Szakadék

Elsõ
fejezet
5000 évvel a Yavini Csata elõtt
– Lohjoy! Mondj valamit! – szólalt meg Korsin kapitány, miközben talpra kászálódott a félhomályban. A nyakát nyújtogatva kereste a hologramot. – Fúvókák, helyzettartó rendszer? Legalább a fékezõ hajtómûvek jeleznek valamit?
Egy vén hajós szólás szerint a csillaghajót, mint fegyvert csak
a személyzete teheti halálossá. Bármilyen elcsépeltnek is tûntek,
ezek a szavak még mindig parancsoltak egy kis tekintélyt. Néha
még Korsin is használta õket, bár ez nem az a nap volt. Az õ halálos hajója magára maradt, a személyzet csak utazhatott rajta.
– Semmi, kapitány – válaszolta a kígyóhajú mérnök. A holoképe vibrált és életlen volt. Korsin jól tudta, hogy ha már a mindig
õszinte és örökké tettre kész gépészzseni, ho’Din is elveszítette
a hidegvérét, akkor az alsó fedélzeten tényleg rosszul alakultak
a dolgok. – A reaktorok leálltak. A hajótestben szerkezeti hibák
jelentek meg, a tatnál és...
Lohjoy felsikoltott fájdalmában, a fején tekergõzõ csápok lángsörénnyé változtak, és a gépész kizuhant a képbõl. Korsin alig bírta elfojtani meglepett nevetését. Békésebb idõkben – például alig
fél órával korábban – azzal viccelõdött, hogy a ho’Dinok félig fák.
Persze, nem lett volna helyénvaló elõhozni ezt, amikor az egész
gépház leállt, és a hajótest is megsérült. Már megint.
A hologram eltûnt, és a köpcös kapitány körül minden vészfény pislákolni kezdett, majd kialudt. Az imént Korsin megtalálta az ülését, most belehuppant, és megkapaszkodott a kartámasz15

ban. Elhessegette az ironikus gondolatot, hogy legalább az ülés
még mûködik, és ismét felkiáltott:
– Valaki?
Csak a csend válaszolt. És a távoli, tompa fémcsikorgás.
– Csak mutasson rá, és lelövöm! – szólalt meg a fegyvertiszt,
Gloyd a közelben. A fogai szinte ragyogtak a majdnem-sötétben.
A maradandó félvigyort az a Jedi hagyta emlékül az arcán, akinek a fénykardja majdnem levágta a houk fejét. A halálközeli
élmény hatására Gloyd a parancsnokáéhoz hasonlóan csípõs humort fejlesztett ki, bár aznap nem volt min élcelõdnie. A nagydarab fickó szeme csillogott a félhomályban, és a kapitány kiolvasta a tekintetébõl, hogy mire gondol: harcban elesni egy dolog,
de ez így nem helyénvaló!
A parancsnoki híd másik oldalára Korsin már oda sem pillantott. Adottnak vette, hogy onnan csak jeges pillantásokat kaphat.
Még most is, amikor az Omen irányíthatatlanná vált.
– Bárki?
Még most is – gondolta Korsin. Bozontos szemöldöke összeugrott. – Mi a fene lehet a bajunk? Igaz a mondás, hogy minden hajónak olyan legénységre van szüksége, amely egyazon célért küzd
– csakhogy az egyetlen közös céljuk Sith létükbõl eredt, és nem
más volt, mint mindenki más fölébe helyezni önmagukat. Mindenki a saját birodalma teljhatalmú császára. A riválisok minden
hibája egy-egy lehetõség. Íme, egy lehetõség – gondolta a kapitány.
– Valaki oldja meg ezt a helyzetet, és megkapja a legkényelmesebb ülést
a hajón.
Sith hatalmi játékok. Ebben a helyzetben nem sokat értek, legalábbis az erõszakos gravitációval szemben nem. Korsin felpillantott az ablakra. A korábban látott, roppant nagy és elképesztõen
kék gömb már eltûnt a látóterükbõl, a helyét fény, gázfelhõ és törmelék vette át. Az utóbbi kettõ a hajóból származott, amely lassan elveszítette a küzdelmet az idegen légkör ellen. Bármilyen
bolygó is volt ez, megkaparintotta az Oment. Az irányíthatatlan
zuhanás hosszúnak tûnt, meglepõen hosszúnak. Hagyott elég idõt
elmerengeni a pusztuláson, ahogyan Korsin apja mondta volna.
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Csakhogy az õrült rázkódás még ettõl a kétes elõjogtól is megfosztotta a kapitányt és a személyzetet.
– Emlékezzetek! – kiáltotta Korsin, és a katasztrófa kezdete
óta elõször nézett végig a parancsnoki híd teljes személyzetén.
– Ti is ide akartatok jönni!

Valóban oda akartak menni, legalábbis a többségük. Az Omenre esett a választásuk, amikor a Sith-bányászflotta összegyûlt a
Primus Goluudnál. A raktérben állomásozó massassi csapatok
nem törõdtek vele, hogy hová vitték õket. Egyébként is, ki tudja, mit gondol egy massassi, feltételezve, hogy képes egyáltalán a
gondolkodásra. Viszont az intelligens személyzet az Oment választotta, már akinek volt választási lehetõsége.
Saesrõl, a Harbinger kapitányáról mindenki tudta, hogy bukott Jedi, tehát ismeretlen tényezõ az egyenletben. Nem bízhatsz
meg olyasvalakiben, akiben a Jedik sem bíznak meg, merthogy
õk majdnem mindenkiben megbíznak. Vele szemben ott volt Yaru Korsin, akit a személyzet jól ismert. A gyakran elmosolyodó
kapitány ritka madárnak számított Sith-körökben, és sokan találták gyanúsnak. Csakhogy Korsin már húsz standard éve volt
a szakmában, ami elég hosszú idõ ahhoz, hogy aki valaha is alatta szolgált, az elterjessze a hírét. A Korsin-vezette hajók könnyû
utat ígértek.
Egyszer el kellett jönnie a napnak, amely rácáfol erre a hírnévre. Lignankristályokkal telerakodva a Harbinger és az Omen
éppen készült elhagyni a Phaegon III-at, hogy visszatérjenek a
frontra, amikor felbukkant egy Jedi-vadászgép, hogy próbára tegye a bányászflotta védelmét. Amíg a félhold alakú Blade-ek elszórakoztak a betolakodóval, az Omen személyzete elõkészületeket tett a hiperûrugráshoz. A rakomány védelme mindennél
fontosabb volt, és jól jött volna, ha sikerül leszállítaniuk még az
elõtt a köpönyegforgató Jedi elõtt. A kirepült Blade-ek visszatérhettek a Harbingerre is.
Rosszul alakultak a dolgok. A Harbingert robbanás rázta meg,
azután még újabb követte, és a felõle érkezõ szenzorjelek telje17

sen értelmetlenné váltak. Azután a Harbinger irányt változtatott,
és veszélyesen közel került az Omenhez. Megszólalt egy riasztó,
és Korsin navigátora már reflexszerûen beindította a hiperhajtómûvet. Alig kerülték el az összeütközést...

... vagy nem kerülték el. Ez már nyilvánvaló volt a kárbecslés
alapján és abból következtetve, hogy a hajó nem adott többé életjelet. A kapitány tudta, hogy összeütköztek. A telemetrikus rendszer alátámasztotta volna a feltételezését, ha mûködött volna. A
becsapódás csupán egy csillagászati hajszállal térítette le õket a
számított pályáról, de ez is több volt a kelleténél.
Korsin és az alárendeltjei még sohasem tapasztalták meg, hogy
milyen találkozni egy saját gravitációval rendelkezõ testtel a hiperûrben. Történeteket sem hallottak róla; a szóbeszédekhez túlélõk kellenek. A kapitány úgy érzékelte, mintha maga a mélyûr
tátotta volna rá hatalmas száját az elhaladó Omenre, és a fogai közé kapva masszává gyûrte a hajó felépítményét. Ha létezett idõ a
hiperûrben, akkor az egész csak egy másodperc töredékéig tarthatott, és az elszakadás rosszabb volt, mint a találkozás. Egy émelyítõ csattanást követõen a teljes pajzsrendszer összeomlott. Válaszfalak adták meg magukat, azután következett a fegyverraktár.
A fegyverraktár felrobbant. A mûszerek egy része akkor még
mûködött, és a hajó hasán tátongó lyuk egyértelmûvé tette ezt bárki számára, aki ismerte a Sith-csatahajók felépítését. Az, hogy ez
a hiperûrben történt, pusztán következtetés volt abból, hogy életben maradtak. A valós ûrben a Kirrekre szánt massassi fegyverek, gránátok, bombák és egyéb nyalánkságok magukkal vitték
volna az egész hajót, de csak a fegyverraktár tûnt el nyomtalanul az Omen legénységi szállásainak java részével együtt. A fizika kiszámíthatatlanul mûködött a hiperûrben; a robbanás helyett csak egy szeizmikus lökést érzékeltek, amikor az elpusztult
rész elhagyta a hajótestet. Korsin egy pillanatra elképzelte, ahogy
az összes lõszer tûzvirággá lobban valahol a mélyûrben, fényévekkel a hajó mögött. Lehet, hogy csak a semmit verte szét, de az is
meglehet, hogy valakinek igen rossz napja volt.
18

A miénk sem a legjobb.
Az Omen rázkódva tért vissza a valós térbe, õrülten lassított,
és telibe kapott egy kék bolygót, ami egy villódzó csillag elõtt lebegett. Vajon a planéta gravitációja szakította meg az utazást? – kérdezte magában a kapitány, azután: – Ki tudja? Kit érdekel? Az út
véget ért, és néhány másodpercig a hajó tehetetlenül bukdácsolt
a levegõ kristályóceánjának felszínén, azután süllyedni kezdett.
A gépész – talán minden gépész – életébe került, de a parancsnoki híd még egyben volt. Vagy talán a mesteri szintû tapani hajóépítészetnek köszönhették, hogy még mindig életben voltak.
– Miért nem halt meg?
Korsin a hajótest körül csapkodó tûzcsóvákban gyönyörködött,
már amennyit látott belõlük, és örült, hogy legalább nem fejjel
lefelé zuhannak. Csak halványan fogta fel, hogy az imént valaki
megszólította.
– Nem kellett volna ugrani! – szólalt meg újra a fiatal hang.
– Miért nem halt meg?
A kapitány kihúzta magát az ülésében, és hitetlenkedve a féltestvérére meredt.
– Tudom, hogy nem rólam beszélsz – mondta.
Egyik kesztyûs ujjával Devore Korsin elmutatott a bátyja mellett. Egy törékeny férfit nézett, aki hiábavalóan verte a billentyûket az elõtte lévõ vezérlõpanelen, és nagyon elhagyatottnak
látszott.
– Ez a te navigátorod! Miért nem halt meg?
– Lehet, hogy a fedélzetnek nem azon a részén volt, ahol meg
szoktak halni.
– Yaru!
A kapitány is tudta, hogy a viccelõdéssel nem mentheti meg
Boyle Marcom életét. A navigátor Marka Ragnos uralkodásának
közepe óta vezetett át hajókat a hiperûr káoszán. Talán nem volt
a korszak legjobbja, de Yaru Korsin úgy vélte, hogy érdemes maga mellé vennie az apja volt kormányosát. Az idõs férfinek ez lett
a veszte; bármi is történt, azért elsõdlegesen õt fogják vádolni.
Csak Devore volt képes arra, hogy vádaskodni kezdjen egy tûzvihar kellõs közepén.
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– Késõbb foglalkozunk vele – jelentette ki a parancsnoki székben ülõ, idõsebbik Korsin testvér. – Ha lesz egyáltalán késõbb.
– A Devore tekintetében felizzó harag nem kerülte el a férfi figyelmét, bár nem emlékezett rá, hogy látta-e valaha is az öccsét
másnak, mint haragosnak. A sápadt és magas Devore nem igazán
hasonlított köpcös és vörhenyes bõrû bátyjára, inkább az anyja
vérét örökölte. Ám a szeme és a vonásai... akár át is ültethették
volna az apjuk arcát.
Na igen, az apánk. Neki nem kellett ezt átélnie. Soha egyetlen hajót sem veszített el. Tizenévesen Yaru mellette tanulta ki a szakmát, készült a jövõre, amelyben már nem kellett az apja nyomdokába lépnie. Ez a jövõ pedig Devore érkezésekor kezdõdött el.
A fiú feleannyi idõs volt, mint a bátyja, az anyja ott maradt valamelyik bolygó valamelyik kikötõjében. A vén Korsin gondolkodás nélkül maga mellé vette az idõsebb fiát, Korsin kadét pedig nem akarta megvárni, míg kiderül, hogy az apja hány fattyat
állít még a parancsnoki híd különbözõ posztjaira, ezért másik
megbízatást kért a Sith-nagyuraktól. Nem tévedett, amikor külön
ösvényen indult tovább: öt éven belül kapitány lett, tíz év múlva pedig elnyerte az újonnan elkeresztelt Omen kapitányi ülését
egy nála sok évvel idõsebb riválisa elõl.
Az apja nem örült ennek. Még sohasem veszített el hajót. Csak
a fiával szemben.
Csakhogy az Omen elvesztése kezdett családi hagyománnyá
válni. A híd teljes személyzete, még a kívülálló Devore is visszatartotta a lélegzetét, amikor páralecsapódás vette át az ablakot körülölelõ lángok helyét. A hajó anélkül lépett be a légkörbe, hogy
kigyulladt volna, és lassú forgással átzuhant az esõtõl nehéz felhõrétegen. Korsin hunyorogva nézett ki az ablakon. Víz?
Szárazföld is lesz?
Miközben a páncélüveg ablak buborékszerûen felfúvódott elõttük, a hídon lévõ hét Sith elméjén egyszerre villant át a rémisztõ gondolat: Gázóriás?
A zuhanás túl sokáig tartott, és ki tudja, meddig tarthatott még,
ha nem volt felszín, ami megállítsa? Korsin babrálni kezdett az
ülése kartámaszába épített vezérlõgombokkal. Biztosra vette, hogy
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az Omen darabokra fog szakadni, ismeretlen gázok hegynyi tömege temeti maga alá. Mind ugyanerre gondolhattak, és mintegy válaszképpen a megfeszülõ ablakon keresztül látott légkör elsötétedett.
– Mindenki! – kiáltott fel a kapitány. – Fejet le! Kapaszkodni!
Ezúttal mindenki engedelmeskedett. Egy Sith bármit megtett
volna a saját életéért. Ez még erre a társaságra is igaz volt. Korsin belekapaszkodott az ülésébe, tekintete az ablakra szegezõdött
és az árnyékra, amely átsuhant rajtuk.
Nedves test csapódott neki a hajótestnek, átbucskázott az ablakon, és néhány pillanatra megkapaszkodott, mielõtt eltûnt a
Sithek elõl. A kapitány kétszer pislogott, és az a lény eltûnt. Korsin csak abban volt biztos, hogy nem a hajóról származott.
Szárnya volt.
Yaru Korsin meglepetten ugrott talpra, és az ablakhoz rohant.
Ezúttal õ hibázott; az amúgy is megfeszült páncélüveg szétrobbant az iménti ütéstõl, a zuhanó hajó szilánkokat sírt. Az egyetlen tömegként kisuhanó levegõ leverte a kapitányt a lábáról, és
majdnem magával vitte a vén Marcomot, aki elveszítette a fogást
a navigációs konzolon. Megszólalt egy sziréna – hogyhogy még
mûködik? –, azután a lárma elült. Korsin óvatlanul felsóhajtott,
azután meglepetten kiáltott fel:
– Levegõ! Van légkör!
Elsõként Devore reagált: felállt, és az erõs szél miatt megkapaszkodva kinézett az ablak helyén. Az üveg java része eltûnt, kifelé robbant szét, és nem befelé, s az így támadt lyukon sós, párás levegõ áramlott be. Bár Devore a bátyja mellett haladt el, a
kapitánynak egyedül kellett visszaküzdenie magát az üléséhez.
Kösz a segítséget, testvérem!
– Átmeneti haladék – jegyezte meg Gloyd. Még mindig nem
látták, mi rejlett alattuk. Korsin csinált már öngyilkos merülést
egy bolygó légkörébe, de akkor bombázót vezetett és tudta, hol
a talaj. Ott volt talaj.
A kapitány elméjét korábban elfojtott kételyek öntötték el, és
Devore azonnal reagált:
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– Elég ebbõl! – kiáltotta, azzal ingatagon elindult a rázkódó fedélzeten a féltestvére ülése felé. – Engedj oda a kormányhoz!
– Neked ugyanúgy nem mûködik, mint nekem!
– Majd meglátjuk! – felelte Devore, és a kartámasz felé nyúlt,
de a keze beleütközött Korsin vaskos csuklójába. A parancsnok
összeszorított fogakkal nézett fel rá.
Ne csináld ezt! Ne most!
Egy csecsemõ sírt fel mögöttük. Korsin meglepetten bámult az
öccsére, azután az ajtó felé fordult. Seelah állt ott egy karmazsinpiros csomaggal a kezében, amelybõl gyereksírás hallatszott.
A mindegyiküknél sötétebb bõrû Seelah a kristályvadász Devore bányászcsapatához tartozott. Korsin egyszerûen csak Devore
nõjének tekintette, ha finoman akarta megfogalmazni. Fogalma
sem volt róla, hogyan találkoztak, de nem is érdekelte. Az ajtófélfába kapaszkodó, karcsú alak egészen megviseltnek tûnt. A hagyományok szerint bepólyált gyermek kiszabadította az egyik apró karját, és a zilált, aranybarna haj felé kapott. Anyja látszólag
észre sem vette a tincseibe kapaszkodó ujjakat.
Devore tekintetén is meglepetés – vagy inkább ingerültség? –
suhant át.
– Ha jól emlékszem, elküldtelek a mentõkabinokhoz! – ripakodott rá a nõre.
Bátyja egy pillanatra összevonta a szemöldökét. A mentõkapszulákkal nem volt érdemes foglalkozni. Mármint, szó szerint.
A mûszerek még közvetítették, amikor az elsõ kapszula megrázta a gyenge felfüggesztést, és felrobbant a dokkolóállásában. A többirõl már nem kaptak hírt, de mivel a hajó gerince is megsérült,
feltehetõleg elveszítették az összes mentõkapszulát.
– A... raktérben voltunk – magyarázta a nõ bizonytalanul. Egy
pillanatra elakadt a lélegzete, amikor Devore odalépett hozzá, és
megragadta a karját. – A szállásunk mellett – tette hozzá Seelah.
A kristályvadász a nõ mögött húzódó folyosóra pillantott.
– Devore! A kapszulákhoz már nem... – kezdte a kapitány.
– Te maradj ki ebbõl! – kiáltott rá az öccse. Seelah összeszorította ajkát, és kihúzta magát.
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– Elég! – szólt rá a férfire. – Föld van alattunk! – Amikor Devore értetlenül rámeredt, megismételte: – Föld!
Korsin összekötötte a szálakat: a kibányászott kristályt az elülsõ raktérben halmozták fel, ahol eddig biztonságban átvészelte a
katasztrófát. Annak a helyiségnek az ablakai lefelé néztek.
Tehát mégiscsak volt valami szilárd anyag a sztratoszféra alatt.
Ez pedig esélyt jelentett a túlélésre.
– A bal oldali fúvókákat még be lehet gyújtani – mondta a nõ.
– Nem hinném – válaszolta Korsin. Legalábbis a hídról nem
lehetett életre kelteni a vezérlést, de... – Úgymond, manuálisan
kell leszállnunk – tette hozzá, azzal felállt, és a magába roskadt
navigátor mellett ellépve a jobb oldali ablakhoz ment, ahonnan
belátta a test egy részét, egészen a tatig. A hajó mindkét oldalán
négy-négy félgömb jelezte a nagy torpedócsöveket, amelyeket lefelé és felfelé is el lehetett forgatni a vízszintes síktól. Légkörben
sohasem nyitották ki a torpedófedeleket, mert jelentõsen befolyásolták a hajó egyensúlyát. Jelen esetben ez a tervezési hiba megmenthette õket. – Gloyd? Szerinted mûködne?
– Egy nyitás. De energiaellátás nélkül, kézzel kell feloldanunk
a zárakat, hogy a fedelek kinyíljanak.
Devore ostoba képet vágott.
– Nem mehetünk ki oda! – mondta.
Még mindig gyorsulva zuhantak. Korsin válasz nélkül hagyta
öccse ellenkezését, átsietett a bal oldali ablakhoz, és kiadta a parancsot:
– Mindenki álljon valamelyik oldalra!
Seelah gondolkodás nélkül a jobb oldalra állt egy másik személyzeti taggal. Devore vonakodva követte õket. A bal oldalon
egyedül maradva Yaru Korsin végighúzta tenyerét a hideg párát
izzadó ablakon, és néhány méterrel arrébb megpillantotta az egyik
torpedófedelet. A tövében látott egy kis dobozt, amely nem lehetett nagyobb a hajó folyosóin elhelyezett kommunikációs egységeknél. Nagyobbra emlékezett. De hol lehet a mechanizmus? Ott
van! Kinyúlt az Erõvel, és megragadta a szerkezetet. Óvatosan
kell...
– A legfelsõ fedelek! Mindkét oldalon! Most!
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Akaratának egyetlen elszánt lökésével Korsin kioldotta a zárat. A méretes retesz robbanásszerû gyorsasággal húzódott félre,
és a torpedó hatalmas, félgömbszerû fedele megmozdult, elfordult egyetlen sarokpántján. A folyamatosan rázkódó hajó felnyögött, amikor a fedél elérte a végpozíciót, és az egyik fele méretes
csûrõkormányként meredezett a test oldalán. A kapitány reménykedve hátrapillantott, és Seelah tekintete elárulta, hogy a másik
oldalon is sikerrel jártak. A fedélzetre került Sith-hívek sokaságához hasonlóan Korsin is Erõ-érzékeny volt, ennek megfelelõ kiképzést kapott, de a hajó kormányzása egészen új alkalmazási területnek számított. Egy pillanatra eltûnõdött a lehetõségeken...
Ekkor az Omen hatalmasat rándult, majdnem leverte a lábáról az egész személyzetet, és lefelé fordította az orrát. Nem lassult le, ahogyan Korsin várta, de végeredményben nem is ez volt
a lényeg. Legalább már látták, mi van alattuk.
Feltéve, hogy ezek az átkozott felhõk eltakarodnak elõlünk...
Hirtelen meglátta. Valóban volt odalent talaj, és még több víz.
Sokkal több víz. Tépett fogazatra emlékeztetõ hegycsúcsok emelkedtek ki a zöldes tajtékból, sziklacsontvázra hasonlítottak a lenyugvó nap fényében. Sebesen zuhantak az éjszaka felé. Nem sok
idejük maradt döntéseket hozni...
Csakhogy Korsin tisztában volt vele, hogy nincs alternatíva és
nem hozhat döntéseket. Bár a legénység java része túlélné, ha vízre szállnak le, a feletteseik nem sokáig hagynák õket életben, amikor kiderül, hogy az értékes rakomány egy óceán fenekén végezte.
Jobb, ha az összeégett tetemek közül szedegetik össze a kristályokat. Egy kelletlen grimasz kíséretében utasította a jobboldalt
felsorakozott Erõ-használókat, hogy nyissák ki a lefelé nézõ torpedófedeleket.
Egy újabb erõszakos rándulás után az Omen a bal oldalára fordult, és elkanyarodott egy dühös kinézetû hegyvonulat felé. Hátul egy mentõkapszula lõtt ki a hajóból, és egyenesen nekicsapódott a legközelebbi gerincnek. A nyomában felcsapó lángcsóva
egy másodperc törtrésze alatt tûnt el a kapitány látóterébõl. Gloyd
torpedósai most irigykednének – gondolta Korsin –, ha látták volna
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ezt a találatot. Nagy levegõt vett, és lassan fújta ki. Még életben vagyunk. Még próbálkozunk.
Az Omen elsuhant egy hóborította csúcs közelében, ami száz
méterre sem lehetett. Sötét vízfelület jelent meg alattuk, de egy
újabb korrekciót követõen ismét szárazföldet vett célba. Lassan
kifogytak a zárt torpedófedelekbõl. Ismét kilõtte magát egy mentõkapszula, ezúttal szerencsésebb ívben távolodott. A pilóta – ha
ült benne egyáltalán valaki, és nem csak az automatika irányította – csak akkor kapcsolta be a hajtómûvet, amikor az apró jármû
már megközelítette a habokat. A fúvókák teljes erõvel beletolták
a kabint az óceánba.
Korsin kipislogta szemébõl az izzadságot, és végignézett a személyzeten.
– Mélységi bombát! – jegyezte meg. – A legjobb pillanat egy
közös hadgyakorlathoz!
Ezúttal még Gloyd sem nevetett a poénon. Nem tûnt megfelelõnek a hely és az idõ, és ezt a kapitány is belátta, amikor ismét kipillantott az ablakon. Újabb éles hegyvonulatok meredeztek elõttük, és közöttük ott állt az a hegy is, amelyet nekik szánt
a sors. Korsin visszament az üléséhez.
– Mindenki az állomáshelyére!
Pánikba esve Seelah majdnem elejtette Jariadet. Neki nem volt
munkaállomása a hajón, sem harcálláspontja. Tétován Devore
termináljához lépett. Már nem maradt idejük semmire. Yaru megragadta és lenyomta a nõt a kapitányi ülés mögé, de így õ maradt
védtelen.
Az Omen ferdén csapódott neki egy gránit hegygerincnek, elveszítette a lendületét és a teste még néhány darabját. A becsapódástól Korsin kapitány elõrerepült, az ablak alatti, derékmagas
fal állította meg, és a keretben maradt páncélüveg szilánkok majdnem felnyársalták. Gloyd és Marcom a segítségére indult volna,
de a hajó még mozgott; nekicsapódott egy másik sziklás hegytetõnek, és forogva zuhant tovább. Valami felrobbant, és a hatalmas
jármû lángoló roncsokat szórt maga köré.
A hajó végül nem forgott tovább, elõredõlve csúszott lefelé az
egyik oldalán, a zuhanás közben kormányként használt torpedó25

fedelek leszakadtak róla. Köveket lökött le, földcsuszamlást indított a lejtõn. Korsin érezte, hogy a homlokán vér csorog egy sérülésbõl. Felnézett...
Semmit sem látott. Az Omen elõtt még mindig beláthatatlan
mélység tátongott. Kifogyott a hegyekbõl, amelyek megállíthatták volna.
Állj! Állj!
– Állj már meg!

Csend. Korsin felköhögött, azután kinyitotta a szemét.
Még mindig életben voltak.
– Nem – mondta Seelah. Térdelt és a csecsemõt szorongatta.
– Már halottak vagyunk.
Magának köszönhetõen. A nõ nem mondta ki, de a kapitány
érzékelte az Erõn keresztül feléje áramló gondolatot. Seelah tekintete sokat elárult.

Második
fejezet
Az Omen állandó személyzete ugyanabból az emberállományból származott, mint Korsin: egy nemesi ház lemorzsolódott törmelékébõl. A Ház évszázadokkal korábban emelkedett fel abban
a káoszban, amelynek nyomán kialakult a Tapani Birodalom. A
Sithek rájuk találtak, és hasznosnak találták õket. Képzettek voltak a kereskedelem és az ipar terén, tehát mindabban, amire a
Sith-nagyuraknak szükségük volt, de a nagy világépítõ és világromboló terveik közepette nem szánták rá az idejüket. Korsin
õsei hajókat és gyárakat vezettek, és jól végezték a dolgukat. Hamarosan keveredtek a sötét Jedikkel, és az Erõ-érzékenység megjelent a családban.
Õk jelentették a jövõt. Ezt senki sem ismerte el, de nyilvánvaló volt. A Sith-nagyurak közül még mindig sokan tartoztak azokba a vörös bõrû fajokba, amelyek a követõk magját alkották, de
az arányok folyamatosan változtak. Ha Naga Sadow uralkodni
akart a Galaxison, akkor változniuk is kellett.
Naga Sadow. Csápos képû Sötét Nagyúr, õsi hatalom örököse.
Õ küldte el az Oment és a Harbingert a lignankristályok felkutatására. Neki volt szüksége a kristályokra a Kirreknél, hogy a
segítségükkel legyõzze a Köztársaságot és a Jedijeit.
Vagy a Jediket és az õ Köztársaságukat? Már nem számított.
A hajó elvesztéséért Naga Sadow meg fogja ölni Korsin kapitányt
és a társait. Ebbõl a szempontból nézve Seelah-nak teljes mértékben igaza volt.
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Ugyanakkor ez még nem jelentette azt, hogy Sadow szükségszerûen elveszíti a háborút. Korsinnak sikerült megmentenie a
kristályokat.
Persze, a kristályok egyelõre odafent voltak.
Egyetlen éjszaka alatt háromszázötvenöt fõt menekített le a
magas fennsíkról. Tizenhat sérült meghalt útközben, és öten
megbotlottak, belezuhantak a sötétségbe a keskeny szirt szélén,
amely az egyetlen levezetõ útvonalat kínálta. Az evakuáció szükségességét senki sem kérdõjelezte meg. Nem maradhattak az ingatag, lángoló roncs mellett. Korsin utolsóként hagyta el a hajót,
és majdnem maga alá csinált, amikor egy elszabadult protontorpedó kicsúszott az egyik letört fedelû kilövõcsõbõl, elgurult mellette, és lezuhant a fennsík szélérõl.
Napkeltére találtak egy nagyobb, füves területet a hegy dereka
környékén. Az élet jelei mindenhol láthatók voltak, még itt is.
Ez volt az elsõ jó jel. Odafent az Omen tovább lángolt. Legalább
nem kell azon tûnõdnöm, hogy hol lehet a hajó – gondolta a kapitány.
Kilométerekrõl is látni lehetett a füstöt.
Megpihentek, és délután a tömegben, amely inkább volt gyûlés, mintsem tábor, Korsin rádöbbent, hogy azon sem kell elmerengenie, hogy a népét hol keresse. Bármikor megtalálta volna
õket. Szag után.
– Legalább most már tudom, miért tartottuk a massassikat a
saját részlegükben – mormolta maga elé.
– Elbûvölõ! – jegyezte meg egy hang mellette. – Elárulhatom,
hogy õk sem örülnek neked! – Az egyik Vörös Sith szólította meg,
azaz tisztavérû, ahogyan õk nevezték magukat. Ravilan a massassik szállásmestereként szolgált a hajón, és a vad harcosok, a csataterek rémei hallgattak rá. A kényszerleszállás után a massassik
nem tûntek annyira veszélyesnek. Korsin követte Ravilant a vörös bõrû ördögök közé, akiket a szokásosnál is kellemetlenebb
társasággá tett a hányásszag. Az erõszakos ösztönökkel megáldott,
két-három méter magas szörnyetegek a földön fetrengtek, ziháltak és köhögésrohamok törtek rájuk.
– Talán valamiféle tüdõvizenyõ – mondta Seelah. Tisztított levegõvel töltött palackokat osztogatott, amelyeket egy kimentett
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készletládában talált. Mielõtt Devore révén helyet kapott a hajó
személyzetében, harctéri orvosként szolgált, bár ahogy a massassikkal viselkedett, abból ez nem derült volna ki. Mintha félt volna megérinteni a nehézkesen lélegzõ harcosokat. – Már nem vagyunk olyan magasan, úgyhogy enyhülnie kellene. Lehet, hogy
normális.
A nõtõl balra heves köhögésroham rázta meg az egyik massassit, aki ezután némán méregette az eredményt: a kezérõl maroknyi, véres nyálka csorgott le. Korsin a szállásmesterre nézett, és
szárazon kérdezte:
– Ez normális?
– Tudod, hogy nem az! – csattant fel Ravilan.
Devore Korsin sietett oda a táborhely túloldaláról, és türelmetlenül odanyomta a fiát Seelah-nak, még mielõtt a nõ megtörölhette volna a kezét. Megragadta a beteg harcos vaskos csuklóját,
hogy maga is megnézze a felköhögött váladékot, azután a tekintete a testvérére villant.
– De hát a massassik mindenki másnál keményebbek! – csodálkozott.
– Erõsebbek mindennél, amit meg tudnak ütni, rúgni vagy fojtani – felelte a kapitány. Csakhogy egy idegen bolygó, az egy idegen bolygó. A bioszenzorok fent maradtak a hajóban, és egyébként sem lett volna idejük elvégezni a vizsgálatot.
Devore követte a nõjét, aki elhúzódott a beteg massassiktól.
Nyolcvan harcos élte túl a zuhanást. A kapitány az imént tudta meg, hogy Ravilan segédjei a hegyoldalban égették el a túlélõk egyharmadát, miután azóta megbetegedtek és elpusztultak
a légkörtõl. A bolygó gyorsan fogyasztotta õket. A szállásmester
odavezette Korsint a bûzlõ máglyához.
– Nincs elég messze – mondta a férfi.
– Kitõl? – kérdezte Ravilan. – Talán itt szeretnél berendezkedni hosszabb távra? Vagy költözzünk át egy másik hegyre?
– Elég ebbõl, Rav!
– Hová lettek a szellemes megjegyzéseid? Meglepsz! Legalább
tervezhetnél ennyire elõre.
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Korsin és Ravilan már korábban is hajba kaptak egy-egy küldetés során, de ezúttal a kapitány úgy vélte, nincs erre idejük.
– Azt mondtam, hogy elég ebbõl! – szólt rá a vörösre. – Felmértük az alattunk lévõ hegyoldalt. Ott voltál. Te is tudod, hogy
lefelé nem vezet tovább út. – A meredély tövében tengerpartot láttak, amelyet rögtön meg is tört a következõ hegy. Ráadásul a szomszédos hegyoldalakon nagy és erõs tüskékkel teli bozót burjánzott. – Nincs szükség expedícióra. Nem maradunk itt.
– Reméltem is – mondta Ravilan fintorogva a máglyából áradó bûztõl. – Az öcséd, mármint Eldrak Korsin másik fia minél
elõbb vissza akar térni a hajóhoz. Egyetértek vele. Jelentést kell
tennünk Sadow Nagyúrnak.
Korsin megtorpant.
– Csak én ismerem az átviteli kódokat. Ez az én dolgom –
mondta. Felpillantott a roncsból felszálló füstfelhõre. – El is végzem, amint biztonságos lesz.
– Ez csak természetes. Amikor biztonságos lesz.
A kapitány nem akarta magával vinni az öccsét a küldetésre.
Évekkel korábban megkönnyebbülten hallotta a hírt, hogy féltestvére feladta a hadiflottás karriert, és ásványkutatóként szolgálta tovább a Sith-nagyurakat. Drágakövek és Erõvel átitatott
kristályok után kutatva sokkal könnyebben szerezhetett vagyont
és hatalmat. Az apjuk támogatásának köszönhetõen Devore specialistává képezhette ki magát a plazmafegyverek és a letapogatóeszközök használata terén. A Jedikkel kialakult konfliktus
miatt hirtelen nagy szükség lett a szaktudására, és a feletteseik az
Omenre osztották be. Yaru néha eltûnõdött, hogy ki vehetett enynyire rossz néven valami ugratást vagy tréfát, amiért ezzel büntették? Azt mondták, hogy a mostohaöccse hivatalosan is az alárendeltje, de úgy tûnt, hogy Devore-t ez nem érdekelte. Ehhez
még a Sith-nagyurak hatalma is kevésnek bizonyult.
– Orbitális pályán kellett volna tartanod a hajót! – hallatszott
egy hang egy poros dombocska mögül.
– Sohasem voltunk orbitális pályán!
Korsin felismerte a navigátor, Marcom hangját, és nem kellett
gondolkodnia rajta, hogy kié lehet a másik.
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Amikor a kapitány felrohant a dombtetõre, a vén Marcom már
hiábavalóan próbált kikeveredni a tömeg fogságából. Devore bányászai nem akarták elereszteni az áldozatukat.
– Fogalmatok sincs a munkámról! – kiáltotta Marcom. – Mindent megtettem, amit csak lehetett! Ó, mi értelme beszélni nektek!?
Korsin még oda sem ért, amikor a csapat elõrelendült, és a következõ pillanatban émelyítõ puffanások és reccsenések hallatszottak.
– Ne! – kiáltotta a kapitány.
A fénykard a lába elé gurult, amikor szétlökdöste az elõtte állókat, és elindult a kör közepe felé. Apja kormányosa már kibelezve hevert. Seelah és Jariad mellett ott állt Devore bekapcsolt
fénykarddal, izzó pengéje vörösre festette a megnyúló árnyékokat.
– A navigátor támadott elõször – mondta Seelah.
A kapitány tehetetlenül meredt rá.
– Mit számít? – kérdezte, és közelebb lépett, az Erõvel a kezébe húzta a földön heverõ fénykardot. Devore halvány mosollyal
állt a tetem mellett, fegyverét bekapcsolva tartotta. Sötét tekintetében ismerõs eszelõsség izzott. Enyhén reszketett, de nem a félelemtõl – nem is olyasmitõl, amit Yaru Korsin képes volt érezni.
A kapitány tudta, hogy féltestvérében valami sokkal veszélyesebb
érzelem dúl. Lefelé fordította Marcom fegyverét, így jelezte, hogy
nem kívánja használni. Az öklét rázta öccse felé.
– A navigátorunk volt! Arra gondoltál már, hogy mihez kezdünk nélküle, ha a csillagtérképek nem mûködnek?
– Megtalálom a hazautat – bizonygatta Devore.
– Remélem is! – vágta rá Korsin. Az õket körülvevõ tömeg öszszetétele csak ekkor tudatosult benne: nem csak arany egyenruhás bányászokat látott, de a híd személyzetét is. Például az egyik
vörös képû Sithet Ravilan fajtájából. Jól láthatóan nem érintették meg az események. – Ez nem vezet semmi jóra! Egyikõtöknek sincs haszna belõle. Mindenki maradjon itt, amíg nem lehet
biztonságosan megközelíteni a hajót!
Seelah felbátorodott a támogatói közelségétõl.
– Mikor lesz újra biztonságos? – kérdezte halvány gúnnyal a
hangjában. – Meddig várjunk? Napokig? Hetekig? – Karjában
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felsírt a gyerek. – Meddig húzzuk? Életben leszünk még, amikor
újra biztonságosnak véled a hajót?
Korsin rámeredt, és mély lélegzetet vett. Ledobta Marcom fénykardját a párocska lába elé.
– Szóljatok Ravilannak, hogy õt is égesse el! – utasította õket.
– Akkor megyünk, amikor én azt mondom. Ha az a hajó felrobban vagy tovább zuhan, és az óceánban köt ki, akkor leszünk igazán bajban. Tehát akkor megyünk, amikor én mondom!
Korsin megfordult, és kilépett az egybegyûltek gyûrûjébõl. A
tömeg vonakodva vált szét elõtte. Összefutott Gloyddal, aki roszszallóan nézte a morgolódó túlélõket. Lemaradt a mûsorról.
– Kapitány!
Elnéztek egymás mellett. A többieket figyelték.
– Nem túl vidám itt az élet, Gloyd – jegyezte meg Korsin.
– Akkor ezt biztosan hallani akarja – mondta rekedtes hangján a houk. – Szerintem három lehetõségünk van. Elhúzunk errõl a szikláról bármivel, ami tud repülni, vagy elbújunk, amíg kinyírják egymást.
– És mi a harmadik?
Gloyd festett homlokán összefutottak a ráncok.
– Nincs. Csak gondoltam, jobban hangzik, ha hármat mondok.
– Gyûlöllek, tudod?
– A gyûlölet, az jó. Egyszer akár még Sötét Nagyúr is lehet magából.
Korsin még az elsõ hajójáról ismerte Gloydot. A houk tipikusan az a fajta tiszt volt, akit minden Sith-kapitány szívesen látott
a hajóján; jobban érdekelte a saját munkája, mintsem elvegye valaki másét, és elég okos volt ahhoz, hogy távol maradjon a bajtól. Vagy egyszerûen csak túlságosan szeretett felrobbantani dolgokat, és ezt leginkább a taktikai poszton élhette ki.
Tekintve, hogy a munkaállomása fent maradt a hegy tetején,
több kilométerrel arrébb, Korsinnak fogalma sem volt, hogyan lehetne hasznára régi szövetségese. Ugyanakkor, Gloyd legalább
ötven kilóval nehezebb volt a személyzet java részénél, és amíg
együtt voltak, feltehetõleg senki sem próbálta megtámadni õket.
Nem is mozdult feléjük senki.
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