Elsõ
fejezet
A fénysávok eltûntek, a helyükön apró fénypontok ragyogtak
fel, biztos jeleként annak, hogy a Dominator birodalmi csillagromboló az úti célját elérve visszatért a valós térbe. Worhven parancsnok a hídon, az elülsõ ablaksor közelében állt, merev testtartásban, a kezét a háta mögött összekulcsolva. A hajója elõtt
lebegõ, ködlepelbe burkolózó bolygót bámulta, és azon törte a
fejét, hogy mi a szupernóva szerelmét keres itt õ és a csillagrombolója.
Rossz idõk voltak ezek. A Császár feloszlatta a Birodalmi Szenátust, és ennek nyomán a bizonytalanság veszedelmes hullámai
söpörtek végig az egész Galaxison, ami sokat segített a szélsõséges csoportoknak, fõleg az úgynevezett Lázadók Szövetségének.
Ezzel párhuzamosan a bûnszervezetek, mint például a Fekete
Nap és a hutt szindikátusok, nyíltan szembementek minden törvénnyel. Mindennek a tetejébe még a Birodalom helyi és regionális tisztviselõi is mind gyakrabban szálltak be kétes vagy bûnös
üzletekbe.
Ha mindez nem lett volna elég, Palpatine vadonatúj játékszere, amelynek elvileg meg kellett volna gyõznie a lázongókat és a
törvényszegõket arról, hogy a Birodalom halálosan komolyan
veszi a dolgokat, megmagyarázhatatlan módon megsemmisült a
Yavinnál. Worhven azóta sem hallott hivatalos magyarázatot az
incidensrõl.
Csakugyan gonosz idõk voltak ezek. És a gonosz idõk erõs és
határozott válaszokat követeltek. Abban a percben, amikor megérkezett a hír a Yavinról, a Birodalmi Központ harckészültségbe
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helyezte a teljes flottát, és csapásmérõ különítményeket küldött
a legfontosabb, legkonokabb, leginkább nyughatatlan rendszerekbe. Ez volt a válsághelyzetekre adott klasszikus válasz, egy
ezer éve alkalmazott eljárás. A Dominatornak minden jog és logika szerint egy különítmény élén kellett volna repülnie.
Ezzel szemben közönséges kompnak használták.
– Á, kapitány úr! – zendült egy vidám hang a parancsnok
mögött.
Worhven mélyet lélegzett, hogy higgadt maradjon.
– Üdvözlöm, d’Ashewl úr! – felelte, és ügyelt, hogy továbbra is
a hátát mutassa a másik férfi felé, amíg a helyzethez illõ, udvarias
kifejezést erõltet az arcára.
Jól tette, hogy így kezdett bele a vonásai átrendezésébe. Alig
öt másodperccel késõbb d’Ashewl megérkezett mellé, közvetlenül az oldalára, ahelyett hogy tõle kétlépésnyire megállt volna,
ahogyan azt még a fõtisztjeitõl is megkövetelte – ott kellett állniuk, amíg nem intett nekik, hogy közelebb jöhetnek.
De ezen aligha kellett meglepõdnie. Egy a Birodalmi Központ
udvari köreinek felsõ rétegében mozgó, kövér, gazdag, gõgös senkiházi mit tudhatott a hajón uralkodó elõírásokról?
Költõi kérdés… a válasz természetesen az, hogy semmit.
Viszont, ha d’Ashewl nem értett is az elemi illemszabályokhoz, Worhven annál inkább. És szentül megfogadta, hogy csak
azért is illõ tisztelettel bánik a vendégével. Még akkor is, ha belepusztul.
– Nos, méltóságos uram – felelte a férfi felé fordítva a fejét –,
remélem, jól aludt…
– Igen, kitûnõen – felelte d’Ashewl, és a bolygót fürkészve megkérdezte: – Szóval, ez itt a Wukkar, ugye?
– Igen, uram – helyeselt Worhven, holott a legszívesebben ráordított volna a nyomorult alakra, hogy mit képzel, hogy a Dominator az éjszakai szolgálat idején valahogy letért az eredeti útvonaláról? – Ahogyan parancsolta, uram.
– Igen, igen, hát persze… – hadarta d’Ashewl, és a nyakát nyújtogatva szemlélõdött. – Csak olyan nehéz megállapítani ebbõl a
távolságból. Idekint a legtöbb világ lehangolóan egyforma.
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– Igen, Nagyuram – felelte Worhven, és megint csak nehezen
nyelte le a nyelvére kívánkozó szavakat. Ilyen jellegû megjegyzéseket csak a tapasztalatlan vagy végtelenül ostoba alakok tettek.
D’Ashewl esetében valószínûleg mindkettõ fennállt.
– De ha maga azt mondja, hogy ez itt a Wukkar, akkor én elhiszem – folytatta a fõnemes. – Nemrégiben azt kértem, hogy állítsák össze az ideérkezõ jachtok listáját. Ez megtörtént?
Worhven elnyomott egy sóhajt. Nem elég, hogy személyszállításra osztották be õket, még az inas szerepét is el kell játszaniuk.
– A kommunikációs tiszt elvégezte a feladatot, uram – válaszolta a lesüllyesztett vezérlõ jobb oldala felé intve. Most már azt
is látta, hogy d’Ashewl nem egyedül érkezett: Dayja nevû ifjú
szolgája elkísérte a gazdáját, és most fél tucat lépéssel odébb ácsorgott a járdán.
A páros legalább egyik tagja tudott valamit az elõírásokról és
illemszabályokról.
– Kitûnõ, kitûnõ! – helyeselt d’Ashewl, a két kezét összedörzsölve. – Tudja, kapitány, fogadást kötöttem néhány barátommal, hogy melyikünk fog elsõnek érkezni. Önnek és az ön pompás hajójának köszönhetõen tekintélyes összeget nyertem.
Worhven érezte, hogy megrándul a szája. Egy nevetséges és értelmetlen fogadás, ami tökéletesen illik a Dominator nevetséges
és értelmetlen küldetéséhez. Mindenesetre jó volt tudni, hogy
még az õrület szélén álló univerzumban is lehet találni ilyen ironikus szimmetriát.
– Utasítsa a tisztjét, hogy továbbítsa az adatokat a kompomra!
– rendelkezett d’Ashewl. – Az inasom és én azonnal távozunk,
amint a Dominator pályára áll a bolygó körül. – Felszegte az állát, és hozzátette: – A parancsa az, hogy maradjon a régióban arra az esetre, ha további szállításra volna szükségem. Jól tudom?
A parancsnok az oldala mellett tartotta a kezét, amit így a fõúr nem láthatott, és most tehetetlen dühében mindkettõt ökölbe szorította.
– Igen, uram.
– Rendben – mondta vidáman d’Ashewl –, Toorfi úr gyakran
meggondolja magát azzal kapcsolatban, hogy hol folytatódjanak
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a játszmák, és ha ezúttal is megteszi, szükségem lesz önökre, hogy
az új futamon is legyõzzem õt. Legfeljebb háromórányira lesz innen, ugye?
– Igen, uram – felelte engedelmesen Worhven. A fickó kövér,
ostoba, és még csaló is. Nyilvánvaló, hogy az idióta verseny többi résztvevõje a saját hajóján indult útnak a Wukkar felé. Egyedül d’Ashewl volt olyan végtelenül pofátlan, hogy rávett valakit
a Birodalmi Központban, hogy adjon kölcsön neki egy birodalmi csillagrombolót erre az alkalomra.
– De pillanatnyilag csak arra van szükségem, hogy az emberei
készítsék elõ a kompomat az induláshoz – folytatta d’Ashewl.
– Ezt követõen nyugodtan töltsék pihenéssel a nap hátralévõ részét. Talán az egész hónapot azzal tölthetik. Ki tudja, hogy egy
idõs férfiú meddig bírja állóképességgel és pénzzel, nem igaz?
Azzal anélkül, hogy megvárta volna a parancsnok válaszát – és
ez Worhvennek kapóra jött, mert már nagyon nehezen uralkodott magán –, a kövér férfi sarkon fordult, és végigdöcögött a járdán a híd hátsó része felé. Dayja megvárta, amíg a gazdája elhalad elõtte, aztán a három lépés távolságot tartva követte.
Worhven a hátsó turbólift felé tartó párost figyelte, hogy meggyõzõdjön róla, valóban elmennek. Aztán, amikor beszálltak a fülkébe, vett egy mély lélegzetet, és az ügyeletes kommunikációs
tiszthez fordult:
– Üzenet a hangárparancsnokságnak! Az utasunk távozni készül.
Vetett még egy utolsó, haragos pillantást a híd tat felõli része
felé. Pihenéssel tölteni a napot, hát persze. Worhven úgy érezte,
ha kap még néhány leereszkedõ, idióta megjegyzést a birodalom
uralkodó osztályának tagjaitól, erõs kísértést fog érezni arra, hogy
maga is csatlakozzon a lázadókhoz.
– És mondja meg nekik, hogy igyekezzenek! – tette hozzá.
– Azt akarom, hogy d’Ashewl uraság csak annyi idõt töltsön a fedélzeten, amennyit feltétlenül szükséges.

– Talán meg kéne korbácsoltatnom téged – jegyezte meg szórakozottan d’Ashewl.
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Dayja a komp kormánya mögött ülve félig hátrafordult, és megkérdezte:
– Mit mondasz?
– Azt, hogy talán meg kéne korbácsoltatnom téged – ismételte d’Ashewl, mialatt a kézi számítógépének képernyõjét bámulva, a tagjait szétvetve hevert a pilótafülke mögé beépített, terjedelmes kanapén.
– Van rá valamilyen okod?
– Nem igazán – ismerte be d’Ashewl. – De manapság nagy divat a felsõ körökben, és nem szívesen térnék el az igazán fontos
divatirányzatoktól.
– Aha – dünnyögte Dayja –, de remélem, hogy ezeket a rituálékat nem nyilvánosan hajtják végre, vagy igen?
– Nem, falak között, titokban – biztosította õt d’Ashewl. – De
éppen ez benne a jó. Hacsak nem találkozunk hozzám hasonló,
magas rangú illetõkkel, az egésznek semmi jelentõsége. – Elgondolkodott egy pillanatra, majd hozzátette: – Legalábbis, amíg
nem érünk vissza a Birodalmi Központba. Talán akkor megpróbálkozhatunk vele.
– Beszélj a magad nevében, nekem semmiképpen sem tetszik!
– közölte Dayja. – Teljesen értelmetlennek tûnik.
– Azért, mert az alsó néprétegbõl származol – állapította meg
d’Ashewl. – Ez a pénz megvetésérõl szól. Azt mutatják meg vele, hogy annyi szolgájuk és rabszolgájuk van, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy-kettõ pár napra munkaképtelenné váljon az õ puszta szeszélyük jóvoltából.
– Akkor is értelmetlennek látom – jelentette ki Dayja. – Ha leszaggatják a húst a csontjaidról, az nagyon fáj. Jobban szeretném, ha nyomós oka lenne annak, hogy vállalnom kell ezeket a
kínokat. – Biccentett egyet a számítógép felé, és megkérdezte:
– Találtál valamit?
– Sajnos, a szerencsekockák nem jósolnak semmi jót – válaszolta d’Ashewl, és ledobta maga mellé a készüléket. – Késõn
kaptuk a tippet. Úgy néz ki, hogy Qazadi már itt van.
– Biztos vagy benne?
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– Nyolc gép jöhet számításba, és mind a nyolc leszállt már, az
utasaik pedig szétszóródtak.
Dayja az orr irányába fordult, az elõttük derengõ bolygót fürkészte, és távolságokat, illetve idõpontokat számítgatott magában. Amennyiben a célszemélyt szállító jacht épp az imént szállt
le, jó esély volt arra, hogy elkapják az illetõt, mielõtt elhagyja a
gépet.
– És a legutolsó is három órája landolt – tette hozzá d’Ashewl.
– Szóval, nyugodtan vedd vissza a tolóerõt, és élvezd az utazást!
Dayja bosszús lett, de uralkodott magán, mialatt válaszolt:
– Más szavakkal megfogalmazva: a semmiért vettük ki a szolgálatból a Dominatort.
– Nem egészen – felelte d’Ashewl –, így legalább Worhven parancsnoknak alkalma nyílik türelmet tanulni.
A csalódottsága ellenére Dayjának mosolyognia kellett.
– Remekül játszottad a felfuvalkodott hólyagot – állapította
meg.
– Köszönöm – mormolta d’Ashewl, és biccentett egyet. – Örülök, hogy az osztály még veszi némi hasznát a tehetségemnek. És
ne légy dühös azért, mert lemaradtunk a fickóról! Rendkívül szép,
drámai akció lett volna, ha lekapjuk az égrõl úgy, ahogyan reméltük. De egy ilyen diadalért nagy árat kellett volna fizetni. Elõször is, be kellett volna avatnunk Worhven kapitányt, amivel az
álcád elvesztésével fizettünk volna.
– És valószínûleg a tiéddel is – fûzte hozzá Dayja.
– Igen, ez valószínû – értett egyet d’Ashewl. – És mialatt az
igazgató rengeteg bûnözõ és egyéb fedõszemélyiséggel rendelkezik, amit szétoszthat közöttünk, az udvari körökbe nem egykönynyen juttathat be valakit. Az ottani népség hamar gyanút fog.
Lehet, hogy azok az alakok gõgösek és nagyképûek, de nem ostobák. Mindent egybevetve, talán jobb is, hogy így alakultak a
dolgok.
– Talán – dünnyögte Dayja, mert még mindig nem volt hajlandó megadni magát. – Viszont nehezebb lesz kihozni a fickót
Villachor kastélyából, mintha útközben kaptuk volna el.
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– De még így is könnyebb lesz, mintha ki kellene ásnunk a
Fekete Nap erõdjébõl a Birodalmi Központban – vágott vissza
d’Ashewl. – Feltéve, ha egyáltalán megtalálnánk abban a patkányfészekben. – Az ablak felé intett, és hozzátette: – És ne hidd,
hogy könnyû lett volna elcsípni az ûrben! Képzeld magad elé Xizor herceg Viragóját, szorozd meg ötvennel vagy százzal, és lesz
némi elképzelésed arról, hogy miféle diót kellene feltörnünk.
– Minden diót fel lehet törni – mondta Dayja a vállát vonogatva. – Csak elengedõ nyomást kell alkalmazni.
– Feltéve, hogy közben maga a diótörõ nem törik el – felelte
d’Ashewl, és hirtelen elkomorodva folytatta: – Te még sosem
akadtál össze a Fekete Napnak ezzel a szintjével. Én igen. Qazadi a legrosszabbak egyike, megvan benne Xizor minden ravaszsága és ügyessége.
– De a herceg vonzereje nélkül?
– Viccelõdj csak, ha ahhoz van kedved! – morogta d’Ashewl.
– De légy óvatos! Ha nem magad miatt, akkor miattam. Máris
túl sok halott ügynök szelleme lebeg körülöttem.
– Megértelek – felelte Dayja csendesen. – Óvatos leszek.
– Helyes – mondta d’Ashewl, és úgy fújta ki a levegõt, hogy
közben pukkantott egyet a szájával. Dayja úgy sejtette, hogy ezt
a szokást a Birodalmi Központ felsõ köreinek tagjaitól leste el.
– Akkor ezt megbeszéltük – folytatta d’Ashewl –, térjünk át a
lényegre. Továbbra sem tudjuk, hogy Qazadi miért jött ide. Küldetést teljesít, elrejtõzik egy idõre, esetleg valamivel magára haragította Xizort vagy valaki mást. Ha a helyes válasz a harmadik,
nincs szerencsénk.
– És Qazadinak sincs – dörmögte Dayja.
– Így van – ismerte el d’Ashewl. – De ha az elsõ kettõ… –
Megcsóválta a fejét. – Azok az anyagok úgy megrázhatják a Birodalmi Központot, hogy letér a pályájáról. Ami önmagában
elég indok ahhoz, hogy ezt a játszmát rendkívül elõvigyázatosan játsszuk le.
– De biztos, hogy Villachornál fog lakni? – vetette fel Dayja.
– Kötve hiszem, hogy ha eljön a Wukkarra, máshol is hajlandó lenni lakni, mint a szektorfõnök palotájában – válaszolta
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d’Ashewl. – De persze akadnak más lehetõségek is, úgyhogy nem
fog megártani, ha egy kicsit körbeszimatolsz. Mindent letöltöttem neked, amit tudunk Villachorról, a bandájáról és a Marblewood-birtokról. Sajnos, nem sok.
– Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha bemegyek oda, és megnézem magamnak azt a helyet – állapította meg Dayja. – A közelgõ ünnepségsorozat alatt jó esélyeim lesznek arra, hogy bejussak.
– Feltéve, hogy Villachor a szokásához híven vendégül látja Iltarrváros lakóit a birtokán – figyelmeztette a társát d’Ashewl.
– Könnyen meglehet, hogy Qazadi látogatása miatt átadja valakinek ezt a szerepet.
– Nem hiszem – válaszolta Dayja. – A Fekete Nap magas szintû fõnökei elõszeretettel használják a társadalmi rendezvényeket
álcázásnak arra, hogy találkozzanak a más világokon élõ kapcsolataikkal, és megbeszéljék velük a jövõvel kapcsolatos terveket.
Mi több, tekintetbe véve Qazadi látogatásának idõzítését, alighanem azért van itt, hogy megvizsgáljon és megoldjon egy különösen zûrös problémát.
– Látom, elvégezted a házi feladatot – dünnyögte mosolyogva
d’Ashewl. – Kiváló! Azt viszont jól vésd az eszedbe, hogy befolyásos illetõk jelenléte miatt magasabb készültségi fokozatba kapcsolják a Marblewood biztonsági rendszerét.
– Emiatt ne aggódj! – felelte magabiztosan Dayja. – Minden ajtón be lehet jutni, ha a megfelelõ módon kopogtatsz. Én majd
addig kopogok, amíg megtalálom a kellõ ritmust.

A Wukkar legnépszerûbb és legbefolyásosabb divatmagazinjai szerint – amelyek boldogan közöltek terjedelmes dicshimnuszokat Avrak Villachor kiváló ízlésérõl, amennyiben Villachor
megfizette õket – a híres-neves Marblewood-kastély a Galaxis
legszebb, legpompásabb látványosságai közé tartozott. A bolygó
egyik volt kormányzója építtette, Teta Császárnõ korának stílusában; a védõfallal körülvett birtok Iltarrváros kellõs közepén
terült el.
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Az örömmámorban úszó tudósítók elõszeretettel emlékeztették az olvasóikat Villachor jótékonysági akcióira és díjaira, s azt
jósolták, hogy a nemes lelkû férfiúra további elismerések várnak
a jövõben. A kevésbé elragadtatott újságírók – azok, akiket nem
fizettek le – baljóslatú véleményekkel vágtak vissza, melyek szerint Villachorra nem további kitüntetések várnak, hanem korai
és erõszakos halál.
Mindkét jóslat könnyen valóra válhatott. Ez a gondolat cikázott át Villachor elméjén, mialatt a kastély fõbejárata elõtt állva
figyelte az öt jellegtelen külsejû siklót, amint sorban behajtanak
a kapun. Mi több, minden esélye megvolt arra, hogy most rögtön
szembekerül azon események valamelyikével.
A kérdés csak az volt, hogy melyikkel.
A wukkari etikett elõírta, hogy a házigazdának a jármû ajtajánál kell állnia, amikor az elõkelõ vendég kiszáll. Ez azonban a
mostani esetben lehetetlennek bizonyult. A siklók lesötétített ablakainak jóvoltából nem lehetett megállapítani, hogy a titokzatos
látogató melyik gépben ül. Villachor tudta, ha téved, akkor nem
csak az illemszabályok ellen vét, de a tetejébe bolondnak fogják
nézni.
Így aztán a lépcsõ tetején várt, amíg a siklók egyszerre megálltak odalent. Csak a második jármû ajtói nyíltak ki. Komor képû
ember férfiak szálltak ki belõle, akik feltûnés nélkül beillettek
volna Villachor saját testõrei és végrehajtói közé. Tágas védõkört
vettek fel a jármûvek körül, majd egyikük belemormolt valamit
a gallérjára csíptetett, apró mikrofonba. Az utolsó sikló ajtói kinyíltak…
Villachor érezte, hogy a torka összeszorul, amikor megpillantotta a szürkés-zöldes pikkelyeket a gyöngyökkel díszített, színpompás ujjas felett. Az utas nem emberi lény volt, hanem egy
falleen.
És nem csak egy érkezett, az egész sikló tele volt velük. Mialatt Villachor lesietett a lépcsõn, két falleen szállt ki a jármûbõl.
A kezüket az oldalukon viselt sugárvetõ markolatán tartották, és
figyelmes pillantásokkal fürkészték a házigazdát, a fölébük tornyosuló kastélyt, valamint annak környékét. A különleges test17

õrök jelenléte különleges vendég jelenlétére utalt. Villachor megszaporázta a lépteit, megpróbált a sietség látszata nélkül sietni.
Kellemetlen izgatottság lett úrrá rajta, a szíve vadul kalapált. Jól
tudta, hogy ha Xizor herceg ül abban a siklóban, akkor õ könynyen nagy bajba kerülhet. Ha a Fekete Nap vezetõje váratlanul
beállított valahová, az nem sok jót jelentett.
És mire elfoglalta elõírásos helyét az ajtó mellett, valóban egy
harmadik falleen szállt ki a jármûbõl. Viszont – nem csekély megkönnyebbülésére – nem Xizor herceg tisztelte meg látogatásával,
hanem csak Qazadi, a Fekete Nap kilenc vigójának egyike.
Villachor fél térdre ereszkedett, hódolatteljesen lehajtotta a fejét, és ekkor jócskán megkésve rádöbbent a gondolat jelentõségére. Csupán egyetlenegy a Fekete Nap vezérei közül? A puszta
tény, hogy nem Xizor állt elõtte, önmagában véve még nem jelentette azt, hogy megéri a holnapot.
– Tisztelettel üdvözlöm, excellenciás uram! – köszönt Villachor,
és még mélyebbre eresztette a fejét. Úgy számította, hogy ha bajban van, nem fog megmenekülni azzal, hogy alázatosnak mutatja magát, de így talán kevésbé fájdalmas halálban lesz része.
– Avrak Villachor vagyok, ennek a szektornak a fõnöke, és az ön
szolgája.
– Én is üdvözlöm önt, Villachor szektorfõnök – felelte Qazadi.
A hangja simán, dallamosan szólt, sokban hasonlított Xizoréhoz,
de az övébõl némi fenyegetés érzõdött. – Felállhat!
– Köszönöm, excellenciás uram! – hadarta Villachor, és gyorsan
felegyenesedett. – Miben állhatok a szolgálatára?
– A rendelkezésemre bocsátja az egyik lakosztályát – válaszolta Qazadi, és a szemében mintha derûs fények csillantak volna.
– Aztán visszavonulhat és pihenhet.
– Parancsol, excellenciás uram? – kérdezte értetlenül és óvatosan Villachor.
– Ön most attól tart, azért jöttem, hogy végrehajtsak magán
egy bizonyos ítéletet – felelte Qazadi könnyed, társalgó stílusban, de a hangjában továbbra is megmaradt az a vészjósló felhang. Szürkés-zöldes arcpikkelyei is változtak, a szája felett vörös árnyalat jelent meg. – És az efféle gondolatokat sosem szabad
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elvetni – tette hozzá –, mivel nyomós ok nélkül sosem hagyom el
a Birodalmi Központot.
– Igenis, excellenciás uram – válaszolta Villachor. A sötét bizonytalanság érzete továbbra is ott lebegett a csapat felett, mint
egy kisebb ködfelhõ, ám legnagyobb meglepetésére azt érezte,
hogy a szívverése lassul, és váratlanul nyugalom kezdett szétáradni benne. Talán a falleen hangja gyakorolt rá ilyen hatást.
– De ebben az esetben az oknak nincs köze önhöz – folytatta
Qazadi. – Miután Vader Nagyúr elhagyta a Birodalmi Központot, és a kémei átmenetileg vezér nélkül maradtak, Xizor herceg
úgy döntött, hogy egy kicsit megkeveri a kártyákat. – Szûkös mosolyt villantott Villachorra, és hozzátette: – A jelen esetben ez a
leginkább helytálló metafora.
Villachor nyelt egyet, mert hirtelen kiszáradt a torka. Qazadi
arról beszél, hogy…?
– A kincstáram a rendelkezésére áll, excellenciás uram – préselte ki magából nagy nehezen.
– Köszönöm – felelte Qazadi, mintha a szektorfõnöknek valóban lett volna választási lehetõsége. – Mialatt a testõreim behordják a holmimat, és berendezik számomra a lakosztályt, ön és én
megvizsgáljuk, mennyire biztonságos a kincstára.
A szellõ, amely az imént legyezgette Villachor arcát, hirtelen
irányt váltott, és az a kellemes nyugalom, ami az elméjére telepedett, szempillantás alatt eltûnt. A szektorfõnök rádöbbent, hogy
nem Qazadi hangja hatott rá, hanem egy átkozott biokémiai
trükk, amit a falleenek habozás nélkül bevetettek bárki ellen, ha
az érdekük úgy kívánta.
– Ahogy óhajtja, excellenciás uram – felelte, azzal mélyen meghajolt, és a kastély fõbejáratára mutatott. – Arra parancsoljon!

A szálloda, amelyben d’Ashewl szobát foglalt, Iltarrváros legelõkelõbb negyedének közepén állt, és a császári lakosztály volt
a legjobb, amit a hotel nyújthatott. Ami ennél is fontosabb, hogy
a lakosztály szélén lévõ, a szolgáknak fenntartott szerény szobák
egyikének ajtaja a szálloda egyik hátsó lépcsõházába nyílt.
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Egy órával azután, hogy d’Ashewl befejezte kései ebédjét, és
visszatért a lakosztályba, Dayja levetette az inasként viselt egyenruháját, jellegtelen öltözetet vett magára, és felderítõútra indult.
Néhány perces sétával maga mögött hagyta a gazdagok és hatalmasok enklávéját, és elérte a város szegényebb, elhanyagolt negyedét.

A korszerû hírszerzõ mûveletek rendszerint egy felderítõtiszt
íróasztalánál kezdõdtek, a célszemély kommunikációs, pénzügyi
és társadalmi hálózatának feltérképezésével. Ám ebben az esetben, mint azt Dayja jól tudta, ez a megközelítés nem mûködött
volna. A Fekete Nap csúcsvezetõi kiválóan értettek a nyomaik elrejtéséhez. Eltüntették mindazon kapcsolatokat és jelzéseket, amelyeket a hírszerzõk felhasználtak a kisebb bûnözõk kézre kerítéséhez. Ezen felül még az eltüntetett kapcsolataikba is riasztókat
építettek be, amelyek értesítették õket arról, hogy valaki az adataikat vizsgálja. Dayjának más már nem is hiányzott, mint hogy
Qazadi még mélyebbre fúrja magát a földbe, vagy ami még roszszabb, hogy visszameneküljön a Birodalmi Központba, ahol számíthat Xizor védelmére és a Fekete Nap ottani, kimeríthetetlen
forrásaira.
Így aztán az ódivatú módszert választotta, nevezetesen, hogy
megpiszkálja a Fekete Nap itteni szervezetét, addig rugdossa és
bökdösi, amíg nem hívja fel magára a megfelelõ személy figyelmét.
A délután hátralévõ részében csak sétálgatott, megfigyelte az
utcákon mozgó teremtményeket, magába szívta a város hangulatát és ritmusát. Estefelé, amikor kezdett leszállni a sötétség,
visszatért az egyik kábítószer-terítõhöz, akit pár órával korábban vett észre. Vett tõle két kocka nyriai fûszert, és mellékesen
megjegyezte, hogy jobb minõségû anyaghoz van szokva.
Ezt követõen még két terítõtõl vásárolt fûszert, és mindkét
esetben leszólta az árut. A Fekete Nap nagy tételben árult nyriai
fûszert, és valószínûnek tûnt, hogy legalább az egyik terítõ kapcsolatban áll Villachorral, még ha több áttételen keresztül is. Né20

mi szerencsével a nagyképû idegenrõl szóló hírek máris elkezdtek felfelé szivárogni az információs csatornákon.
Dayja már látta maga elõtt az elõkelõ negyed kapuját, amikor
három fiatal bûnözõ útját állta.
Az elsõ, reményekkel teli pillanatokban arra gondolt, hogy a
Fekete Nap helyi hírhálózata gyorsabb, mint számította. De hamar kiderült, hogy ezek az alakok nem Villachornak dolgoznak,
sem senki másnak, hanem csak el akarják rabolni tõle a fûszerkockákat. Mindhárman kést tartottak a kezükben, sõt egyikük egy
kisméretû sugárvetõt lóbált. A szemükben különös tûz égett, ami
arról árulkodott, hogy el akarják venni az anyagot, kerül, amibe
kerül.
Balszerencséjükre Dayjánál is volt tõr, amit annak idején egy
bûnözõ hullájáról szedett le, egy olyanéról, aki hasonló tervet forgatott a fejében. Harminc másodperccel késõbb ismét a kapu felé sétált, míg a háta mögött három holttestbõl csöpögött a vér a
járda melletti csatornába.
Dayja hamarosan eldöntötte, javasolni fogja d’Ashewlnak, hogy
másnap keresse fel valamelyik kulturális központot, ahol neki
több lehetõsége lesz felmérni a város uralkodó osztályát. Aztán
újabb kirándulást tesz a peremvidékre, és tovább folytatja ezt a
finom bajkeverést. Azt remélte, hogy vagy a társadalom felsõ,
vagy az alsó rétegébõl felfigyel rá valaki, akit bûnös szálak fûznek Villachorhoz.
Már áthaladt a biztonsági kapun, és egy puha, kényelmes ágy
lebegett a lelki szemei elõtt, amikor odakint végre megérkeztek
a rendõrök, hogy begyûjtsék a holttesteket.
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Második
fejezet
Han Solo még sosem járt Reggilio kocsmájában, de már több
száz hasonlóban fordult meg, és jól ismerte a típust. A söntésben
viszonylagos csend uralkodott, de ezt inkább az óvatosság szülte, semmint a jó modor. A vendégek vagy hallgattak, vagy halkan beszélgettek, de nem illembõl, hanem azért, hogy ne keltsenek feltûnést. A dekoráció egyszerû volt és rég elavult, amiért a
tulajdonos nem kért bocsánatot, de nem is várta el.
Röviden, a hely tökéletesen megfelelt arra, hogy a falai között
valaki csapdát állítson másvalakinek.
A fülke mélyén, az asztal másik oldalán ülõ Csubakka rosszkedvûen morgott.
– Nem tréfálok – morgott vissza Han, és az ujjvégeivel idegesen dobolt a koréliai fûszeres sörrel teli korsón. – De ha ez a munka tényleg törvényes, szerintem vállaljuk el.
Csubakka eldörmögött egy javaslatot.
– Nem – felelte kurtán Han –, õk éppen egy lázadást irányítanak, emlékszel? Nincs felesleges pénzük.
Csubakka megint morgott valamit.
– Az biztos, hogy megérdemelnénk – értett egyet Solo. – Leszedtük azokat a TIE-vadászokat Luke-ról, már egyedül emiatt
meg kellett volna kétszerezniük a jutalmat. De te is láttad, hogy
milyen képet vágott Dodonna. Már attól sem úszott a boldogságban, hogy átadta nekünk az elsõ tételt. Ha a fenséges õkirályi fensége nem állt volna ott, hogy elbúcsúzzon, az öregúr biztosan
megpróbált volna lebeszélni minket a dologról.
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Miután elhallgatott, a korsóját bámulta. Ha mindez nem lett
volna elég, nem állhatott oda Leia elé azzal, hogy adjon még
pénzt, mert akkor el kellett volna mondani, hogy hogyan vesztette el az elsõ rakást. Nem szerencsejátékon, még csak nem is itta el, hanem egy átkozott kalóz fosztotta meg tõle.
És akkor a hercegnõ azzal a bizonyos tekintetével nézett volna rá…
Han úgy döntött, vannak rosszabb dolgok, mint szerepelni Jabba kivégzendõ ellenségeinek listáján…
Másrészrõl viszont, ha valódi az az ajánlat, amirõl az Ord Mantellnél tett kitérõ alatt hallott, Leia valószínûleg sosem fog tudomást szerezni az esetrõl.
Han ebben a pillanatban rekedtes hangot hallott jobb felõl.
– Szia, Solo! Elõrenézel, kezed az asztalon! Te is, vuki!
Han a fogát csikorgatta, de elengedte a korsóját, és az asztalra
tapasztotta a tenyerét. Ennyit arról, hogy a munka törvényes…
– Te vagy az, Falsta? – morogta rosszkedvûen.
– Á, jól mûködik az emlékezeted! – válaszolta elismerõ hanghordozással Falsta, azzal megjelent Han látóterében, majd elõrébb lépett, és leült az asztal másik oldalához. Pontosan úgy
nézett ki, ahogyan Han emlékezett rá. Az alacsony, vézna alak
ábrázatát legalább négynapos borosta borította. Ezúttal is a megszokott, kopott bõrdzsekijét viselte rikító ingeinek egyike felett.
A sugárvetõje még az ingénél is rondább volt: egy többszörösen
módosított DT-57-es, ami a Klónháború korából származott.
Falsta azzal szokott kérkedni, hogy a fegyver valaha Grievous
tábornoké volt. Han ezt ugyanúgy nem hitte el, mint minden
mást, amit ez a nyomorult alak állított.
– Úgy hallottam, Jabba megharagudott rád – folytatta Falsta,
közben lekönyökölt az asztalra, és a fegyverét egyenesen Han arcának szegezte. – Már megint…
– Hallottam róla, hogy más területre tévedtél, és ma már bérgyilkosként is dolgozol – vágott vissza Han, és a sugárvetõt figyelve óvatosan odébb tette a lábát, hogy könnyebben hozzáférjen a saját fegyveréhez.
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– Hát, ha a megrendelõ ezt kéri, akkor ezt kapja – felelte a vállát vonogatva Falsta. – De azt megmondhatom, hogy a Fekete
Nap sokkal többet fizet egy gyilkosságért, mint Jabba egy akármilyen munkáért. – Meglengette a fegyverét, és hozzátette: – De
azért szívesen felmarkolok néhány szabad kreditet, ha már egyszer pont itt vagyok…
– Hát persze, miért is ne? – helyeselt Han, és a homlokát ráncolva töprengett. Furcsának találta a kijelentést. Ezek szerint nem
õ küldte azt a bizonyos üzenetet?
Nem, ez nevetséges. A Galaxis óriási. Képtelenség, hogy a fejvadász merõ véletlenségbõl tért be pont ugyanazon a bolygón,
pont ugyanabban a városban, pont ugyanabba a kocsmába, amelyikben õ iszogat. Nem, Falsta csak trükközni próbál.
Hannak ez tökéletesen megfelelt. Õ is ismert egy-két trükköt.
– Szóval, azt mondod, hogy ha megduplázom Jabba ajánlatát,
felállsz, és elsétálsz innen? – kérdezte.
– Van nálad annyi? – kérdezett vissza gonoszul mosolyogva
Falsta.
– A válltól számítva a harmadik energiacellában – felelte Han,
és biccentett egyet Csubakka felé.
Falsta szeme Csubakka vállhevedere felé villant…
Han hirtelen felrántotta a térdét, ezzel alulról nekivágta az asztalt Falsta könyökének. Ezzel egy idõben felkapta a korsóját, és
a koréliai fûszeres sört Falsta arcába zúdította. A fejvadász ösztönösen megrántotta az elsütõbillentyût. Erõs fény villant, és a
lövedék elhúzott Han bal füle mellett.
Falstának nem maradt ideje több lövésre. Abban a pillanatban,
hogy a fegyvere a mennyezetnek szegezõdött, Csubakka villámgyors mozdulattal megmarkolta részben a fegyvert, részben a férfi kezét, és mindkettõt fent tartotta.
A történet itt véget érhetett volna. Ha Falsta elismerte volna,
hogy veszített, átadhatta volna a sugárvetõjét, és kisétálhatott volna a kocsmából, kicsit megszégyenülve ugyan, de elevenen.
Õ azonban nem az a típus volt, aki elismeri a vereségét. Noha
még dühösen pislogott, hogy eltüntesse a szemébõl a sört, a bal
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kezét, mint valami tõrt, bedöfte a dzsekije alá, és elõrántott egy
kisméretû tartalék pisztolyt.
Sosem fejezte be a mozdulatot. Mialatt elõhúzta a fegyvert, Han
az asztal alatt beleküldött egy töltetet. Falsta elõrebukott, bár a
jobb karját Csubakka továbbra is fent tartotta. A pisztoly kifordult az ujjai közül, végigpattogott az asztalon, mígnem annak szélénél megállapodott. Csubakka egy másodpercig még tartotta a
halott férfi karját, aztán leengedte az asztalra, közben a másik kezével kikapta a sugárvetõt Falsta jobbjából.
Han néhány másodpercig nem mozdult. Elszántan markolta a
fegyverét az asztal alatt, a tekintete ide-oda cikázott, mialatt felmérte a helyzetet. A söntésre teljes csend borult, és gyakorlatilag minden szempár õrá szegezõdött. Amennyire meg tudta állapítani, senki sem rántott fegyvert, bár a vendégek zöme az oldalán
függõ tok közelében tartotta a kezét.
Csubakka figyelmeztetést morgott.
– Mindannyian láttátok, hogy mi történt! – kiáltotta Han, bár
sejtette, hogy valójában csak néhányan látták. – Õ lõtt elõbb!
Rövid csend következett. Aztán a kezek felemelkedtek a sugárvetõk markolatának közelébõl, a fejek elfordultak, és a félbehagyott beszélgetések folytatódtak.
Reggiliónál talán gyakran történtek efféle esetek. Vagy talán sokan ismerték Falstát annyira, hogy ne kezdjenek zokogni a halála miatt.
Ettõl függetlenül Han úgy érezte, ideje továbbállni.
– Gyere – szólt oda halkan a társának, eltette a sugárvetõjét, és
kicsusszant az asztal mögül. Úgy döntött, hogy visszatérnek a
kikötõ környékére, és körülszimatolnak az ottani kocsmákban,
hátha el tudnak csípni egy fuvart. Annyit semmiképpen sem kereshettek vele, hogy kifizethesse Jabbát, de legalább eltûnnek a
Wukkarról.
Han felállt, még egyszer végigjáratta a tekintetét a kocsma vendégein.
– Bocsánat, uram…
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Han megpördült, a jobb kezét reflexbõl a sugárvetõjéhez ejtette. De csak egy teljesen hétköznapi megjelenésû ember férfi sietett felé.
Valamikor a közelmúltban alaposan elbántak vele. A fél arcát
bõrszínû kötés borította, amely felnyúlt a fejére is, és a jobb szeme helyén mûszem villogott. Nem is akármilyen. Idegen lények
tervezhették, leginkább egy arconiai összetett rovarszemének kicsinyített változatára hasonlított. Még a kocsma gyenge fényénél
is meghökkentõ, nyugtalanító és delejezõ hatást gyakorolt arra,
aki belenézett.
Han összerezzent, amikor rájött, hogy meredten bámulja a fekete látószervet, és rákényszerítette magát, hogy elfordítsa a tekintetét. Nem csupán durva udvariatlanság volt a részérõl, de az
orgyilkosok gyakran vetettek be efféle trükköket, hogy lekössék
a célpont figyelmét a kritikus pillanatokban.
Ám a fickó keze üres volt, és nem hordott fegyvert, vagy ha
igen, akkor elrejtette a ruhája alá. A jobb kezét amúgy sem használhatta. Az eltorzult végtagot vastag kötés borította, ugyanolyan
színû, mint az arcát. A kötés vagy egy súlyos sérülést takart, vagy
egy protézist, amit ugyanazok az idegen teremtmények készítettek, akik a mûszemet tervezték.
– Nem ártana, ha gondoskodnál magadnak egy másik szemrõl
– javasolta Han jócskán lehiggadva.
– Sok mindenrõl kéne gondoskodnom – felelte az idegen, és
az asztaltól néhány méterre megállt. Az ép szemét Han sugárvetõjére villantotta, aztán ismét felnézett vele. – Hadd mutatkozzam
be! – folytatta. – A nevem Eanjer. A másik nevem nem fontos.
Ami fontos, hogy rengeteg pénzt raboltak el tõlem.
– Sajnálattal hallom – válaszolta Han, és hátrálni kezdett a kijárat felé. – Szólj a városi rendõröknek!
– Õk nem segíthetnek rajtam – válaszolta Eanjer, és lépésrõl lépésre követte Hant. – Vissza akarom kapni a kreditjeimet, és ehhez szükségem van valakire, aki tud vigyázni magára, és nem bánja, ha kerülnie kell a rendõröket meg a vámosokat. Ezért vagyok
itt. Azt remélem, hogy találok valakit, aki megfelel mindkét követelménynek. – Visszanézett Falsta holttestére, és hozzátette: – Lát26

tam, hogy hogyan csináltad az elõbb, és egyértelmû, hogy te pontosan az a típus vagy, akit én keresek.
– Önvédelem volt – jelentette ki Han, és felgyorsított. Valószínûnek vélte, hogy a fickó bajba keveredett, talán elveszített egy
kisebb összeget szerencsejátékon, õ pedig nem óhajtott belekeveredni egy efféle ügybe.
Azonban Eanjer kitartónak és elszántnak bizonyult. Felgyorsított, hogy ne maradjon le, és tovább beszélt:
– Nem várom el, hogy ingyen csináld. Tudok fizetni. Nagyonnagyon sokat tudok fizetni.
Han lassított, és ha vonakodva is, de megállt. Még most is valószínûnek tartotta, hogy csak az idejét vesztegeti, de azzal is ezt
tette volna, ha a kikötõ környéki kocsmákban üldögél.
Ráadásul gyanította, hogy ha nem hallgatja meg, akkor a kellemetlen alak képes az ûrkikötõig követni õt.
– Mennyirõl van szó? – kérdezte mogorván.
– A legkevesebb, hogy kifizetem a költségeidet – felelte Eanjer. – A legjobb esetben… – Körülnézett, és a hangját suttogásig
fojtva közölte: – A bûnözõk százhatvanhárommillió kreditet vittek el. Ha visszaszerzed, szétosztom közted és azok között, akik
segítenek neked.
Han érezte, hogy elszorul a torka. Még mindig megtörténhetett, hogy az ajánlat semmit sem ér. Eanjer talán csak hálót szöveget, ki tudja, miért.
Viszont, ha igazat mond…
– Rendben – mondta végül Han. – Beszélgessünk! De ne itt!
Eanjer ismét visszanézett Falsta tetemére, jól láthatóan megborzongott, és szaporán bólogatva helyeselt:
– Igazad van, ne itt. Bárhol, csak ne itt!

Néhány perccel késõbb egy jobbfajta étteremben ültek, amit
Han választott ki, és amit három háztömbnyi távolság választott
el Reggilio kocsmájától.
– A tolvaj neve Avrak Villachor – közölte Eanjer, és ép szemét
végigjáratta az itteni vendégeken. – Pontosabban, õ a vezére an27

nak a bandának, amelyik végrehajtotta a rablást. Tudomásomra
jutott, hogy a fickó kapcsolatban áll egy nagyobb bûnszervezettel.
Hogy melyikkel, azt nem tudom.
Han a fejét oldalra mozdítva Csubakkára nézett, és felhúzta a
jobb szemöldökét. A vuki megemelte a vállát, és megrázta a fejét. Ezek szerint õ sem hallott még errõl a Villachorról.
– Hát igen, nagy a választék – mormolta Han ismét Eanjerre
pillantva.
– Csakugyan… – helyeselt Eanjer, és úgy meredt az italára,
mintha most látta volna elõször, aztán tovább fürkészte a helyiséget, és belekezdett a magyarázatba. – Az apám rendkívül sikeres importõr… vagyis csak volt. Három héttel ezelõtt Villachor
beállított a házunkba egy rakás gazember kíséretében, és azt követelte, hogy az apám adja át az üzletét az õ szervezetének. Amikor apám nemet mondott, megölték. – Eanjer megborzongott, elhallgatott egy pillanatra, majd alig hallhatóan folytatta: – Még
csak nem is sugárvetõvel csinálták. Hanem egy repeszgránáttal.
A robbanás darabokra tépte… – Végleg elakadt a hangja.
– Ekkor sérült meg az arcod? – kérdezte Han.
Eanjer pislogott, és felkapta a fejét.
– Tessék? Á… – mormolta, közben bekötözött kezével óvatosan megtapogatta bekötözött arcát. – Igen, én csak a szélébõl kaptam. Sok vért vesztettem. Bizonyára halottnak hittek… – Összerezzent, és megrázta a fejét, talán azért, hogy megszabaduljon az
emléktõl, majd tovább beszélt: – Mindenesetre, mindent kiszedtek a páncélszekrénybõl, és távoztak. Az összes vállalati feljegyzést, a szállítóhálózatunk adatait, a beszállítók listáját… mindent.
– A százhatvanhárommillió kreditet is beleértve? – kérdezte
Han. – Szép nagy lehet az a páncélszekrény!
– Nem igazán – válaszolta Eanjer –, egy nagyobb falfülke, de
semmi különleges. A pénz elektronikus kártyákon volt, kártyánként egymillió kredit. Egy farzsebben elviheted az egészet. – Kicsivel közelebb húzta a székét az asztalhoz, elõrehajolt, és folytatta: – De most jön a lényeg. A kreditkártyákat kód végi, amit
csak a tulajdonos, illetve az õ megbízottai ismernek. Az apám halálával én vagyok az egyetlen, aki hozzá tud férni a teljes össze28

