Prológus
A barlangban csípõs hideg volt, mégis izzadságcseppek ütköztek ki Satele Shan bõrén. Az egyenetlen kõpadló a leterített
pokrócok ellenére is nyomta a hátát, s ahogy kényelmetlenül forgolódott, az árnyéka groteszk táncot járt a falon az izzórudak fényében.
– Próbálj meg nem mozogni! – dörmögte Ngani Zho mester,
aki nélkül nem jutott volna el élve ebbe a parányi, eldugott zugba, miközben odakint a feje tetejére állt a világ.
A Galaxis lángokban állt. A Sithek, a Jedi-rend õsi ellenségei,
akikrõl már azt hitték, hogy örökre eltûntek a történelem színpadáról, váratlanul felbukkantak, és a megsemmisülés szélére sodorták az ezredévek óta fennálló Köztársaságot.
Satele Shan a saját bõrén tapasztalta meg ennek a háborúnak
minden borzalmát, miközben a Köztársaság katonái élén õ és a
többi Jedi-lovag megütközött az ellenséges hordákkal. Egész világokat látott elhamvadni, miközben a barátai elhullottak mellõle, s annyi szenvedésben volt része, amirõl nem hitte, hogy bárki is képes lehet elviselni.
Az a fájdalom azonban, amit megtapasztalt, teljesen más természetû volt.
Nincsenek érzések. Csak a lelki béke létezik.
A Jedi-mantra segített az összpontosításban, s az Erõ segítségével próbált meg lecsillapodni. A teste azonban nem volt hajlandó engedelmeskedni az elméje utasításának, s továbbra is vad
kétségbeeséssel kapkodott levegõ után.
A Jedi-rend mesterei ilyesmire nem készítették fel.
De ugyan ki is számított ilyesmire?
– Satele! Hallasz engem?
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A szemei megrebbentek Ngani Zho hangjára, s bár majd elhányta magát a hullámokban rátörõ fájdalomtól, bólintott. Az ujjai a mentora kezét keresték, s megpróbált erõt meríteni az érintésbõl.
– Már majdnem vége, Satele! Csak nyomj tovább!
Ahogy a méhe ismét összehúzódott, úgy érezte, szétszakad a
teste, de minden erejével azon volt, hogy kövesse a mester utasítását. Aztán felsikoltott – úgy, hogy majd a torka szakadt bele –,
s a fájdalom hirtelen elmúlt.
A következõ pillanatban gyereksírás töltötte be a barlangot.
Az õ gyermeke sírt.
– Fiú, Satele – mondta Zho mester, miközben elvágta a köldökzsinórt. – Fiad született!
Satele már hónapok óta tudta, hogy fiút hord a szíve alatt, s
ahogy egyre nõtt és erõsödött, úgy érzékelte õt mind tisztábban
az Erõ segítségével. De igazán most, attól, hogy valaki más is kimondta hangosan, vált teljes és visszavonhatatlan valósággá, hogy
egy fiúcskának adott életet.
Egy olyan Galaxisban, ami nem ismert mást, csak a halált.
– Itt is van… – dünnyögte Zho, és óvatosan Satele karjaiba helyezte a takaróba bugyolált csecsemõt.
A nõnek már az is komoly erõfeszítésébe került, hogy el ne
ejtse a kicsit, aki most már épp csak hüppögött. Ahogy a szívére
húzta a csecsemõt, azon tûnõdött, vajon milyen sorsot is szánt az
Erõ a fiának. Ahhoz kétség sem férhetett, hogy az út, amin járni
fog, nehéz lesz és veszedelmekkel teli, bár ebben semmi meglepõ nem volt, hisz ezekben a sötét idõkben minden út az volt.
Vajon miféle élet vár rá?
Mint az anyjára?
Satele Shan, a Köztársaság hõse. A Jedi-rend bajnoka. Ikon.
Szimbólum. Az Erõ kiválasztottja. A Köztársaság eszméinek és
erényeinek megtestesítõje.
Épp ezért volt kénytelen eltitkolni a terhességét.
Az elsõ hónapokban ezzel még viszonylag könnyen boldogult
– a bõ, kényelmes Jedi-köpenyek jótékonyan eltakarták a lassan
gömbölyödõ pocakját –, de késõbb már ennél jóval körülménye12

sebb megoldásokhoz volt kénytelen folyamodni. Ngani Zho nélkül nem is boldogult volna, s amikor már nem tudta tovább leplezni az állapotát, a mestere azt mondta a Jedi Tanácsnak és a
Köztársaság vezérkarának, hogy Satele az õ utasítására indult egy
titkos és veszedelmes küldetésre, amirõl még csak beszélni sem
beszélhet anélkül, hogy ne sodorná vele veszélybe a tanítványa
életét.
És Zho mester kifogástalan hírnevének hála, senki sem tett föl
további kérdéseket.
A küldetés azonban most már véget ért, s ideje volt visszatérni. A Köztársaság már túl régóta küzd bajnok nélkül, s legfõbb
ideje gátat vetni a Sith Birodalom terjeszkedésének.
A Köztársaságnak szüksége van rá, amit tovább már nem hagyhat figyelmen kívül.
– Biztos vagy benne, Satele? Nem akarod mégis átgondolni?
A nõ bágyadtan a karjában alvó csecsemõre pillantott, s tudta,
ezt a pillanatot élete végéig a legdrágább emlékei közt fogja õrizni. A félelem, magány és szomorúság perceiben mindig ott lesz
ez a pillanat, amibe belekapaszkodhat.
Amikor elõször tartotta a karjában az újszülött fiát.
Pedig a terhesség elején milyen elszántan küzdött a feltámadó
anyai érzések ellen! Ösztönök – hitegette magát. Hormonok és
gének, semmi több. Biológiai védõmechanizmus, ami elõsegíti a
faj fennmaradását. De ahogy teltek a hetek, kénytelen volt belátni, hogy a méhében növekvõ gyermek iránt érzett szeretete több,
mint biológia és hormonok.
Egyre erõsebb érzelmi kötelék volt ez, s az anyai ösztön, ami
a magzat védelmére sarkallta, mind erõsebbé és erõsebbé vált.
Bármit megtett volna, hogy megóvja a gyermekét, s az õ érdekeit a sajátjai elé helyezte. Ha ezért embereknek kell meghalnia,
és egész bolygók szenvednek, ám legyen!
De ezek a nõ és az anya zsigeri ösztönei voltak. A Jedi-lovag
tudta, hogy az õ pozíciójában ez elfogadhatatlan.
– Azt ígérted, hogy vigyázol rá! – mondta Satele halkan, miközben a karjaiban szuszogó gyermeket figyelte.
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– Úgy is lesz – bólintott a mester. – Feltéve, hogy még mindig
ezt szeretnéd.
– Ennek semmi köze ahhoz, amit én szeretnék – mondta a nõ
szomorúan, és visszaadta a gyermeket. – Kötelességeim vannak.
Zho bólintott, s elvette tõle a fiát. S ezzel Satele Shan életének
legboldogabb pillanata is véget ért. A baba ismét rázendített, mire a mester felállt, magához ölelte, s lassan ringatva elkezdett vele fel-alá sétálni a barlangban. Úgy tûnt, a mozgás megnyugtatja
a csecsemõt, mert hamarosan ismét elaludt.
– Biztos vagy benne, hogy nem akarod elmondani az apjának?
– kérdezte a Jedi-mester halkan.
– Nem – rázta meg a fejét Satele. – Õ… jó ember, de sötétség
lakozik benne.
Ngani kimérten biccentett, jelezvén, hogy elfogadta a tanítványa döntését, aztán halványan elmosolyodott.
– És mi a neve?
Satele egy pillanatra megdöbbent. A mestere még soha nem
kérdezett a gyermek apja felõl, ahogy õ sem akarta felfedni a kilétét. Aztán rájött, hogy a tanítója a babáról beszél.
– Te fogod felnevelni – mondta szomorúan. – Neked kellene
nevet választani neki.
A Jedi-mester megtorpant, s olyan pillantást vetett rá, amitõl
a nõ egy pillanatra ismét zöldfülû padavannak érezte magát.
– Te vagy az anyja! Te adj neki nevet!
Satele félrebillentette a fejét, s a kimerültségtõl már alig bírta
nyitva tartani a szemét.
– Theron – mondta halkan. – Theron a neve.

Elsõ
fejezet
Miközben átvágott a Nar Shaddaa Promenádjának egyik utcáján, Theron Shan igyekezett minél jobban beleolvadni a tömegbe. Világos bõr, barna haj, barna szemek, átlagos testfelépítés –
csupa olyasmi, amire nem sokan figyeltek föl errefelé. Sõt itt
még a bal szeme és a jobb füle körüli kibernetikus implantátumok sem keltettek különösebb feltûnést.
A holdon, amit a huttok irányítottak, gigászi város-agglomerációk terpeszkedtek, s amíg a szem ellátott, színes neonreklámok
és transzparensek hirdették, hogy minden eladó és minden megvehetõ. Sokan Kis Coruscantnak nevezték, bár Theron szemében
ez csak rossz viccnek tûnt. A Köztársaság központi világát esztéták és mûvészek légiója álmodta meg, s ügyelt rá, hogy a forma
és a tartalom tökéletes összhangja mindenki számára egyértelmûvé tegye: a Galaxis egyik legfontosabb világán jár. A város-világot
gondosan szektorokra osztották, hogy könnyebb legyen eligazodni benne, s bár nap mint nap milliók látogattak el a Coruscantra,
a járdák és közlekedõfelületek a tömegek ellenére is tiszták maradtak. A százemeletes toronyházak között száguldó légi siklók
pedig mindig gondosan a számukra kijelölt légifolyosóban és röppályán közlekedtek.
A Coruscanton rend volt.
Itt azonban, a Csempészek Holdján, minden olyan mûvészien
eklektikusnak tûnt. A csillogó, égig érõ üzletközpontok közt lelakott, bontásra váró épületek kornyadoztak, a klubok és éttermek
tõszomszédságában õsrégi gyárnegyedek rozsdálltak, s öklendeztek maró füstöt a járókelõkre és vendégekre. Közlekedésrendé15

szet és betartandó szabályok híján a siklók és robogók úgy, arra
és olyan sebességgel közlekedtek, ahogy és amerre csak nekik tetszett, nem egyszer olyan közel a talajhoz, hogy azzal már a járókelõket is veszélyeztették.
Theronnak volt egy olyan érzése, hogy valaki követi. Látni
ugyan nem látta az illetõt, de érzékelte. Érezte az õt fürkészõ szemeket, amik úgy mérték föl, akár vadász a prédát.
Ngani Zho mester, aki egész gyermekkorában vigyázott rá, nyilván azt mondta volna, hogy Theron érzékenysége az Erõbõl fakad, de annak ellenére, hogy Theron felmenõi közt neves Jedilovagok voltak, õ maga nem volt a Rend tagja, s még csak nem
is volt igazán Erõ-érzékeny.
Viszont évtizednyi kémelhárítói gyakorlata volt, s az alapokat
még a Köztársasági Hírszerzõ Szolgálatnál verték a fejébe. Éppen ezért figyelt a legapróbb részletekre is, s folyamatosan szemmel tartotta a környezetében beálló minden változást. S bár a
gondolatai szüntelen a rá váró küldetésen jártak, a tudatalattija
továbbra is résen volt, és a megfelelõ pillanatban megszólaltatta
Theron tudata mélyén a vészcsengõt – az évek és a rutin arra figyelmeztették, hogy ezt a vékony kis hangocskát nem szabad figyelmen kívül hagynia.
Ügyelve, hogy a léptei ritmusa mit se változzon, lassan oldalra fordította a fejét, s a perifériális látását is használva szemügyre vette a környéket.
Az utca szintjén szembántó színkavalkád fogadta, csupa rikító fényreklám, amik kiváló fedezéket nyújthatnak bárkinek, aki
kellõ elõvigyázatossággal követi. Cseppnyi öröm az ürömben,
hogy a villódzó fényeken tompított valamit a reklámtáblákra rakódott évtizedes kosz. Annyi mocsok volt a levegõben, és annyira nem ügyelt rá senki, hogy szinte borítékolni lehetett: a Nar
Shaddaa záros határidõn belül lakhatatlanná válik.
A gyanús kinézetû alakokat ezen a helyen nem volt könnyû kiszúrni a tömegbõl, tekintve, hogy a Csempészek Holdjának lakói
javarészt ilyenek voltak. A coruscanti egyezmény aláírása óta a
huttok semlegesek maradtak a Köztársaság és a Sith Birodalom
közt folyó háborúban, s ennek köszönhetõen a Nar Shaddaa a Ga16

laxis söpredékének közkedvelt találkozóhelyévé lépett elõ. Akadt
itt mindenféle: a Fekete Nap rabszolgavadászai, rodiai zsebtolvajok, twi’lek szajhák, chevin drogüzérek. A Nar Shaddaán minden kétes üzlet fölött szemet hunytak, feltéve, hogy a huttok levehették a saját sápjukat.
Persze, mindig akadtak olyanok, akik túl kapzsiak vagy túl
ostobák voltak, hogy kifizessék a huttokat. Az ilyenek általában
nem sokáig húzták errefelé.
Lehet, hogy errõl van szó? – merült föl Theronban. – Morbo küldött valakit, hogy intézzen el?
Elsietett a Promenád közepén álló hatalmas szobor mellett,
ami Hajthatatlan Karraggát ábrázolta. Bár már jó ideje a Csempészek Holdján tevékenykedett, a szobor láttán mindig erõs késztetést érzett, hogy megálljon, és hitetlenkedve megcsóválja a
fejét. Egy harminc méter magas, hutt aranyszobor olyasmi, ami
mellett senki sem mehet el szó nélkül.
A fejcsóválás most arra is lehetõséget biztosított, hogy gyorsan körülnézzen, és felmérje, nem épp ebben a pillanatban húzódik-e be valaki az egyik közeli kapualjba.
És igen… ott volt. Tõle balkézre. Nem volt ideje tüzetesebben
is szemügyre venni, de a gesztus magáért beszélt.
Valaki, aki egyedül dolgozik. Lehet, hogy egy rabló. Vagy egy
bérgyilkos.
Mivel szorította az idõ, úgy döntött, ideje lesz kiugrasztani a
közmondásos mynockot a bokorból. Befordult hát a következõ
sikátorba, ahol már jóval kevesebben jártak, és a vakító fényreklámok nyugtalanító félhomálynak adták át a felségterületet.
Ha a sarkában loholó alak cselekvésre szánja el magát, ennél
ideálisabb helyet keresve sem találhat.
A jobb fülébe épített kibernetikus implantátum halk zümmögéssel figyelmeztette, hogy adó-vevõn keresik. És csak egyvalaki ismerte ezt a titkos frekvenciát, úgyhogy azonnal fogadta is a
hívást.
– Igazgató – suttogta.
– Theron! – A Hírszerzés feje, mint általában, most is nyugtalannak tûnt. – Merre vagy?
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– Épp nyaralok. És nem mondhatsz semmit, mert idõben szóltam, hogy szabadságra megyek!
Azon tûnõdött, hogy az igazgató hívása akár még kapóra is jöhet neki. Bárki is járjon a nyomában, nyilván sebezhetõnek tekinti majd, miközben épp egy hívást bonyolít le. Csupán annyit
kell tennie, hogy úgy tesz, mintha nem figyelne a környezetére,
aztán a megfelelõ pillanatban…
– Nyaralsz? – dünnyögte az igazgató a fülébe, miközben Theron végigsétált az elhagyatott sikátoron. – Hát ez igazán érdekes,
tekintve, hogy jelentették: az egyik ügynökünket a Nar Shaddaán
látták.
– Valami kullancsot küldtél a nyakamra?
– Mit keresel a Csempészek Holdján?
– Mondtam már: nyaralok.
– Pont ott?
– Kellemes a klíma.
– Szmogfelhõk és savas esõ? Szerintem meg inkább készülsz
valamire.
Jelenleg épp egy fickót készülök lekapcsolni, aki már egy ideje a nyomomban liheg.
– Személyes ügyben járok.
– Teff ’ith ügyét próbálod orvosolni? – sóhajtott föl az igazgató.
Theron szinte látta, ahogy a fõnöke a halántékát masszírozza.
– Teff ’ith nem rossz arc – mormolta Theron. – Csak rendszerint rossz társaságba keveredik.
– Felteszem, veled is így került össze – dörmögte az igazgató.
Theron megtorpant, és egyenesen elõre nézett.
A klasszikus „Most nem figyelek, most támadj rám!” – póz. Hát,
kispajtás, bárki is vagy, ideje lesz lépned!
– Ngani Zho valami különlegeset látott benne – mondta halkan Theron.
– Tudom, hogy tiszteled Zho mestert, és hogy õ nevelt föl, de
amikor õ és Teff ’ith találkoztak, a mester már némileg… zavart
volt.
Bolond. Ezt akartad mondani, de aztán még idejében meggondoltad magad!
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– Kiváló alvilági kapcsolatokkal rendelkezik – magyarázta Theron. – És a kritikus helyzetekben mindig megfelelõen reagál. Szerintem hasznos társ lehet.
– És mibõl gondolod, hogy a segítségünkre lesz? Nem épp õ
mondta, hogy ha még egyszer a szeme elé kerülsz, megöl?
– Akkor majd ügyelek rá, nehogy pont a szeme elé kerüljek.
– Nem szívesen teszem ezt, Theron, de arra kell, hogy utasítsalak: a saját érdekedben hagyd el a Nar Shaddaát!
Theron érezte, ahogy egy vibrokés hegye feszül a hátának.
– Ha megmoccansz, megöllek! – csikorogta egy mély hang.
– Túl sokat aggodalmaskodsz! – mondta Theron halkan az
igazgatónak. – Minden a legnagyobb rendben!
Aztán megszakította az adást.
– Kezeket fel! – reccsent rá a támadója.
Theron lassan a magasba emelte a kezét, s közben azon dühöngött, hogy az álca túl jól sikerült, és a nyomában járó alaknak sikerült túl közel kerülnie hozzá.
Még csak nem is hallottam, hogy jön! Ennyire jó, vagy csak ennyire figyelmetlen voltam?
– Dobd el!
A késes a közös nyelvet használta, de a hangján érzõdött, hogy
nem ember. Ahhoz túl mély, morgó torokhangon beszélt. S legalább olyan magas volt, mint Theron.
De ennél többet anélkül, hogy ne fordult volna meg, a férfi
nem tudott megállapítani róla.
A fülébe épített adó-vevõ ismét felzümmögött, de Theron ez
alkalommal nem fogadta a hívást. Kétszer összekoccantotta a fogait, ezzel idõlegesen kikapcsolva az implantátumait. Most már
semmi sem terelheti el a figyelmét, így akár még az is megeshet,
hogy élve hagyja el a sikátort.
– Azt mondtam, hogy dobd el! – reccsent rá a támadója, és
még erõsebben a hátába nyomta a kés hegyét.
Theron lenyúlt, lassan elõhúzta pisztolyát a csípõjére szíjazott
tokból, és a földre ejtette. Egy pillanatra eljátszott a gondolattal,
hogy meglepi és lefegyverzi a támadóját – tucatnyi módot ismert
rá –, de aztán úgy döntött, hogy egyelõre még nem. Anélkül, hogy
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nem tudja, kicsoda az illetõ, és mire számíthat tõle, ez túl kockázatos lenne.
Türelem! Elemezd a helyzetet, és várj a megfelelõ pillanatra!
– A csuklóvédõidet is! Lehet bennük nyílvetõ vagy beépített
lézerfegyver… Úgyhogy azokat is dobd el szépen!
Ennyit a meglepetésrõl! – sóhajtott föl Theron, és lecsatolta az
egyedi alkarvédõit.
Az, hogy a támadójában felmerült, hogy a karvédõiben beépített fegyverek lehetnek, újfent csak azt támasztotta alá, hogy nem
valami utcai gégemetszõ. Egy birodalmi ügynök valószínûleg felismerné a karvédõkbe épített fegyvereket, de egy birodalmi ügynök nem lépne akcióba egy olyan világon, ami a huttok kezében
van. Fõleg most, hogy a Birodalmi Titkosszolgálatot hivatalosan
is felszámolták. Úgyhogy egyre valószínûbbnek tûnt, hogy mégiscsak egy bérgyilkossal vagy fejvadásszal van dolga, akit Morbo,
a hutt küldött a nyakára.
– És most lassan fordulj meg!
Már nem érezte a hátának feszülõ fegyvert, és lassan megfordult.
Egy violaszín houk tornyosult fölébe, s a tagbaszakadt humanoid mintha az egész sikátort betöltötte volna. Békaszerû ábrázatából komor, rezzenéstelen szemek figyelték Theron minden
mozdulatát.
Biztos volt benne, hogy a houk egyedül van. Észrevette volna,
ha többen követik.
Nyers erõ tekintetében nem vehette föl a versenyt a teremtménnyel, s bár általában képes volt a fürgeségével ellensúlyozni
az ellenfél esetleges erõfölényét, ilyen szûk helyen egy vibropengével szemben nem mert kockáztatni. Fõleg, ha a houk képzett a
közelharcban.
És – tekintve, hogy milyen fegyvert választott – ez elég valószínûnek tûnt.
– Miért szaglászol Morbo után? – recsegte a béka-lény.
– Fogalmam sincs, mirõl beszélsz – vonta meg a vállát Theron, aki beigazolódni látta a huttal kapcsolatos teóriáját.
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– Az elmúlt három nap során Morbo klubja körül õgyelegtél
– mordult föl a houk. – Úgyhogy megkérdezlek még egyszer, de
ha most is hazudni próbálsz, akkor komoly problémáink lesznek!
Azzal megemelte a vibropengét. Épp csak annyira, hogy némi
plusz nyomatékot adjon a szavainak.
A fenyegetés messze nem zavarta annyira Theront, mint az,
amit Morbo klubjában tett látogatásai során fedezett fel.
– Sose láttalak a klubban – ismerte be Theron. – És nem gondoltam, hogy rám bárki is felfigyelt volna.
– Arra képeztek ki, hogy tudjam, mire figyeljek! – mordult föl
a houk.
Kiképezték? Ugyan ki? A Birodalmi Titkosszolgálat?
– Kinek dolgozol? – kérdezte a béka-lény.
Theronnak esze ágában sem volt felfedni elõtte, hogy a köztársasági hírszerzés ügynöke, és tartott tõle, hogy a lény kiszagolja,
ha bármilyen mesével próbálkozik.
– Lõjétek le! – kiáltott föl hirtelen.
A houk szemei épp csak megrebbentek, de ez a pillanatnyi figyelem-elterelés is elég volt Theronnak, hogy cselekedjen. A béka-lény gyomrába térdelt, s bár nem sok kárt okozott benne, de
kibillentette a tagbaszakadt humanoidot az egyensúlyából, s máris nagyobb mozgástere volt.
Amire szüksége is volt, mert, bár számított az ellentámadásra,
még így is épphogy csak el tudott ugrani a béka-lény vágása elõl.
A méretéhez képest a houk meglepõen gyorsnak bizonyult.
Theron elmarta a lény csuklóját, megrántotta és megcsavarta,
próbálta elszedni tõle a kést, mire a houk kicsavarta a törzsét,
aztán a bal vállával felöklelte Theront.
Az ügynök védekezni kényszerült, s a sikátor túl szûk volt, hogy
sokáig kimozoghasson a houk támadásai elõl. Tudta, ha megfordul, kést kap a hátába, így gyorsan hátrálni kezdett, miközben a
szemét végig a lényen és a feléje kaszáló vibropengén tartotta.
Aztán hirtelen megtorpant, a földre kuporodott, és a houk lábának vetette magát. A lény erre nem számított, s miközben felbukott, a kés is kicsúszott az ujjai közül.
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A meglepetés azonban csak egy pillanatig tartott, s miközben
megpróbáltak feltápászkodni, a houk egyik csontos térde állon találta Theront. Az ügynök érezte, ahogy az ajka fölreped, és a tekintete egy pillanatra elhomályosul.
Ha most elájulok, ez kicsontoz!
Minden erejével azon volt, hogy kizárja tudatából a fájdalmat, s
ahogy felpattant, azonnal félre is perdült. A béka-lény egyik vaskos
mancsa azonban így is elérte, s az ujjai a férfi torkára fonódtak.
Theron minden erejét beleadva kétszer a houk lapos arcába rúgott, s ahogy a vasmarok szorítása enyhült egy hajszálnyit, hátratáncolt, aztán futásnak eredt az elszórt fegyverei irányába.
A houk riasztóan gyorsan magához tért, de ez a néhány pillanat is elég volt Theronnak, hogy az egyik alkarvédõjét felcsatolja, és célba vegye az ellenfelét.
– Hetes típusú lövedék! – mormolta, aztán ökölbe szorította a
kezét.
Az alkarvédõbõl apró lövedék vágódott ki, és a béka-lény mellkasába fúródott. A következõ másodpercben áramütés rántotta
görcsbe a lény izmait, s a houk rángatózva roskadt össze.
Theron villámgyorsan összeszedte a fegyvereit, s közben azon
tûnõdött, mit is kezdjen a megbénult lénnyel. Pár perc múlva már
ismét mozgásképes lesz, de addig…
Nem sok kedve volt megölni egy magatehetetlen ellenfelet.
Kikérdezni már annál inkább.
– Toxicitás: kettes! – mormolta, és újabb nyilat küldött a lénybe.
A méreg alig harminc másodperc alatt el is kezdte kifejteni a
hatását.
– Hogy szúrtál ki? – guggolt le tisztes távolságra a lénytõl.
– Azt mondtad, kiképeztek. Kik?
A houk kábán rázta a fejét, miközben vadul próbálta legyûrni
a méreg hatását. Pár percen belül az eszméletét is elveszti majd,
így Theronnak nem sok ideje maradt feltenni a kérdéseit.
– Hé! – ütögette meg a houk püffedt képét. – Ki képezett ki?
– A KHSZ… – motyogta a lény egyre nehezebben forgó nyelvvel.
– KHSZ? – kerekedett el Theron szeme.
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– Beépülés és megfigyelés – nyáladzotta a béka-lény. – Morbót… a… Transom-mûvelet részeként…
A KHSZ figyeli Morbót. Így már érthetõ, hogy az igazgató tudta,
hogy itt vagyok.
Theron még soha nem hallott Transomról, de ebben nem volt
semmi meglepõ. A KHSZ ügyeinek finomabb vagy kényesebb
részleteivel csak az igazgató és az épp érintett ügynökök voltak
tisztában.
Tipikus. Ez az én formám. Pont egy aktív ügybe sikerült beletenyerelnem!
– És most? – kérdezte a houk nehezen forgó nyelvvel. – Most
mi lesz?
– Nyugi, cimbora! – mondta Theron. – Egy csapatban játszunk.
Az igazgató parancsa úgy szólt, hogy azonnal tûnjön el a Csempészek Holdjáról. Nyilván attól tartott, hogy bekavar ebbe a Transom-ügybe, bármi is legyen az. De most Teff ’ith élete volt a tét,
és Theronnak esze ágában sem volt cserbenhagyni a lányt. Még
akkor sem, ha ezzel megszegi a kapott parancsot.
A houk közben szépen elaludt, és abból, ahogy horkolt, biztosra lehetett venni, hogy egyhamar nem is ébred föl. Szóval, az
ügy részleteit illetõen nem fog tudni mit kihúzni belõle.
Persze, valószínûleg még a kezdeti fázisnál tartanak, és egyelõre csak
megfigyelik a célpontot. Ha elég gyorsan lépek, akkor valószínûleg nem
nagyon befolyásolom az ügyet.
Azzal tisztában volt, hogy az igazgatótól soha nem kapna engedélyt, így kénytelen lesz a saját szakállára cselekedni – és legfeljebb utólag bocsánatot kérni érte.
A hortyogó idegent a karjánál fogva húzta be a sikátor mélyén
álló szeméttárolók mögé. Itt aztán senki sem zavarja majd. Pár óra
múlva pokoli fejfájással ébred, de egyéb baja nem lesz.
Ez a pár óra azonban épp elég idõt ad majd, hogy találkozzam Morbóval – gondolta Theron. – És hogy megalkudjunk Teff’ith életére.
S miközben átvágott a sikátoron, próbált nem gondolni rá,
hogy ezzel az egész karrierjét kockára teszi.

Második
fejezet
Az ajka, ahol a houk beletérdelt, máris elkezdett feldagadni, s
úgy érezte, mintha minimum egy pilótasisakkal törölték volna
képen. Akadt ugyan egy apró elsõsegélycsomag az övére csatolva, de az ebben a helyzetben édeskevésnek tûnt.
És egyébként is, nem fájt annyira, hogy az gátolja a gondolkodásban.
Gyógyszerek helyett egy olyan meditációs gyakorlatot alkalmazott inkább, amit még Ngani Zhótól tanult. Olyasmi volt ez, amit
a Jedik szoktak használni, miközben az Erõ segítségével próbálják meggyógyítani a sebeiket, de most Theronnak is jól jött.
Tudomásul vette a fájdalmat. Elfogadta. Átadta magát neki. S
amint a részévé vált, lassan a tudatalattijába számûzte. A kín szinte azonnal csillapodott, bár a seb attól még mindig csúnyán festett. De amíg a végére nem jár a dolgoknak, és nem jut el egy
orvosdroidhoz, ez is megteszi.
A sikátorok útvesztõjében több meglepetés már nem várt rá, s
hamarosan egy apró térre ért, ami a piroslámpás negyedre nyílt.
Bár errefelé kevesebben voltak, mint a Promenádon, itt is alig lehetett mozdulni, s miközben átvágott a téren, Theron nyitva tartotta a szemét. A mai estére pont az tenné fel a koronát, ha még
ki is rabolnák.
Három robogó elõtt nyílt szét a tömeg – az õket vezetõ suhancok az egyik helyi banda emblémáját viselték. A járókelõk dühösen rázták az öklüket, ahogy a trió pimasz nevetéssel felkavarta
a szemetet, és a magasba emelkedett.
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Theront a legkevésbé sem érdekelték, tekintve, hogy ebben a
pillanatban minden idegszálával a tér túloldalán emelkedõ, kétemeletes épületre összpontosított. Az ott Morbo, a hutt tulajdona.
Az épületben apró kaszinó – Morbo Mennyországa – mûködött, remek álcát biztosítva a hátul kialakított raktárhoz, ahol a
csempészárukat tartották.
És itt volt a hutt irodája is.
Egyszerû tervvel készült: bemegy a klubba, csúsztat némi kenõpénzt az igazgatónak, és megbeszél egy találkozót Morbóval.
Amint ajtón belül van, maximálisan kiaknázza a meggyõzõerejében – és a hutt kapzsiságában – rejlõ lehetõségeket, hogy rávegye Morbót, vonja vissza a Teff ’ith és a legénysége fejére kitûzött
vérdíjat.
Bár a „gyors és egyszerû” nem kifejezetten Theron stílusa volt,
ha minden jól megy, ezt az egészet most gyorsan és egyszerûen
elrendezi. Jelen pillanatban valahogy nem sok kedve volt a meglepetésekhez.
A klubban a szokásosnál is többen voltak – a sikátorban történtek után igyekezett a legapróbb részletekre is odafigyelni.
Ismerõs arcok után kutatva gyorsan végigpásztázta a tömeget.
Végül is lehet, hogy a KHSZ nemcsak egy ügynököt állított rá
Morbóra.
Ismerõst ugyan nem talált, de kiszúrt valami furcsát. A vendégek java az itala mellett beszélgetett, de játszani szinte senki
sem játszott. Mintha csak vártak volna valamire. Vagy – a pillantásaikból kiindulva, amikkel méregették – valakire.
Rers Shallit, a neimoidi igazgató az egyik hátsó sarokban ácsorgott, mellette két gamorreai kidobó posztolt a hátsó helyiségekbe vezetõ ajtó két oldalán.
Abból, amit sikerült eddig kideríteni a helyrõl, kitûnt, hogy
Rers Morbo jobb keze. És úgy tûnt, van olyan ostoba, hogy amikor úgy gondolta, hogy a hutt nem figyel, lecsippentsen magának a bevételbõl néhány százalékot.
Theron, akit szorított az idõ, úgy döntött, ezúttal nem futja
meg a tiszteletköröket.
– Beszélnem kell Morbóval – lépett oda a porondmesterhez.
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– Felejtsd el! – dünnyögte a neimoidi. – Szépen ülj csak le, és
várd ki a sorod, mint mindenki más!
Na, erre nem számított. Senki sem beszélhet a fõnökkel. Ezt
még meg is értette volna. „Ha nekem is megéri, talán bejuttatlak
hozzá.” Ezt is elfogadta volna.
De a szokatlan válasz teljesen felkészületlenül érte. És kíváncsivá tette.
– Ha bejuttatsz… nem leszek hálátlan…
A neimoidi hideg pillantással mérte végig.
– Morbo aukciót tart, és idõnek elõtte senki sem láthatja az
árut. Úgyhogy te is kénytelen leszel leülni és várni egy kicsit…
hacsak nem kifejezetten a bajt keresed.
A két gamorreai kihívón villantotta ki disznószerû agyarait.
– Egy próbát megér – vonta meg a vállát Theron, és az egyik
üres asztalhoz sétált.
Kezdett összeállni a kép. A vendégek ma este nem játszani, hanem vásárolni érkeztek.
Mivel semmit sem hallott a készülõdõ aukcióról az elmúlt három napban, valószínûleg már hetekkel ezelõtt meghirdették, és
jó elõre tájékoztatták a potenciális vevõket.
A nagy titkolózásra pedig hirtelenjében csak egy magyarázat
jutott az eszébe.
Morbo köztársasági hadifoglyokat árul.
A Sith Birodalomban és a huttok uralta csillagrendszerekben
legális volt a rabszolgatartás, s ez utóbbi fölött általában a Köztársaság is szemet hunyt. Az egyedüli kivétel a Köztársaság fogságba esett katonáinak eladása volt. Az a hutt, amelyik ilyesmire
vetemedett, kegyetlen megtorlásra számíthatott. Kalózok térítették el a teherszállító hajóit, vandálok gyújtották föl a raktárait, a
köztársaságpárti magvilágokban pedig még az üzletfeleit is ellehetetlenítették a vámosok a maguk kiszámíthatatlan, szúrópróbaszerû ellenõrzéseivel.
Ez a fajta rabszolga-kereskedelem nem volt igazán kifizetõdõ,
így a legtöbb hutt nem is foglalkozott vele. De Morbo még a saját
fajtája mércéjével mérve is rettentõ kapzsinak számított. Olyannak, aki szemrebbenés nélkül megszervez egy efféle aukciót.
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A gamorreaiak továbbra is szemmel tartották, és elégedetlenül
röfögtek az elszalasztott verekedés miatt.
Theron hátradõlt, és sorra vette a lehetõségeit. Ezek itt feltehetõen kifutófiúnak nézik, aki olyasvalakit képvisel, aki szeretne
vásárolni, de közben az anonimitását is szeretné megõrizni. Ha
nem akar gyanút kelteni, továbbra is úgy kell viselkednie, hogy
fenntartsa a látszatot.
Kivárja az aukció kezdetét, tesz néhány alacsonyabb árajánlatot, aztán megpróbál beszélni a huttal, és Teff ’ith életére alkudni.
Ez tûnt a leglogikusabb lépésnek. Csakhogy nem igazán fûlt
hozzá a foga, hogy hagyja elárverezni a bajtársait.
Mi van akkor, ha nem én vagyok az egyetlen, aki így érez? Lehet,
hogy a Transom-mûvelet is épp errõl szól?
Lehet. De az is lehet, hogy nem. Elvégre, ha a KHSZ tudomást szerzett volna errõl az aukcióról, pillanatok alatt összeállíthatott volna egy
rohamcsapatot, hogy kiszabadítsák a foglyokat.
És persze, az sem kizárt, hogy éppen én köptem bele a levesükbe
azzal, hogy elintéztem a houkot, aki valószínûleg a helyi ügynökük
volt.
Márpedig Theron az a fajta ember volt, aki, ha elbaltázott valamit, maga szerette helyrehozni. És legszívesebben ezt is tette
volna. Már ha biztosra veheti, hogy ez a Transom-mûvelet, és
nem épp azzal rondít a dolgok közepébe, hogy olyasmit próbál
meg helyrehozni, ami el sem romlott.
A rendelkezésére álló információk alapján azonban sajnos
nem tudott dönteni, és esélye sem volt, hogy kapcsolatba lépjen a KHSZ-szel. A piroslámpás negyed többi szórakozóhelyéhez hasonlóan Morbo klubja is a legmodernebb biztonsági rendszerrel volt fölszerelve. Három háztömbnyi sugarú körön belül
minden bejövõ és kimenõ üzenetet elcsípnek és elemeznek, hogy
kiszûrjék a csalókat, akik egy szomszédos épületben ülõ cimborájuk – és egy számítógép – segítségével próbálják a maguk oldalára édesgetni a szerencsét.
Theron lopva szemügyre vette a vendégsereget, újfent csak ismerõs arcok után kutatva. Persze, semmi meglepõ nem volt ab27

ban, hogy nem talált ismerõsöket. Igencsak pocsékul végeznék a
munkájukat az ügynökök, ha bárhol bárki felismerhetné õket!
Döntenie kell, méghozzá gyorsan, hogy közbelépjen-e, vagy
azonnal tûnjön el még a környékrõl is.
Végül úgy döntött, egyelõre kívül tágasabb, s miközben a vendégek az újonnan érkezõket mustrálták, õ szép csendben felkelt,
és észrevétlenül távozott.
Odakint gyorsan ellenõrizte, nem követi-e valaki, aztán besétált a bár melletti sikátorba, és az épület mögötti raktár felé indult. Tudta, hogy mi van odabent.
Fegyveres õrök és eladásra váró hadifoglyok.
Az épület hátuljából mindössze egy masszív, duracél ajtó nyílt,
egy emelettel feljebb pedig két feketére festett ablak. Az ajtót
automatikusan figyelmen kívül hagyta – az õrök is azt tekintik
a legevidensebb bejutási pontnak, és ha ott próbálkozna, azzal
több mint elég idõt hagyna nekik, hogy felkészülhessenek a fogadására.
Nem elképzelhetetlen, hogy az ablakokat is riasztó védi, de persze az is lehet, hogy a bentiek úgy ítélték meg, nincs olyan õrült,
aki a teljesen sima felületen próbálna meg felmászni az emeleti
ablakokig. Fõleg, hogy miközben a falon kúszik fölfelé, gyerekjáték lepuffantani.
Úgyhogy végül úgy döntött, fentrõl próbál bejutni, ahonnan
valószínûleg a legkevésbé számítanak rá.
Visszasétált arra az utcára, ahonnan a bár fõbejárata nyílt, aztán hagyta, hogy az utcákon hömpölygõ tömeg vagy fél háztömbnyit sodorja magával. Három házzal odébb állt csak meg, egy
szürke, háromemeletes épület mellett nyíló sikátor bejáratánál.
Az épület homlokzatát díszítõ cégér szerint ez egyszerre mûködött táncos szórakozóhelyként és zálogházként.
A falnak támaszkodott, és ismét ellenõrizte, hogy követik-e.
A három suhanc olyan alacsonyan húzott el az utca fölött, hogy
a robogóikkal szinte súrolták a járókelõk feje búbját. Diadalittasan visongtak és üvöltöztek, s pillanatok alatt biztonságos magasságba vitték a gépeiket. Theron, kihasználva a pillanatnyi figyelem-elterelést, azonnal bevette magát a sikátorba, és villámgyorsan
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megkerülte az épületet. Elõhúzta az övébõl a mászókesztyûit, felhúzta, megmozgatta az ujjait, és tett egy gyors próbát a zálogházmulató oldalán.
A kesztyû felületébe szõtt milliónyi, tûvékonyságú nanoszál a
fal legapróbb egyenetlenségét is megtalálta, lehetõvé téve, hogy
a falmászó olyan felületen is fogást találjon, ahol máskülönben
képtelenség lett volna.
Egy kashyyyki tach majomszerû ügyességével kúszott fölfelé,
s meg sem állt a tetõig. Nekifutott, s rögvest át is ugrott a szomszédos, kétemeletes ház tetejére. A következõ épület már valamivel messzebb volt, de Theron nem sokat habozott. Néhány öles
lépés után elrugaszkodott, s átlendült a sikátor fölött.
A szomszédos épület már Morbo klubja volt. De a két ház között majdnem tízméteres mélység tátongott.
Ugrottál már ennél messzebbre is. És, ha leesnél… túléltél már ennél csúnyább zuhanást is.
A háztetõ átellenben levõ széléig hátrált, nekifutott… és a három robogós suhanc épp akkor húzott el alatta, mikor elrugaszkodott.
Theron megcsúszott, s abban a pillanatban, ahogy az épület teteje eltûnt a lába alól, már tudta, hogy nem fog sikerülni. A tetõ
helyett az épület oldalának csapódott, s csak a kesztyûjébõl kicsusszanó nanotüskék mentették meg. Sikerült megtapadnia a
falon, de úgy érezte, hogy a válla mindjárt kiszakad a helyérõl.
Végül fogcsikorgatva csak sikerült felhúznia magát a tetõre, de
nem dédelgetett hamis reményeket. A nem túl elegáns érkezése
akkora zajjal járt, hogy azt odabent is biztosan meghallották az
õrök.
Megvárta, míg a robogós kölykök eltûnnek a sarkon túl, aztán
a tetõ gerincét követve az épület hátsó fala felé indult. A tetõ peremén megállt, s az övére erõsített tartók egyikébõl vékony, rugalmas kábelt, egy apró lézervágót, valamint egy miniatûr kamerát szedett elõ.
Bekapcsolta a kamerát, és néhány gombnyomással úgy állította be, hogy az a közvetített képet a kibernetikus bal szemére vetítse ki. Aztán a kötél végére erõsítette, s a beérkezõ képre támasz29

kodva lassan ereszteni kezdte, míg csak el nem érte az egyik emeleti ablak keretének felsõ részét. Theron halk szóbeli utasításait
követve a kamera az infravöröstõl az ultraibolya tartományig minden hullámhosszt ellenõrzött, az ablakot óvó esetleges energiamezõk után kutatva.
Végül meg kellett, hogy állapítsa, az ablakot nem védi energiapajzs. Úgy tûnt, ahhoz még Morbo sem elég gazdag, hogy minden nyílászárót a legmodernebb technikával õriztessen.
Theron megcsavarta a kábelt, aztán aktiválta a miniatûr lézert, és apró lyukat vágott az ablak bal felsõ sarkában. Ezen át
csúsztatta be a kamerát, s a következõ pillanatban már azt is látta, hogy mi van a raktárépületben.
Ládák. Bálák. Konténerek. Az egyik sarokban négy cathar –
három férfi és egy nõ – hátrabilincselt kézzel, dacosan felszegett
fejjel. A macskaszerû lényeket két felfegyverzett ember õrizte,
akikrõl lerítt, hogy már halálosan unják a feladatukat, és alig várják, hogy Morbo végre megnyissa az árverést.
Az ügynök lassan, óvatosan mozgatta a lézert, tovább tágítva a
lyukat, míg csak az akkora nem lett, hogy azon már a keze is befért, de még nem olyan nagy, hogy bárki azonnal felfigyelhessen rá.
Visszahúzta a kábelt, feltekerte, és visszatette az övére csatolt
egyik tartóba. Aztán leereszkedett a tetõrõl, és az ablakpárkányra állt. A mászókesztyûje nélkül nem biztos, hogy képes lett volna megtartani az egyensúlyát, de így stabilan állt.
A kibernetikus szemébe épített célzórendszer mindkét õr pozícióját felmérte és rögzítette. Theron csavart egy kicsit a törzsén,
s úgy fordult, hogy a jobb kezét át tudja dugni az ablakba vágott
nyíláson.
– Toxicitás: hatos – suttogta, aztán kilõtte az utolsó két nyilat
az alkarvédõjébõl.
A két õr hangtalanul csuklott össze, a rabok pedig félelemmel
vegyes reménnyel kapták föl a fejüket.
Theron bezúzta a meggyengített ablakot – nagyon bízott benne, hogy már nincs bent senki más, aki hallhatná a csörömpölést
–, aztán becsusszant az ablakon, leugrott, és ismét csak kigurulta az ugrás fölös lendületét. A következõ pillanatban már talpon
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