közelben valaki az új Birodalmi Biztonsági 

Hivatalból. Kaal túl meggondolatlan volt azzal hogy mit mond- és biztos volt benne mire gondol 

Shea. 

 

-Azt gondolom hogy poodoo -mondta a férfi. 

 

-Tudtad hogy Fara harcos vezér volt itt?Talán soha nem lött fegyverrel,vagy nem volt egy 

csillagromboló fedélzetén,de valahogy törzsfönök lett itt,harcos vezér? Hát nem arra utal ez hogy 

valamivel mégis csak hozzájárult ehhez? 

-Van elég probléma anélkül is ,hogy szeretnék fegyvert adni a kezébe -morogta Kaal. 

 

Mielött Shea válaszolni tudott volna, Starks közéjük ugrott,hogy fenntartsa a békét. 

 

-Majd a következő alkalommal én leszek a holosztár -mondta vigyorogva.- Tudja azt hiszem 

Miss Herro kedveli önt ,uram. És nem a nő az egyetlen -még több hösiesség a müsorában és 

máris érkezik önnek a dicséret magától Tarkin Mofftól. 

 

-Nem valószinü.-mondta Shea. –Mi csak egy nagyon kis része vagyunk a nagy müveletnek. 



Tarkin Moffnak sokkal több dolog miatt kell aggodnia mint értünk. 

 

-Ó, lefogadom , hogy ő figyel.-mondta Stars. 

 

-És mások is. Láttam a Birodalmi Központban,hogy önt előkészitették klón sablonnak ,uram. 

 

-Ne is mondja-válaszolta Shea mogorván. 

 

-Ön visszautasitotta ?-kérdezte Kaal. Úgy nézett ki,öszintén meglepödött. 

 

Shea gyorsan körülnézett,és megkönnyebbülten látta,hogy csak az egyik osztag klón pilótái 

vannak a közelben.csak ekkor válaszolt Kaal-nak. 

-Tettek valamit az az agyukkal.ez tette őket engedelmessé-mondta.- Ez hátborzongató.Vagy talán 

van benne valami,csak több ötletem van arra nézve,miért nem tetszik. 

 

Kaal összevonta a szemöldökét,de Starks elvigyorodott.- Képzelj el egy egész század 

Starks-ot!-mondta.-Hé Fara,akkor ön megeszi ezt a kását ebédre? 

 

-Nem is tudom mi van ebben az idegen moslékban -mondta Kaal. 

 

-Bármi is az,ez jó-vonta meg a vállát Starks . 

 

-Tojás-mondta a Kelrodoan-i.- Fara ,több aratás kell. 

 

Mielött Starks mondani tudott volna valamit, riadókürt kezdett jajgatni,és a kapitány felnézett a 

pilótákra. 

 

-Siessünk, uraim-mondta Shea.- Eligazitás öt percen belül, Fara . 

 

A Kelrodoan-i végzett Shea csizmáival, ingerülten lekefélgetve a már csak elméletileg ottmaradt 

port. 

 

-Remélem Kaal nem akarta megbántani magát, Fara-mondta Shea. 

 

-Fara nem tud figyelni-mondta a Kelrodoan , felhuzva a lábbelit Shea lábára. –Ti 

Birodalmi-férfiak különös harcosok vagytok. 

 

-Hogyan? 

 

-Te ölni anélkül,hogy lát az ellenség arca-mondta Fara ,az eget nézve.- Ez egy új út becsülethez. 

 

 

Shea összevonta a szemöldökét,de a Kelrodoan már elfordult,és az eligazitásra várt. 

 

 

 

* * * 



 

 

 

-Bejövő Banditák!-rikkantotta Starks a kötelékének!-Dibs!Rakéta (Rocket)! Ideje ütközni! 

 

A Sword Osztag maradék kilenc V-szárnyúja végigdübörgött Kelrodo-Ai sikságán. Starks nem 

tudott ellenállni egy vidám hordó orsózásnak. 

 

-Ne most villogtassa az agyarait, (Dagger) Tőr Vezér – akkor mehetnek lapos kalappal hazafelé 

–mondta Shea a repülősisakja vizköpő maszkja mögül.-(Scimitar) Handzsár Vezér, 

bejelentkeztek már az ön vadászai? 

 

-Vettem Penge Vezér.-Kaal válasza bosszúsnak tünt. Shea tudta Kaal ott volt az eligazitáson, és 

olvasta a hirszerzési jelentést, mivel tisztában volt vele, hogy annak alapos ismerete megmentheti 

az ő és a csapattársai életét. Emellett, az osztag vezetőjeként, Shea feladata volt arról 

gondoskodni, hogy senki se felejtsen ki egyet se a nyilvánvaló célok közül. Elismételte a 

célpontokat,ez volt az egyik módja hogy igy nem fogják elfelejteni ha elkezdödik a lövöldözés. 

 

-A hirszerzés meghatározta a jelforrás eredetét,egy közel függöleges csövet a hátsó fegyverzet 

lőállásai mögött,- mondta- Az információ megbizhatótási szintje ,hogy a fő rektor tetejét jelenti, 

82 százalék. A cső 25 méter széles-nem sok mozgásterünk lesz.Handzsár Csoport,te vezeted az 

első támadórepülést.Őn jó ebben? Boldogan átveszem. 

 

-Attól fél,hogy én kerülők reflektorfénybe, Kapitány?-kérdezte Kaal. 

 

-Csináld csak nyugodtan-mondta Shea.-Oké fiúk ,bemegyünk-és teljes gázzal. 

 

Shea asztromech droidja,aranyos,elfütyült egy figyelmeztetést,és Shea müszerfalának monitorján 

kigyulladó piros pontok jelezték a közeledő vadászokat. 

 

-30 banditára számitok-mondtaStarks.-Tör Csoport , reteszeljünk! 

 

-Emlékezz ,ragacsban repülünk,ez aláássa a manöverezőképességünket.-figyelmeztette Shea. 

 

Lézerlövedékek suhantak el a pilótafülke mellett,mikor a banditák első hulláma átrepült a feje 

fölött. Shea sisakkijelzője tarka képet mutatott az erőkről- újjáépitett Vulture droidok,organikus 

pilótákkal,kopott Z-95 Fejvadászok ,és sosem látott piszeorrú vadászgépek.A Sword Osztag 

pilótái elpárologtattak négy ellenséges vadászgépet az első menetben.A többiek lomhán és 

imbolyogva fordultak feléjük,üldözöbe véve a birodalmi erőket. 

 

-Tőr Vezér,loccsantjuk ezeket a vapecsalikat miközben fedezzük a Handzsár csoportot-mondta 

Shea. 

 

-Vettem- mondta Starks vidáman.Ő és az egysége balra fordult,visszaszáguldva,hogy részt 

vegyenek a banditák elleni harcban,míg Shea és köteléke felzárkozott a Handzsár vadászgép 

triója mellé. 

 



-Három vonás,és rázárunk-mondta Shea. - Ellenörizzék a telemetriát,Handzsár csoport! 

 

-Minden rendben - biztositotta őt Kaal. 

 

Elöttük felnyiltak Kelrodo-Ai fegyverei,és a nehéz lézerágyúk agyrázkodtató robbanásokkal 

rengették meg a V-szárnyúak testét. 

 

 -Fokozzátok az éberségeteket, fiúk –mondta Shea. - Ezek hajó-elháritó lövegek 

(anti-capital-ship cannons) –azok lassúak,de ezredmásodpercek alatt szétolvasszák a pajzsaitokat. 

Menjük le padlószintre. 

 

Egy pillanattal később Shea és a köteléke már méter magasságban repült a fű felett,a és a 

vadászgépek kipufogógázai felszakitották a vékony talajréteget a sziklán,igy hatalmas 

porfelhőket hagyva maguk után. A hegy oldala függölegesen emelkedett elöttük,aztán pillanatok 

alatt elmosodott,ahogy elhuztak a hegy mellett a V-szárnyuak és hirtelen elindultak felfelé .Nagy 

sebességgel elhúztak a Fejszék Citadellája felett ,majd dugóhuzóban visszafordultak a halálos 

mintázatú lézertüzben. Shea létfenntartó rendszere levegőt pumpált a repülősruhájába ,nehogy 

elájuljon és felmordult az erőfeszitéstől ,hogy a kezében egyenesben tartsa a botot. 

 

-Cél elöttünk-mondta Shea – Úgy néz ki valamiféle rács van a tengelyen. Legyetek kéznél, Penge 

Csoport. 

 

-Vettem Penge Vezér-mondta Penge Kettes,a klón ,akinek a hivójele Amp volt. 

 

Shea tüzet nyitott a szárnyi ágyúival,és a rács eltünt a vakitó robbanásban .Penge Három 

ugyanigy tett,aki betévedt az egyik tornyon látható nehézfegyverzetű ágyuk tüzébe. 

 

-Ahrens elveszett-mondta Shea fintorogva.- Handzsár Csoport ,célpont akna tiszta.Amp ,maradj 

velem-mi biztositjuk a fedezőtüzet. 

-Befelé tartunk,Penge Vezér,-mondta Kaal. 

 

Shea szük hurokba vitte tiltakozó V-szárnyúját, a citadella ágyúit tüzzel árasztva el.Nem 

remélte,hogy bármilyen valós kárt okoz,de le akarta foglalni őket. Alattuk a Handzsár csoport 

három vadászgépe nyilvesszőként suhant át a szövevényes támogatő tűzőn és eltünt az akna 

nyitott szájában. 

 

-Bent vagyunk a csőben-mondta Kaal hüvősen.- -Valamennyi bandita a mi hatosunk ellen? 

 

-Negativ-mondta Shea. Söt a kijelzője szerint az ellenséges harcosok kvartettje felfelé huzott,és 

távolodott a tengelytől.-Ezek mit… 

 

És ekkor Kaal felsikoltott. 

 

CSÖKKEN A JEL,jelentette Aranyos. 

 

-Lehet hogy szerzor zaj,uram?-kérdezte Amp. 

 



Shea elkeseredetten nézett körül az érzékelőivel. 

 

-Negativ.-mondta Shea .-Ők elmentek. 

 

A himlőhelyes Vulture-ok betöltötték a látóterét, arra kényszeritve Sheat,hogy egy hurkot irjon,s 

mire végrehajtotta a bandita szétesett. 

 

-Penge Kettes,Tör Csoport:támadást megszakitani-mondta Shea.-Küldetés lefujva. 

 

 

Egy órával később Shea, Amp, Starks, Dibs,és Rakéta zsúfolodtak össze egy datapad 

körül,bámulva Kall hajóorr kamerájának képét.A közelben Fara egy sziklakitüremkedés tetején 

ült,lassan csiszolva egy éles botot a sziklán. 

 

Körülbelül 30 méterre az akna szájától,Kaal felvétele az alagút szürke falait mutatta amint 

megváltozott márványozott rózsaszinre ,piros és fekete pöttyökkel. 

-Tekerd vissza -parancsolta Shea.- És lassítva játszd le. 

 

Most már világosan láthatták. A falakon hosszú,nyulós függelékek-és a függelékek hirtelen 

kitörekt görcsös dühvel, betöltve Kaal képernyőjét,mielött az adás megszünt. 

 

-Valamiféle biologiai lény-motyogta Shea.-Micsoda csodálatos reakcióidő. 

 

-Nem dobhatnánk bombákat a mélybe?-kérdezte Dibs. –Vagy küldhetnénk be rakétákat is. 

 

Shea megrázta a fejét. 

-Elég lenne egy pontos találat feltörni a reaktort, mint látom. –mondta a férfi.- Ami a rakétákat 

illeti,mi van ha ez nem egy szabványos reaktor? Vagy vannak radarzavaróik? 

 

-Tehát leszállunk szárazföldi erőkkel. 

 

Mondta Starks. –Ki kellesz jutnunk. 

 

-Ez örökké fog tartani-mondta Shea . 

 

-Semmi nem tart örökké-Ránézett a többi pilótára.-Ez most egy patthelyzet. Mi gyorsabbak 

vagyunk mindennél,amit ők kaphattak, de nem tudjuk áttörni a védelmet. 

 

Starks megtalálta amit keresett. 

 

-Mondd, Fara,mi van ott?-kérdezte Starks. 

 

-Amp,játszd le újra-mondta Shea bosszúsan,hogy Starks ilyen könnyen megzavarta.- Talán látunk 

valamit.A fekete pontok a falakon lehet hogy… 

 

-Tojások -mondta Fara. 

 



-Pontosan…várj!Mit mondtál Fara? 

 

A Kelrodoan-i már sorban felszúrt egy csómó fekete gömböt a botjára ,és hósszú ujjait használva 

átrakta őket egy tálba. 

 

-Tojás -mondta.- A kásához. 

 

Shea szeme megakadt a távoli hegy kitüremkedésén. 

 

-Honnan vetted a tojásokat , Fara?-kérdezte.- Azt akarom ,hogy mutasd meg-most! 

 

Fara pislogott és rámutatott a kitüremkedésre. Shea felmászott a tetejére,majd követte Starks,és 

belevilágitottak az egyik lyukba. Ez is ki volt bélelve rózsaszin és vörös hússal,és fekete 

pontokkal beboritva. 

 

-A Stang-ba!- mondta Starks elfüttyentve magát. 

 

-Leszedni nagyon lassan kell-mondta Fara.- Hogy ne zavarjuk meg a koloniát. 

 

-Milyen lassan?-kérdezte Shea . 

 

Fara bedugta a botot,és tudatosan lassan mozgott.A pilóták összezsúfolodtak körülötte. Fara nézte 

ahogy hirtelen a csőbélés megremeg .Egy pillanattal később fara kezében egy törött bot maradt. 

 

-Sokkal lassabban-vonta meg a vállát a Kelrodoan-i. 

 

Shea bolintott. 

-Készüljetek fel azonnali indulásra -mondta. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

-Starks, te és Amp gyere velem szorosan rámtapadva.-mondta Shea,mikor a hegy megint elöttük 

magasodott.-Dibs, Rakéta,loccsantsatok szét minden banditát,aki megprobál követni minket. 

 

Shea megrántotta a botkormányt,mire a kő és az ég helyet cserélt,ahogy a vadászgép megpördült 

felfelé repült a sziklafal mellett. 

 

-Amint elérjük a csővet, vegyétek el a gázt, és tapossatok a fékbe -mondta Shea.- Csak 

repulzorokat használunk az úton lefelé. Araszolnunk kell majd-legjobb becslés szerint is ez 

körülbelül 250 méter. 

 

-Uram,mi van ,ha a koloniának is van védelme ?- kérdezte Amp. 

 



-Ezért van nálunk fegyver -mondta Shea. 

 

-Beszúrási pontot létrehozni! 

 

Az asztromechanikai droidok leállitották a motorokat,és retro rakétákat löttek ki a másodperc tört 

részével azután,hogy a V-szárnyúak áthaladtak a cső peremén a megcsavarodott,romos rácson. 

Előrelopakodtak a repulzoremelőiken,mindössze fél métert megtéve másodpercenként.A 

hátborzongató csönd idegesitő volt,de a gyötrelmes ütemben araszolás még rosszabb volt-Shea 

ugy érezte mintha egy tucatnyi ellenséges célkereszt szoritásába került volna. 

 

Közelebb osont a kolonia széléhez .Elötte a kocsonyás fekete tojások között rózsaszín csápok 

huzodtak meg.Shea hallotta ahogy Starks elmormol egy imát,és rájött ö maga is visszafojtotta a 

lélegzetét. Vadászgépe orra belefurodott az első szálba. Shea várt ,hogy ostorként előrelendüljön 

és megölje. 

 

Semmi sem történt. 

 

Erőt vett magán,és kifújta a levegőt. Izzadtság futott végig az arcán,de lehetetlen volt letörölni a 

sisakján belül. 

 

-Aranyos, ha bármi rázkódást érzékelsz, lődd ki a repulzorokat -mondta- Enyém a reaktor 

központi mátrixa. Starks, tiéd az északi energiaszabályzó. Amp, tied a déli.A becsapódás után a 

túlterhelési spirál két és fél perc múlva éri el a kritikus szintet. 

 

-Ha ki akarunk jutni időben-tiltakozott Starks.- Mi van, ha tovább tart,mint két és fél perc? 

 

-Reméljük,hogy nem - mondta Shea. 

 

A három V-szárnyú tovább kuszott a mélybe. 

 

-Látom a kolonia tulsó szélét- mondta Amp. 

 

-Gyözödjön meg róla,hogy tiszta a telep,mielött felkiált –figyelmeztette Shea.- Aranyos mennyi 

ideig tartott az átjutásunk a kolonián?  

 

Mindhárom pilóta látta a választ: 

 

137 MÁSODPERC. 

 

Egy pillanatra mindannyian elhallgattak. Aztán Starks felsóhajtott. 

 

-Egy Birodalom-mondta. 

 

-Egy Birodalom-értett egyet Shea- Minden tiszta- vágjunk bele! 

 

A gyorsulás visszalökte őt az ülésébe,ahogy a V-szárnyút meghajtó motorok kis kamrát vájtak a 

sziklába,a padlót pedig körös-körül csövek boritották.Shea megkönnyebbülésésre közeledtek az 



ismerős fénnyel izzó hiperanyag reaktorhoz,ikertornyok és áramkörök hemzsegtek mindkét 

oldalon. 

-Ott van-eltaláljuk és távozunk!- kiáltotta Shea. 

 

Riadó kezdett sirni a kamrában,és Shea látta a zavartan gesztikuláló harci droidokat.Aktiválta a 

protontorpedót és rállitotta a célkeresztet a raktor közepére,megvárva hogy rázárjon a célra,és 

lenyomta a ravaszt. Mielőtt még a torpedók célba értek a terem felé fordult és visszaszáguldott az 

úton, amin jött. 

 

-Ez elkapta!-kiabálta Starks.miközben Amp vadászgépe is megfordult hogy kövesse őt. 

 

-Aranyos,adj egy 150 másodperces visszaszámlálást a kritikus állapottól számitva-mondta 

Shea,miközben lökéshullámok rázták a gépét. 

 

Aztán visszatértek a csöbe és felfelé vánszorogtak a rózsaszin függönyön át. 

 

120 MÁSODPERC, jelentette Aranyos. 

Shea minden egyes csápot látott,meg tudott számolni minden egyes tojást. 

 

V-szárnyuja szörnyü lassusággal mászott felfelé.Meprobálta elnyomni a feltörő 

pánikot,kényszeritve magát hogy távoltartsa lábát a gázpedáltól. 

 

-Kapitány.- sirt Starks- 100 másodperc és ebből a kriff-verte hegyből gözfelhő lesz! 

 

-Tudom-mondta Shea . –Ne nyúlj a bothoz! 

 

50 MÁSODPERC. 

 

Tompa dübörgés támadt mögöttük.Shea az alagút falaira meredt összeszoritott fogakkal. 

 

-Shea!-jajdult fel Starks 

 

-Ne nyúlj a botodhoz! 

 

30 MÁSODPERC. 

 

Verejték csipte Shea szemét. 

 

-A külső hömérséklet emelkedik-jelentette Amp. 

 

Shea rájött,hogy magában motyog: 

-Gyerünk bébi,gyere bébi,gyerünk,gyerünk… 

 

20 MÁSODPERC. 

 

Shea úgy vélte,hogy a falak sötétszürkék elöttük,de úgy döntött ez csak vágyálom volt.Újra 

kinézett. Ez igaznak bizonyult. 



 

Valahol alattuk tompán puffanás hallatszott. 

 

10 MÁSODPERC. 

 

A V-szárnyúak elhagyták az utolsó sor csápot is.Shea begyujtotta a motorokat,rátaposott a gázra,s 

a vad gyorsulás visszanyomta őt a székébe.Látása elhomályosult,majd látta a kék eget-és a hegy 

felrobbant. 

 

Vadászgépe bukdácsolni kezdett a végzete felé. Belekapaszkodva a botba, figyelve a darabjaikat 

a sziklán és gépiesen ostorozzák a pilótafülkét, tétovázott a tetőponton, aztán ismét elhomályosult 

a látása. Aranyos sikoltozott,és a müszerfalon minden piros volt…de életben volt-akárcsak 

Starks, Amp, Dibs, és Rakéta. 

 

-Azt gondolta hamarabb lesz holosztár!-rikkantotta Starks. –Várjatok majd elhalmozzák 

jelzökkel:Shea Hublin-a leglassabb lövész a Nyugati Terjeszkedés Müveletben! 

 

Visszatérve a bázisra, Shea ugy találta,hogy a felemelkedő füstoszloppal a sikságon nagyon sokat 

javult a kilátás.Kinyujtotta a harisnyás lábát Fara irányába.A Kelrodoani odanyújtotta makulátlan 

csizmáját. 

 

-Nélküled nem tudtuk volna megcsinálni,Fara-mondta a férfi –Kizárt hogy én itt hagyjalak 

ezután-te leszel a legértékesebb inas az egész Birodalomban. 

 

-A Birodalmi-ember túl kedves-mondta Fara,elfordult és ráköpött Shea csizmájára. Egy pillanat 

múlva a bozótból csoszogás hallatszott. 

 

-Nem,te kiérdemelted a bókot,Fara-mondta Shea.-És te meg fogod látni az egész galaxist,vagy 

legalábbis a Nyugati Spirálkar többi részét. 

 

Fara futó pillantást vetett Shea-ra, majd megfordult és szemügyre vette a sikságot és a 

szülöbolygója egét mintha megprobálná memorizálni őket.Aztán pislogott egyet és visszatért 

Shea csizmájának tisztitásához,kifejezéstelen arccal. 

 

-Uram!-kiabálta Starks-Van önnek egy elsödleges prioritásu bejövő holoüzenete! 

 

-Kapcsold!-mondta,aztán felült. 

 

Megijedt.Még sohasem találkozott azzal az emberrel,akinek a képe felvillant elötte,de 

sólyomszerü vonásai összetéveszthetetlenek voltak. 

 

-Uram,ez nagy megtiszteltetés számomra-dadogta. 

 

Tarkin moff elmosolyodott. 

-Hublin kapitány,a megtiszteltetés az enyém. 

 

 



PILÓTA ZSARGON 

 

Clanker(Zajláda):Klónszleng a harci droidokra 

 

BANDITA: ellenséges vadászgép vagy csillaghajó 

 

ÜTKÖZÉS: részvétel a légiharcban 

 

FANGS OUT: alig várja a közelharcot 

 

FLAT-HATTING(Menőzés): henceg, felvág vagy veszélyes manöverbe bocsátkozik 

 

RAGACS: a bolygó légköre 

 

GRIPE: technikai probléma 

 

HOP: küldetés 

JAMMER:Radarzavaró 

RETESZ: lövöpozicióba jutni egy ellenséges vadászgéppel szemben 

 

HAT ÓRÁNÁL: mögötted 

 

SA: situational awareness-helyzeti tudatosság 

 

LOCCSAN: lelőve 

 

VAPECSALI: rosszul képzett ;ujonc pilóta 

 

 

 

 

(Forditotta :Temmer) 

(Hálás köszönet PityuMesternek,Tom barátomnak és GrievousGB-nek a forditáshoz nyujtott 

segitségért) 


