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531. blokk, 46. adás
13: 3. 7
A Baktoid öt újabb gyárat zár be.
Termin, Metalorn – A részvényesek számára kibocsátott közleményben a Baktoid Fegyvergyártó Vállalat bejelentette, hogy öt újabb
gyárat zár be a Belsõ Gyûrû kolóniáin. Az ok, amiért erre a lépésre
szánta el magát, a Köztársaság megszigorított szabályaiban keresendõ, melyek erõteljesen hátráltatják a harci droid programját.
A Cestuson, Balmorrán, Ord Lithone-on, Teltin és az Öntõn található gyárak termelését a hónap végével szüntetik be, ami várhatóan
12,5 millió dolgozó elbocsátását vonja majd maga után.
A Szenátus nyolc évvel ezelõtt elfogadott törvénymódosítása értelmében a Kereskedelmi Szövetség, mely korábban a Baktoid harci gépek és jármûvek legnagyobb vásárlója volt, kénytelen volt leszerelni a
biztonsági erõit. Az elmúlt évek során foganatosított törvénykiegészítések pedig minden Baktoid vásárló számára egyre nehezebbé és költségesebbé tették a harci droidok beszerzését…

Elsõ
fejezet
A Coruscant majd ötszáz éve volt a Galaktikus Köztársaság
legszebb ékköve. Grandiózus tornyait, karcsú hídjait és elképesztõ méretû épületkomplexumait akkortájt emelték, mikor egyetlen épület sem lehetett elég fenséges, hogy az intelligens élet kozmosz fölött aratott diadalát hirdesse.
Aztán a Klónháború kirobbanásával egyre többen gondolták
úgy, hogy a régi, dicsõ napoknak immáron vége.
Hiába harsogták a HoloHíradók a köztársasági erõk diadalát,
sokan csak a lángolva aláhulló csillaghajókat látták maguk elõtt,
az egymással összecsapó hatalmas seregeket, valamint a csatatéren maradt holtak százezreit.
A kioltott életeket s a halott álmokat.
És bizony, sokakban felmerült a kérdés, eljön-e egyszer az a
nap, mikor a háború ezt a meseszép világot is szörnyû agyarai közé kapja, és összeroppantja.
Ilyen idõkben egy bolygóméretû város nem a haladást és az
akarat diadalát szimbolizálta, hanem lakóinak sebezhetõségét.
Így lesz a haladásból halódás.
Mégis milliárdok hitték, hogy mindez elkerülhetõ, s továbbra is itt éltek.
Kampós csõrû thrantcillok repültek hibátlan gyémántalakban
a Coruscant sápadtkék égboltján. Idestova százezer éve tettek így
minden õsszel, s fajuk rezzenéstelen, sötét szemei látták, mint
tûnnek el az erdõk és folyók, s hogyan válik a világ egyetlen, irdatlan méretû várossá.
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A bolygó néhai urai most dúracél kanyonok mélyén, szennyvízlepárló mocsarak s vasbeton oszloperdõk közt portyáztak.
A régi ugyan eltûnik – érveltek sokan –, de átadja a helyét valami újnak és csodálatosnak.
Hisz a csodák kora ez, az optimizmusé, az ambícióké és az új,
merész álmoké.
És az olyanoké, akiknek van szemük meglátni a lehetõséget.

A vörös-fehér színekben pompázó, korongforma, Limulus osztályú utasszállító kecsesen suhant végig a Coruscant egén, s úgy
csillogott a kora reggeli napfényben, akár a jég.
Lassú, elegáns spirálban ereszkedett mind mélyebbre, s végül
puhán ért földet.
Ahogy a szögletes fedélzeti nyílás halk szisszenéssel feltárult,
magas, barna köpenyt viselõ, szakállas férfi sétált le a rámpán,
nyomában egy simára borotvált arcú utassal.
A szakállas férfit Obi-van Kenobinak hívták, és jó ideje már
a Köztársaság egyik legismertebb Jedi-mestere volt. A nyomában talpaló, barna hajú fiatalember pedig a tanítványa, Anakin
Skywalker. Aki annak ellenére, hogy még nem volt teljes jogú
Jedi-lovag, máris a Galaxis egyik legfélelmetesebb harcosának
számított.
Közel harminchat órája voltak már talpon, s pilóta- és navigátori teendõik végzése közben az Erõbõl merítettek energiát, hogy
minimális mennyiségû étellel és alvással is kibírják.
Mindazonáltal Obi-van fáradt volt, türelmetlen, s úgy érezte,
mintha minden tagja rozsdásan csikorogna. Kedélyállapotán az
sem sokat javított, hogy Anakin még mindig frissnek és kipihentnek tûnt.
Hiába, a fiatalság mindent lebíró ereje!
Az, hogy itt voltak, s nem a Forscan VI-on, ahová a legutóbbi
feladatuk szólította õket, Palpatine fõkancellár határozott utasításának volt köszönhetõ.
– Nos, mester – mondta Anakin –, azt hiszem, most érzékeny
búcsút kell, hogy vegyünk.
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– Fogalmam sincs, mire fel hívtak vissza bennünket – dünynyögte az idõsebb férfi –, de abban biztos vagyok, hogy te legalább hasznosan töltöd majd az idõdet a Jedi Templomban, tanulással.
Messze alattuk, akár egy végtelenül bonyolult, kivilágított
utakból, gigászi épületekbõl, hidakból és felüljárókból álló labirintus, ott nyújtózott a város. Lélegzetelállító volt, de Obi-van
ugyanúgy nem szentelt neki több figyelmet, mint az éhségnek, a
mélységnek vagy a fáradtságnak. S jelenleg amúgy is fontosabb
dolgok foglalták le.
– Remélem, már nem haragszol rám, mester! – jegyezte meg
Anakin, aki mintha csak a gondolataiban olvasott volna.
A Cron-áramlat peremén található Forscan VI jelenleg független kolónia volt, ami nem kötelezte el magát sem a Köztársaság,
sem a Konföderáció mellett. Mint kiderült, szeparatista ügynökök egy csoportja kiképzõtábort állított fel a Forscanon, és folyamatosan terrorizálták a telepeseket. A két Jedi azzal a feladattal érkezett a bolygóra, hogy úgy semlegesítsék a szeparatistákat,
hogy közben a helyiek ne szerezzenek tudomást arról, hogy a külvilágból érkezett segítségük.
Trükkös és veszélyes feladat volt.
– Nem – dünnyögte Obi-van. – Egész jól kezeltük a helyzetet.
Csak tudod, kettõnk problémamegoldási módszerei némileg eltérnek. Én általában elõre tervezek és óvatos vagyok, te viszont
sokkal… impulzívabban intézed a dolgokat. És még csak azt se
mondhatom, hogy nem engedelmeskedtél a kapott parancsnak,
úgyhogy… egyezzünk meg, hogy ezt most kreatív problémamegoldásként könyveljük el, és… maradjunk is ennyiben.
Anakin megkönnyebbülten sóhajtott fel. A kölcsönös szeretet
és tisztelet köteléke fûzte össze kettejüket, amit a fiatalember agresszív és heves természete azonban idõrõl idõre igencsak próbára tett.
Ennek ellenére kétség sem férhetett hozzá, hogy mikor eljön
az ideje, s a padavan a Tanács elé járul majd, hogy maga is lovaggá lehessen, meg fogja kapni Obi-van ajánlását. Mert az együtt
töltött évek során mestere is megértette, hogy Anakin zabolátlan
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természete valójában nem arroganciából, hanem a saját, kiváló
képességeinek ismeretébõl és a beléjük vetett feltétlen hitébõl
fakadt.
– Igazad volt – szabadkozott Anakin, aki Obi-van válaszát engedélynek tekintette, hogy beismerhesse a tévedését. – Azok a
hegyek valóban járhatatlanok. És a Konföderáció által küldött
segédcsapatok is nyilván elakadtak volna a hóviharban, de… egyszerûen nem kockáztathattam meg, hogy esetleg mégis átjussanak! Túl sok forgott kockán!
– A hibáink beismeréséhez már érettség kell – bólintott Obivan. – És azt hiszem, elég lesz, ha mi ketten tudjuk, hogy valójában mi és hogyan is történt. A jelentésemben mindenképp elismerõn írok majd a kezdeményezõkészségedrõl!
Egy pillanatra megálltak, és vigyorogva ragadták meg egymás
alkarját.
Obi-vannak – a Jedi-lovagok többségéhez hasonlóan – nem volt
gyereke, és valószínûleg nem is lesz. A kapcsolat, ami a tanítvány és közte volt, azonban majdnem kárpótolta ezért.
– Sok szerencsét! – mondta Anakin. – És add át üdvözletem a
fõkancellárnak!
Azzal nekifutott, a magasba szökkent, s az utasok méltatlankodásával mit sem törõdve a felettük elsuhanó siklóbuszok egyikén termett. Igaz, itt nem sokáig idõzött – néhány szívdobbanás
múlva már egy robogón suhant tovább, s tûnt el Kenobi szeme
elõl.
Obi-van mosolyogva csóválta meg a fejét.
A fiú rendben lesz. Annak kell lennie. Mert ha egy olyan tehetséges Jedi, mint Anakin, nem képes a fiatalság önteltsége fölé emelkedni idõvel, akkor ugyan mi reménye lehet a kevésbé rátermetteknek?
Aztán kötelességtudóan félretette a padavanjával kapcsolatos
gondolatait, és a sürgetõbb ügyekre összpontosított.
Mert még mindig nem tudta, valójában miért is hívták vissza
a Coruscantra.
Valószínûleg valami gond adódott.
A kérdés már csak az, hogy miféle.
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A találkozóra a T’Chuk sportarénában került sor, ahol egyszerre akár félmillió lelkes nézõ szurkolhatta végig a chin-bret mérkõzéseket. Ma azonban üresen állt a hatalmas stadion, bár Obivan tudta, hogy egy ugyanolyan – ha nem halálosabb – sport
avatott ismerõi gyûlnek most itt össze.
Politikusok.
Ahogy besétált a nézõk számára fenntartott aluljárók egyikén,
azonnal megállította és átkutatta néhány õr.
A lelátók ugyan üresen ásítoztak, de a kommentátoroknak fenntartott egyik boxban néhány tucatnyi magas rangú tisztviselõ
gyülekezett. Néhányukat felismerte – voltak ott befolyásos bürokraták, néhányan a Technikai Bizottságtól, sõt még pár klón
katona is.
Az ösztöne s a tapasztalatai azt súgták, hogy ez bizony haditanács lesz.
Amint a Klónháború kezdeti káosza lassan egyfajta kiszámítható ritmussá szelídült, a Galaxis erõvonalai is világosabban rajzolódtak ki. Hûségeskük hangzottak el, szövetségek formálódtak és bomlottak fel. A Galaxis túl hatalmas volt ahhoz, hogy a
háború minden szegletét elérje, de a harc még így is több száz világon dúlt egyszerre.
S bár ez csupán jelentéktelen töredéke volt a világegyetem lakható helyeinek, a szövetségek és ellenségek szövevényes hálójában már ezek is értelmes lények trillióinak életére lehettek hatással.
A háború pedig egyre csak dúlt, mind messzebb és messzebb
nyújtva karjait, családokat és nemzeteket semmisítve meg, országokat törölve ki a létbõl. S az idõ múlásával és az áldozatok számának gyarapodásával a fegyverek is mind rettentõbbek lettek –
olyanok, amik ezer és ezer nemzedék munkáját, valamint egész
kultúrákat voltak képesek rövid idõ alatt üszökké és hamuvá változtatni.
A Jedik a béke õrei voltak, a Köztársaság pedig egy álom – egy
egész galaxisra kiterjedõ szövetség – manifesztációja.
Csoda hát, ha nem akarták hagyni, hogy a háború mindent elnyeljen?
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Meghúzták hát azt a bizonyos határvonalat, s kijelentették, hogy
eddig, és ne tovább. Sokan – köztük Obi-van is – a vérüket adták, hogy megakadályozzák a szakadárok terveit.
S bár sokak számára ez csupán politika volt, a Jedik számára
ebben a harcban az élet csapott össze a halállal. Õk pedig, az élet
védelmezõi, tudták, hogy ebben a harcban gyõznek vagy elbuknak. Más lehetõség nincs.
Ez ennyire egyszerû.
S az egyszerûségben erõ és tisztánlátás rejlik.

Második
fejezet
A T’Chak aréna homokján csupán egyetlen sápadt, karcsú nõalak állt. A technikusok fehér öltözékét viselte, amitõl élesen elütött rövidre vágott, fekete haja. Egy ismeretlen funkciójú, jókora, homokóraforma alkalmatossággal bíbelõdött, ami Obi-van
szemében inkább tûnt mûalkotásnak – mint egy maviniai esküvõi orgona –, mint olyasminek, ami elég veszélyes ahhoz, hogy
egy Jedi-lovagnak is oda kelljen rá figyelnie.
Aztán észrevette az eszköz alján lévõ apró, hegyben végzõdõ
lábakat.
Mi a bánat lehet ez?
A gépezetet számos vezeték kötötte össze a technikus övére
csatolt tápegységgel.
Talán valami fejlett egészségügyi droid?
Aztán a nõ lekapcsolta a kábeleket a tápegységrõl, és a fent gyülekezõ hivatalnokok felé fordult.
– A nevem Lido Shan, és köszönöm a türelmüket! – kezdte.
– Azt hiszem, akár kezdhetjük is az elsõ demonstrációt.
Megtörölte a homlokát, majd a csillogó fémalkalmatosság felé intett.
– Íme, a JK-13! Hogy bemutathassuk az erejét, egy konföderációs rombolódroidot választottunk ki. Ezt a Geonosison zsákmányoltuk, és az eredeti specifikációk szerint rekonstruáltuk.
A JK mellközépig ért a nõnek, s olyan igényesen formatervezett volt, amit legfeljebb gyerekjátékoknál, és drága, egyéni igények szerint készített, egyedi droidoknál lehetett látni.
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Ezzel összehasonlítva a kerékre hajazó fekete rombolódroid
kifejezetten primitívnek tûnt. És sokkal félelmetesebbnek.
A rombolódroid közelebb gördült, s miközben hideg precizitással aktiválta a harci szubrutinjait, a JK modell szinte védtelennek tûnt. Mintha még reszketett is volna, ahogy ott kuporgott a fegyvereit célra tartó, nála majd kétszer nagyobb harci
droid elõtt.
Obi-van egyelõre nem tudta eldönteni, mire is számíthatnak.
Talán ez is egy olyasféle demonstráció lesz, ahol a Konföderáció
harci droidjainak erejét fogják bemutatni?
Nem mintha szükségük lenne emlékeztetõre. Neki legalábbis
semmiképp. Ahhoz már épp elégszer harcolt efféle mechanikus
fenevadak ellen, és épp elég sebet szerzett ezekben a küzdelmekben.
Nem… biztos, hogy nem errõl van szó. Palpatine nem hívatta volna vissza a Forscanról egy ilyen demonstráció miatt.
Aztán, ahogy a droideka öt méterre megközelítette a JK droidot, választ kapott a kérdésére.
A kisebb droid egy pillanat alatt oldalra dõlt, s apró lábain úgy
nézett ki, mint valami furcsa, gépesített óriáspók. És már egyáltalán nem tûnt védtelennek.
A rombolódroid rögtön tüzet nyitott, de a lézersugarakat a JK
körül forgó energiapajzsok játszi könnyedséggel nyelték el.
Ez meglepõ fordulat volt. Mindig könnyebb volt olyan pajzsot használni, ami hárította a támadásokat, mint olyat, ami elnyelte.
A droideka tovább folytatta a támadásait, nem fogva fel, hogy
azok rendre eredménytelenek. A megállás nélkül záporozó energianyalábok nyers ereje nem volt képes áthatolni a kisebb droid
védelmén. Akárcsak a mechanikusok többsége, ez is erõs volt, de
ostoba.
Aztán valami váratlan történt. A JK szelvényezett testébõl gépi csápok csusszantak elõ, olyan sebességgel, hogy a rombolónak
ideje sem volt kitérni elõle. Olyan erõvel ragadták meg és hálózták be a nagyobb gépet, hogy az mozdulni sem tudott.
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Akár száz meg száz vékony sebészi fûrész, úgy martak a romboló páncélzatába, ami lassan kezdte megérteni, hogy ebbõl a
halálos ölelésbõl nem fog tudni kitörni.
Rossz volt hallgatni a mechanikus sikolyait.
Szinte emberinek tûntek.
Egyre vadabbul vergõdött, csak úgy dõlt a füst az eresztékeibõl, aztán egy pillanatra megdermedt… s úgy hasadt darabokra,
akár egy túlérett gyümölcs.
Mindenfelé szikrák záporoztak, és zöld hûtõfolyadék dõlt a
romboló roncsából.
Az egybegyûltek néma csöndben bámulták az aréna homokján heverõ füstölgõ fémdarabokat, és a látottakat próbálták megemészteni.
A taktika szokatlan volt, de az eredmény magáért beszélt.
– Droidharc! – hitetlenkedett az Obi-van mellett ülõ, boltozatos fejû bith. – Gyerekeknek való látványosság, nem több! Nem
hiszem el, hogy a kancellár ezért hívott ide bennünket!
– Ezzel az ismert és joggal félt ellenség elleni demonstrációval
csupán viszonyítási pontot szerettünk volna nyújtani önöknek –
mondta Lido Shan. – Ezzel a négyes típusú harci droiddal harminckét másodperc alatt végzett.
– És mi a helyzet az élõ ellenfelekkel? – bugyborékolta Obivan mögött egy kétéltû aqualish tolmácsgépe.
A technikus úgy bólintott, mint aki már számított a kérdésre.
– A demonstrációnk következõ fázisában egy klón katona is
szerepet kap majd.
Az aréna egyik oldalsó ajtaján egy páncélos, sugárkarabéllyal
felszerelt katona lépett be, ugrásra készen.
Halk moraj futott végig a politikusok sorain.
– Én… nem akarom, hogy én legyek felelõs a haláláért! – szörcsögte a kétéltû.
– Ne aggódjon! – nyugtatta meg a technikus, miközben átállított néhány kapcsolót az övére erõsített vezérlõpanelen. – A
droid nem halálos taktikákra is kalibrálható.
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A többséggel ellentétben Obi-van ettõl még nem érezte jobban
magát. Mert ennek az ízlésesen formatervezett, halálos droidnak
minden bizonnyal köze lesz a következõ küldetéséhez.
– Mi a katona feladata? – kérdezte.
– Hogy engem elfogjon – mondta a nõ. – A JK-é pedig, hogy
ezt megakadályozza.
A hivatalnokok lélegzet-visszafojtva hajoltak elõre, hogy mindent jól lássanak. Érezték, hogy valami emlékezetes szemtanúi
lesznek.
De vajon mire vágytak inkább? A JK vagy a klón katona vereségére?
A katona lassan, óvatosan indult elõre, aztán, mikor már csak
húsz méterre járt a lénytõl…
Lénytõl? – rázta meg a fejét Obi-van. Vajon miért gondolt lényként a droidra?
A katona a vállához szorította a karabélyát, és leadott egy lövést.
Abban a pillanatban felvillantak a droid pajzsai, és sisteregve
nyelték el az energiasugarat. Az, hogy a droidnak energiapajzsra volt szüksége, felbátorította a klón katonát.
Futásnak eredt, aztán egy tigrisbukfenc után jobbra vetõdött,
leadott egy újabb lövést, majd cikcakkban rohant tovább, s miközben folyamatosan mozgásban maradt, egyik lövést a másik
után adta le.
Obi-van az Erõ segítségével kiterjesztette a tudatát. Érzékelte
a katona szívének vad ritmusát, az idegességét, s a pillanatonként módosított taktikai döntéseket.
Balra… jobbra… balra…
Aztán megint balra.
A droid azonban mintha számított volna erre, és fémcsápjai
segítségével ugrás közben kapta el a katonát. Mintha csak egy apró madarat fogott volna el egy vadász.
Tökéletes idõzítés.
Vajon miféle program tette képessé ilyen hibátlan manõver
végrehajtására?
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Obi-van meg mert volna rá esküdni, hogy a droid olyan elképesztõ ügyességgel reagált, mintha elõre tudta volna, hogy a klón
merre mozdul.
Ami pont olyan volt, mintha…
De nem, az lehetetlen.
A fémcsápok közt vergõdõ katona kínlódva húzta elõ a pisztolyát, és a technikust vette vele célba. A nõ szemmel láthatóan
nem zavartatta magát.
Abban a pillanatban, ahogy a pisztoly csöve megállapodott a
mellkasán, narancsszín izzás futott végig a csápokon. A klón felsikoltott, egy másodpercig görcsösen rángatózott, aztán elernyedt.
A JK közelebb húzta, s az egyik csápból kibocsátott, ceruzavékonyságú fénysugárral világított a klón sisaknyílásába. Aztán
leoldotta róla mechanikus karjait, és a katonát a homokba fektette.
Mintha minden jelenlevõ egyszerre fújta volna ki a levegõt. A
JK csápjai lassan visszahúzódtak, a katona pedig hörögve gördült az oldalára. Aztán lassan, nyögve feltérdelt.
Úgy tûnt, nem szenvedett maradandó károsodást.
Egy újabb klón gyalogos sietett elõ az alagútból, aki felsegítette és kivonszolta az arénából sérült társát.
A nézõk zajos tetszésnyilvánításban törtek ki, s mindenki ünnepelt – Obi-van Kenobit és egy másik Jedit leszámítva, aki csöndben vágott át a jelenlevõk sorain, és telepedett le melléje.
Kenobinál talán egy hajszállal magasabb, zöldessárga bõrû férfi volt, sohasem pislogó, nautoli szemekkel, és a koponyájából sarjadó, hosszú érzékelõcsápokkal. Kit Fisto volt az, a Geonosis és
száz másik véres harctér veteránja.
Õ sem ünnepelte a JK-13-as droid gyõzelmét. Egy Jedi soha
nem élvezi mások szenvedését, lett légyen az bármilyen csekély is.
– Nem tetszett? – villant a nautoli tekintete Kenobi görcsösen
összekulcsolt kezeire.
Lágyan beszélt, s a szavait mintha halk sziszegés kísérte volna. Hatalmas, sötét szemeiben vad fény izzott, de azok közül, akik
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nem az õ népének gyermekei voltak, kevesen ismerték volna fel
benne az elfojtott haragot.
– Nem látom, hogy bárkit is érdekelne a katona állapota! –
horkant fel Kenobi.
– A jelenlevõk többsége számára a háború csupán egy véres,
izgalmas sport – mosolyodott el Kit hidegen. – Így mások fájdalma sem igen érhet fel hozzájuk.
– Ugyan már, uraim! – nézett hátra a bith. – Hiszen ez csak
egy klón!
Csak egy klón.
Hús és vér, de akkor sem anya szülte. Egy lombikban fogant
– csakúgy, mint a testvérei. Milliónál is több, egyazon génállományból származó harcos.
Igen. Csak egy klón.
Obi-vannak nem volt kedve vitatkozni. Ezek itt valószínûleg
soha nem vesznek majd részt csatában, és a gyermekeik sem lesznek soha katonák. S ezt elsõsorban épp a helyettük harcoló klónok teszik lehetõvé a számukra.
– Igazán kiváló! – bólogatott lelkesen egy tagbaszakadt teremtmény, akinek mindössze egy szem ült az arca közepén. – Most
már értem, miért is övezi olyan nagy tisztelet a bûnözõk körében ezt a fajta droidot!
A két Jedi összenézett, s Kenobi megborzongott.
Úgy tûnt, vannak köztük, akik sokkal többet tudnak errõl a
géprõl náluk.
– Igazán remek demonstráció volt! – biccentett oda az egyszemû lény Lido Shannak. – Készségesen elismerjük, hogy ez a fajta droid roppant hatékony! De… hm… tartózkodik a körünkben két Jedi-lovag is. Talán szemérmetlen kérés, de… nem lenne
tanulságos, ha õk is részt vennének a demonstrációban?
Tucatnyi arc fordult feléjük, s halk pusmogás közepette máris
elkezdték felmérni õket. Mintha csak egy olyan viadalon lettek
volna, ahol fogadásokat is lehet kötni, és most mérlegelnék, hogy
érdemes-e a pénzüket az új viadorra tenni.
– Mit szólsz? – hajolt közelebb Kit, de nem nézett Kenobira.
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– Nem áll szándékomban kielégíteni a kíváncsiságukat – húzta el a száját Obi-van.
– Hát nekem sem! – keltek életre a nautoli csápjai.
Azzal a technikushoz fordult.
– Mondja csak, van a JK-szériájú droidoknak a standard alfanumerikus azonosítón kívül másfajta elnevezésük is?
Íme, a kérdés, amit Obi-van maga is szívesen feltett volna.
A suttogás felerõsödött, s a technikus egy pillanatig habozott,
mielõtt válaszolt volna.
– Hivatalosan nincs…
– És nem hivatalosan?
– A csempészek és a többi söpredék… nos – köszörülte meg a
torkát a nõ zavartan –, „Jedi-ölõnek” hívják õket.
– Igazán elbûvölõ! – mondta halkan Kenobi.
Jedi-ölõ? Mi ez a morbid tréfa?
Kit Fisto feltápászkodott a székérõl, levette a köpenyét, s az
arca kiismerhetetlen, mozdulatlan maszkká dermedt. Csak a
csápjai örvénylettek vadul.
– Mit csinálsz? – kérdezte Obi-van, bár biztosra vette a választ.
Sõt szinte arra is mérget vett volna, hogy épp ezért hívták ide
Kit Fistót. A nautoli bátorsága és szeszélyessége egyaránt közismert volt.
– Magam akarom megtapasztalni, mire képes ez a masina –
mondta a Jedi halálos nyugalommal, aztán megemelte a hangját.
– Technikus! Állok rendelkezésére!
A nautoli csápjai hajfonatokként röpködtek a levegõben, ahogy
egy elegáns mozdulattal leszaltózott az aréna porondjára, s olyan
kecsesen és hangtalanul ért földet, amire egyetlen chin-bret játékos sem lett volna képes.
A droid egyelõre nem is foglalkozott vele, s mint korábban
mindkét alkalommal, most is szinte védtelennek és ártalmatlannak tûnt.
Fisto mester elõhúzta az övébõl a fénykardját, s ahogy aktiválta, hosszú, zölden izzó energianyaláb bukkant elõ a markolatból.
A droid halk zümmögéssel válaszolt, s ahogy a hang intenzitása
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egyre csak emelkedett, Kenobi megborzongott. A gépezet megint
hatalmas pókra emlékeztette, melynek testébõl ismét csápok bukkantak elõ.
Vajon ugyanazt a taktikát készül alkalmazni, mint az elõbb?
Nem valószínû… Vagy ha mégis, akkor a droid mégsem olyan
fejlett, mint azt gondolták.
Az elsõ, feléje nyúló csápot Fisto fénykardja játszi könnyedséggel hasította szét. Obi-van azonban továbbra sem a küzdelmet, hanem a JK droidot figyelte.
Kit lendületes csapásokkal és pontos, tiszta vágásokkal dolgozott, és…
Egy pillanat!
Mintha egy vészcsengõ szólalt volna meg Obi-van elméjében.
Úgy érezte, hogy valami nagyon nincs rendben, s az intellektusa kétségbeesetten próbálta utolérni ösztöne vad bakugrásait.
Az elõbb látta, hogy a droid milyen villámgyorsan és ügyesen
bánik a csápokkal. Ez itt most nem más, mint látszattámadás.
De vajon mirõl akarja elterelni Fisto figyelmét?
A droidra összpontosított, s megpróbált minden részletet jól
megfigyelni.
A lábai! Az apró, tüskeszerû fémlábak mélyen az aréna homokjába fúródtak, s lassan egyre mélyebbre ástak…
Talán még több csápot akar kibocsátani? Olyanokat, amik a
felszín alatt támadnak Kitre?
Ha igen… ez a gépezet egyszerre több támadást hajt végre,
amire egyetlen élõ harcos sem képes. S ahogy a taktikáit, valamint azoknak tempóját váltogatja, s úgy zsonglõrködik velük,
akár egy akrobata, azzal abba az álságos hitbe ringatja ellenfelét,
hogy õ irányítja a küzdelmet.
A homok alatt kúszó csápok már majdnem elérték Kitet, mikor a Jedi megérezte õket. Hatalmas, fekete szemei elkerekedtek,
ahogy a talaj szó szerint felrobbant alatta, s abban a pillanatban
egy mechanikus kacs tekeredett a lábára, és próbálta a mélybe
rántani.
Az elsõt fél tucat másik követte, s a nézõk lélegzet-visszafojtva
figyelték a szemük elõtt kibontakozó, hihetetlen küzdelmet.
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Érezték, hogy valami, eddig sohasem látott dolog szemtanúi.
Egy droid arat diadalt egy Jedi-lovag fölött.
Kit lehasított egy csápot, lazított valamelyest a többi szorításán, majd elrugaszkodott, s úgy szökkent a levegõbe, mint valami cirkuszi akrobata. A levegõben megperdülve elkerülte az
egyik utána kapó gépi végtagot, és egyenesen a JK-n landolt.
Bármiféle ördögi ravaszságú programok is vezérelték a droidot, erre nem számított. A talaj alatti csápjai hirtelen használhatatlanná váltak, s a maradék is kénytelen volt egy pillanatra elengedni a Jedit, hogy villámgyorsan, új szögbõl csaphassanak
le rá.
A nautoli fénykardja egyiket a másik után hasította ketté, s a
fémkarok szikrákat szórva vonaglottak a homokban.
Kit leszaltózott a gép tetejérõl, és lassan körözni kezdett körülötte.
A droid hirtelen taktikát váltott, s a csápok szinte õrjöngve
kaptak újra meg újra a Jedi feje felé.
Obi-van nem értette, mi zajlik a szeme elõtt. Talán a technikus nem adta ki a megfelelõ utasításokat a droidnak? Mert ha
errõl van szó, a droid – alapprogramjának megfelelõen – végezni fog a Jedivel, ha módja lesz rá.
Mi a fene folyik itt?
Kenobi keze az övébe tûzött fénykard felé mozdult, s az elmúlt harminchat óra minden fáradtsága elillant a tagjaiból.
Ha közbe kell avatkoznia…
Aztán Kitnek sikerült kiperdülnie egy csáp elõl, s a következõ pillanatban már ütéstávolságon belül volt. A mechanikus végtagok ilyen közelrõl inkább már egymást akadályozták a mozgásban, s a vadászból hirtelen préda lett.
A droid villámgyorsan próbált pozíciót váltani, visszahúzta sziszegõ csápjait, de a zöld energiapenge hol itt, hol ott csapott le,
gyorsan, kiszámíthatatlan ütemben.
A ragyogó energiapajzsok már nem elnyelni próbálták a támadásait, csupán hárítani, s szikrák záporoztak mindenfelé.
A nautoli elképesztõ tempóban mozgott, még Obi-van is alig
látott belõle többet elmosódott foltnál. Végül a zöld energiapen25

ge utat talált a pajzsok közt, és elõször mélyedt a JK testébe. A
droid fémes hangon felsikoltott, majd füstöt okádva összeroskadt.
Azonnal megpróbált felállni, de csak arra futotta az erejébõl,
hogy az oldalára gördüljön.
A nézõk halálos csöndben próbálták megemészteni az elõbb
tapasztaltakat. Többségük soha nem látott még Jedit harc közben, képességei legjavát nyújtva pedig egyikük sem.
Száz év múlva is mesélnek majd az ükunokáiknak errõl a napról – mikor harcolni látták Kit Fisto mestert.
De volt egy másik aspektusa is a küzdelemnek, ami talán csak
a Jedik számára volt nyilvánvaló. Valami, ami már a klón katona
elleni küzdelemben is jelen volt, s a nautoli elleni összecsapásban még markánsabban jelentkezett.
A droid ki tudta számítani az ellenfelei reakcióit.
Ez olyasmi volt, amire talán csak egy értelmes lény intuíciója
lehetett volna képes, egy droidprogram semmiképp.
– Mi ez a gép? – kérdezte Obi-van halkan. – Láttam, hogy a
pajzsai elnyelik a támadásokat, nem hárítják.
– És ebbõl mire következtet, Jedi-mester? – kérdezett vissza a
technikus.
– A JK-t alapjában véve nem harcra tervezték, inkább a környezete védelmére.
– Pontosan – bólintott Lido Shan.
– És a felépítése alapján úgy vélem, hogy ez egy személyi védelemre tervezett õrdroid.
– Ezzel véget is ért a demonstráció – hajolt meg a technikus.
– Hamarosan eligazítást tartok néhányuknak, a többieket pedig
a fõkancellár várja.
A nézõk lassan kisétáltak a biztonsági üveggel védett páholyból. Többen is gratuláltak Kitnek, bár az udvarias fõhajtásnál
egyikük sem merészkedett tovább.
Obi-van lesétált az arénába, és odanyújtotta a köpenyét Fistónak. A nautoli egy kurta biccentéssel köszönte meg a figyelmességet, majd elindult kifelé.
26

Kenobi még egyszer visszafordult, s tûnõdve figyelte a porondon tüsténkedõ, olajat és törött fémdarabokat összetakarító droidokat.
Õ vajon mit tett volna Kit helyében?
Valószínûleg õ is legyõzte volna a gépet, de… jóval nehezebben. A nautolit a kiszámíthatatlan támadásai vezették gyõzelemre. Egy összeszedettebb, rendezettebb stratégia ez esetben inkább
hátrányt jelentett volna.
Kifelé menet néhány klón gyalogos mellett haladtak el – csupa páncélos, zárt sisakot viselõ, egyazon anyagból gyúrt harcos,
akik az arénában pórul járt társukat támogatták.
Olyan volt, mintha…
A nautoli megtorpant egy pillanatra, megrebbentek a csápjai,
és kérdõn nézett Kenobira.
– Obi-van?
– Egy pillanatra az volt az érzésem, hogy már találkoztam azzal a klónnal. Amelyiket az arénában láttuk.
– És?
– Aztán rájöttem, hogy valójában mindannyiukkal találkoztam
már. Ha egyet ismersz, mindet ismered.
Mégis, ahogy elnézte a sebesült bajtársukat cipelõ katonákat,
nem volt biztos benne, hogy valóban ismeri-e õket.

Harmadik
fejezet
A kancellár fogadótermének dúracél oszlopokkal megerõsített
márványmennyezete majd nyolc méterre volt a fejük felett, s a
hatalmas panorámaablakokon túl ott nyújtózott elõttük Coruscant lélegzetelállító látképe. Ott volt a Bonadan Nagykövetség, és
innen tisztán rá lehetett látni az Égjárók Éttermének toronyépületére is.
Ez a fajta dúracél- és neondzsungel mindig is lenyûgözte a
Külsõ Gyûrûbõl érkezett közjogi méltóságokat, de Obi-van nemegyszer eltöprengett már rajta, nem lehetett-e volna ennél hasznosabban is felhasználni ezt a rengeteg építõanyagot és helyet.
A fogadóteremben épp a pikkelyes, smaragdszemû kuatik küldöttségét fogadta a kancellár és köpenyes titkára, s a sarokban
várakozó két Jedi-lovag szótlanul figyelte a politikusok üres udvariaskodását.
Kit fáradtnak és egy kicsit szétszórtnak tûnt.
– Minden rendben? – kérdezte Kenobi halkan, aki nem emlékezett, hogy látta-e valaha is ilyen kimerültnek a nautolit.
– Hogy egy emberi kifejezéssel éljek, nem vagyok az a törékeny virágszál – dünnyögte Kit –, de ez… közel volt! Az a droid
majdnem elkapott!
Ahogy a kancellár végzett a küldöttek formális köszöntésével,
a két Jedit kérette.
– Bocsássanak meg, hogy kénytelen voltam megvárakoztatni
önöket, barátaim! – mondta Palpatine, s keskeny vonallá préselt
ajkain, illetve gondok ráncolta homlokán látszott, emészti vala28

