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Gary Whitta

Raymus
– Mit küldtek nekünk? – kérdezte Raymus Antilles kapitány
a tôle éppen elforduló Leia Organa hercegnôtôl, aki a kapitánytól kapott adattároló lemezt tartotta kezében. Ezt a lemezt az
egész katonai erejét kockáztatva tulajdonította el a Felkelôk
Szövetsége a galaxis legjobban ôrzött erôdjébôl, a Scarif bolygó
felszínén és a körülötte lévô ûrben folytatott harcok során. A
rendkívül kockázatos lépés, amely a Birodalom és a felkelôk eddigi legnagyobb ütközetéhez vezetett, súlyos veszteségekkel járt
ugyan, de a látszat szerint diadallal végzôdött. A lemez és tartalma célba ért, mostantól Leia hercegnôn múlt a jövôje.
– Reményt – válaszolt a kapitánynak, és a Tantive IV pilótafülkéjének ablakán kinézve a végtelen ûrt fürkészte.
Mindig olyan rejtélyes – gondolta Raymus.
Leia soha nem mondott többet senkinek annál, mint amenynyit az illetônek feltétlenül tudnia kellett. Ez a saját és a többiek védelmét szolgálta. Ezt alaposan megtanulta a hercegnô,
akibôl galaktikus szenátor lett, és aki számtalanszor kockáztatta életét, miközben a Felkelôk szövetségét támogatta, ami mostanra egymással veszekedô és elégedetlen csillagrendszerekbôl
szervezett, elszánt Szövetséggé vált. Nem vehette fel a versenyt
a birodalmi haderôvel, azonban a közös cél, amelyet még Raymus is vakmerônek tartott, összekovácsolta ôket. Mindez talán
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elég volt arra, hogy a galaxis elnyomottjai kapjanak egy esélyt
szabadságuk kivívására.
Raymus merengve nézte a csillagokat, amint azok fénycsóvákká nyúltak, ahogy a hajó belépett a hipertérbe. Leia megfordult és mindketten kimentek a folyosóra.
– Túl fogjuk élni? – kérdezte aggódva a hercegnô. A felszállás elôtt Raymus felhívta Leia figyelmét a hajó rossz állapotára,
és hogy az képtelen lenne még egy tatuini rutinrepülést is végrehajtani. Eredeti megbízása ez lett volna. Saját erejébôl nem
lenne képes eljutni a Scarifra, ehelyett a Profundity vezérhajó
szállította. A karbantartó személyzet sietve igyekezett megjavítani a Tantive IV hiperhajtómûvét. A Scarifhoz érkezve
Raymus csak arról tudta biztosítani Leiát, hogy végre tudnak
hajtani egy hiperugrást. Azt már nem ígérhette meg, hogy képesek lesznek elég sokáig repülni a hipertérben ahhoz, hogy biztonságos helyre jussanak.
– Biztosabb választ csak menet közben tudok adni – mondta
a kapitány bizonytalanul Leiának.
– Menjünk! – adta ki az utasítást a hercegnô. Raymusnak
sietnie kellett, hogy tartsa vele a lépést.

Amikor Leia és Raymus beléptek a parancsnoki hídra, azt
látták, hogy a tisztek kétségbeesett gyorsasággal dolgoznak a
vezérlôpultokon.
– Jelentést kérek! – hangzott el a kapitány utasítása, ahogy
az ajtó becsukódott mögötte.
– Egyelôre tartjuk a fénysebességet, uram – tájékoztatta egy
közelben álló tiszt. – Meglátjuk meddig bírják a hajtómûvek ezt
a terhelést. A kezelôszemélyzet minden tôle telhetôt megtesz.
Amennyiben tartjuk ezt a sebességet, egy órán belül elérjük a
Tatuint. A hajtómûvek még rossz állapotban vannak, bármelyik pillanatban leállhatnak.
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Raymus bólintott. Mindezt már tudta. A Tantive IV az elôzô
küldetésén elszenvedett károk miatt nem tudott elmenekülni
a birodalmiak elôl. Raymus hosszú évek óta számos birodalmi
blokádon és ellenôrzôponton kormányozta át a hajót – a saját
hajóját – úgy, hogy az vagy észrevétlen maradt, vagy nem ébresztette fel a gyanakvást senkiben. A felkelôk legnagyobb
katonai megmozdulásával járó hadmûvelet azonban nem volt
észrevehetetlen. Számítani lehetett arra, hogy a Birodalom mindent megtesz azért, hogy visszaszerezze az eltulajdonított adatokat. Egy csapásra a Tantive IV lett a legkeresettebb ûrhajó a
galaxisban, és pocsék állapotban volt. A valaha megszerzett legfontosabb birodalmi adatok szállítására aligha választhattak volna rosszabb ûrhajót. Raymusnak azonban nem volt választása,
a neki osztott lapokkal kellett játszania, a legjobb tudása szerint.
– A legnagyobb probléma az, amit magunk után hagyunk –
folytatta a tiszt. – A kritikán aluli állapotban lévô hiperhajtással nem lehet észrevétlenül haladni. Ha a birodalmiak észrevesznek bármilyen változást a hipertérben, amit induláskor
hagytunk, nem kerül sok idejükbe megtalálni minket.
Raymus felsóhajtott. Figyelmeztette Leiát a menekülés tervezésekor, hogy bár egy hiperugrásnál a röppálya azonosíthatatlan, a Tantive IV hibás hiperhajtómûve egy lyukas olajoskannára
hasonlít, vagyis haladás közben azonosítható és követhetô maradványokat hagy hátra. Elgondolkozott, hogy vajon mennyi
idô alatt talál rá a nyomukra a Birodalom. Leia kockázatosnak
tartotta, hogy a lázadók fôhadiszállására, a Yavin 4-re térjenek
vissza. Egyéb lehetôség híján parancsba adta Raymusnak, hogy
az eredeti úti céljuk felé repüljenek, a Tatuinra. Még most is remélte, hogy sikerül végrehajtania azt a létfontosságú küldetést,
amivel az apja megbízta, és tudta, hogy ha a birodalmiak tovább
üldözik ôket, azon a bolygón nem találnak majd mást, csak kietlen homokdûnéket.
Raymus látta a fedélzetmester eltorzult arcát, amint a férfi
éppen a beérkezô helyzetjelentést tanulmányozta.
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– Ne mondja, hogy rosszabbra fordult – szólította meg gondterhelten.
– Uram, a Profundity súlyos károkat szenvedett – jelentette
a fedélzetmester. – Az elektromos rendszerei zárlatosak lettek,
és mivel a dokkban álltunk, ebbôl mi is kaptunk. A fegyvereink és pajzsaink alig mûködnek. Nem leszünk képesek megvédeni magunkat.
A helyzet kétségbeejtô volt. Bizonyosnak tûnt, hogy a Birodalom nemsokára rájuk talál, és nekik kevés esélyük volt arra,
hogy megvédjék magukat. Raymus az elôzô veszélyes küldetéseire a szorult helyzetekre gondolt, és hogy azoknál milyen
megoldásokban bízhatott. A remény halvány szikrájával a szívében a személyzethez fordult:
– Hogy állnak a mentôkabinok? – kérdezte.
– Ahogy rendelkezett, uram – válaszolt szolgálatkészen Helfun Rumm, a Tantive IV biztonsági tisztje. – Kilövésre kész állapotban vannak.
Raymus észrevette Leia kérdô tekintetét.
– Felség, ha a birodalmiak a fedélzetre lépnek, az ön biztonsága a legfontosabb. Végsô esetben sor kerülhet a mentôkabinok használatára – közölte a hercegnôvel.
– Erre bizonyára nem kerül sor – jelentette ki Corla Metonae
fedélzetmester, aki már régóta állt az elôkelô Organa család szolgálatában. – Még mindig diplomáciai küldetést teljesítünk, a
birodalmiak nem tehetik a lábukat a fedélzetre.
Raymus megfontolta a fedélzetmester állítását, amely elméletileg igaz volt. A Tantive IV konzulátusi hajó volt, amelyet
Leia arra használt, hogy Alderaant képviselje a galaktikus szenátusban. Diplomataként különleges jogi védelmet élvezett,
amely még a birodalmiaknak is tiltotta a hajójára lépést és
annak átkutatását a személyes engedélye nélkül. Ez a kiváltsága lehetôvé tette Raymusnak és saját magának a különbözô
kémakciók lebonyolítását, és megfelelô ürügyet biztosított számukra. Raymus azonban kételkedett. A Scarifról ellopott adat14

állomány elegendô okot adott a birodalmiaknak ezen jogaik
felülbírálásához.
– Uram, ezeket a jeleket fogtuk – jelentette a fedélzetmester,
és felnézett a pultjáról. – A Birodalom vörös kóddal ellátott
utasítást sugároz. Bármilyen hajó, amelyre illik egy CR90 korvett leírása, megállítandó és elfogandó. A vörös kód felfüggeszti az összes birodalmi hajó pillanatnyi feladatát. Soha nem
tapasztaltam még ekkora rádióforgalmat uram, a Birodalom
minden frekvencián sugározza. Akármit küldött fel a Zsivány
Egyes a Scarifról, vissza akarják kapni.
Minden tekintet Leiára szegezôdött. A helyzetük válságosnak tûnt. Raymus láthatta Leia arckifejezésén a nyugtalanságot és aggodalmat, amit csak azok fedezhettek fel, akik hosszú
ideje mellette szolgáltak, és akik a legjobban ismerték. Mindenki másnak ez az arc szilárd elszántságot tükrözött. A kapitány tudta, hogy rosszat jelentenek a fedélzetmester szavai. A
hajó törékeny konzuli mivoltán kívül egyetlen halvány reményük maradt csupán. A CR90-es ûrhajókból rengeteg szolgált
szerte a galaxisban, hajók ezrei hasonlítottak a Tantive IV-re. Tû
volt a szénakazalban, de a Birodalomnak módjában állt szétrúgni az egész kazalt. A diplomáciai védelem mit sem ért. Raymus
azokra a koréliai korvetteken utazó ártatlanokra gondolt, akiket a birodalmiak ezután fognak megállítani. Biztosra vette,
hogy lesznek olyan bolondok, akik ellenállnak.
– Ha megtalál minket a Birodalom... – gondolkozott el hangosan a hajó másodtisztje, Toshma Jefkin.
– Nem fognak – fejezte be Leia a tiszt mondatát.
Raymus ránézett Jefkinre. A másodtiszt évek óta szolgált a
kapitány hajóján, számos közös összecsapásuk volt a birodalmiakkal. Megrendültnek látszott. Az arca tejfehér volt, a kezén
izzadtság csillogott. Az arca merevnek tûnt, mint aki olyasmit
látott, ami semmihez nem fogható.
– Tosh, mi az? – kérdezte Raymus.
Jefkin a kapitányra meredt üveges tekintetével.
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– Uram... az a valami... a folyosón... Miközben kijutottunk a
Profunditybôl, lemészárolta egy tucat emberemet. A sugárvetôk
mit sem értek ellene, csak jött és gyilkolt. Mintha egy rémálomba csöppentem volna. Soha életemben nem láttam ahhoz foghatót. Olyan volt, mint a halál angyala...
Raymus és Leia elkomorodva néztek össze; tudták, hogy ez
mit jelent. A birodalmiak nem mást, mint Darth Vadert küldték a lopott adatok visszaszerzésére. Ez volt a legszörnyûbb hír
mind közül.

Raymus visszatért a kabinjába üzenetet írni, amíg még volt
rá ideje. Tudta, hogy kapitányként a hajóval kell vesznie, ha
a sors úgy rendeli. Azt akarta, hogy ha erre sor kerül, elôtte
még elküldje a családjának végsô üzenetét. Gondolatban többször lejátszotta már: a személyzet a mentôkabinokkal menekül
az átszálló birodalmiak elôl, ô pedig odaadja valamelyik bizalmasának az üzenetet tartalmazó adattárolót, hogy továbbítsa
feleségének az Alderaanra. Miközben nekilátott az írásnak,
úgy érezte, hogy ez a lehetôség a legvalószínûbb mind közül.
Élesebben látta maga elôtt, mint bárki más a hajón. Már a küldetés elején rossz érzése támadt. Sietôsen rögtönzött akciónak
indult, a parancsokat az utolsó pillanatban változtatták meg.
A helyzetük adott volt: egy megviselt hajóban menekültek a
galaxis széle felé, a lázadók utolsó reményét hordozva. Három
levelet akart írni. Egyet a feleségének, és egyet-egyet a két lányának, amit majd csak felnôtt korukban olvashatnak el, ha már
megértik. Annyi mindent szeretett volna elmondani nekik.
Mindenek elôtt azt, hogy ha apa nélkül nônek fel, az nem a
szeretet hiánya miatt van. Csupán mert ô jó életet akart biztosítani számukra, és ezért mindenét kész volt feláldozni. Ez
a háború keserû iróniája: pont a legnemesebb cselekedetek,
amiket valaki a szeretteiért megtett, választották el tôlük.
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Megpróbált írni, de nem jöttek a szavak. Tudta, mit akar mondani, csak azt nem, hogyan. Minél tovább nézte a képernyôt,
annál nehezebben tudta megfogalmazni utolsó szavait a szerettei számára. A feleségétôl bocsánatot akart kérni, amiért Leia
hercegnôt és a lázadókat szolgálta, és ez elválasztotta ôket hetekre vagy akár hónapokra is. Alig látta a lányait születésük óta.
Bármennyire is fájt mindez Raymusnak, úgy érezte, hogy megérte meghozni az áldozatot a Szövetségért, Leia lelkesedésével
azonosulva harcolni egy jobb világért, amelyben majd felnôhetnek az ô és mások gyermekei, és amelyben a birodalmi zsarnokságról már csak a történelemkönyvekben lehet olvasni.
Fordította: Kaltenecker Kristóf

Christie Golden

A vödör
TK-4601 rendkívül hálás volt a sisakjának. A sisak kérlelhetetlenül kordában tartotta fésülés után is szanaszét álló szôke
fürtjeit – amiktôl ô nagyjából tizenhárom évesnek látszott. Sima bôre könnyen elvörösödött és elsápadt, ebbôl világossá vált,
hogy hiába minden kiképzés, az érzelmeit nem képes féken
tartani. Azonban a sisakja és a hangsugárzó miatt – ami a rohamosztagosok hangját szinte egységessé modulálta – sokkal
nehezebb volt értelmezni a reakcióit.
Ezt az érzelmi álcát ma különösképpen értékelte a rohamosztagos, miközben bárgyún vigyorgott. Nem hitte el, hogy még
csak éppen elhagyta az akadémiát, és azonnal egy birodalmi csillagromboló fedélzetén szolgál. És nem is akármelyik csillagrombolón. TK-4601, más néven Tarvyn Lareka a Devastatoron
teljesített szolgálatot, Darth Vader vezérhajóján. Ettôl kezdve
Vader különleges légiójának tagja volt, amit a „Vader ökle” néven emlegettek.
Az izgalom hullámai borzolták fel a kedélyeket a „Vader ökle” nevû katonai gépezetben. Ha maga Vader nagyúr akarta üldözôbe venni a scarifi csatából menekülô ûrhajót, akkor, ami
TK-4601-et illette, a szállongó hírekben több lehetett az igazság, mint a mese.
A „vödörben”, ahogy a sisakot nevezték, senki sem láthatta,
ahogy ô a szemöldökét ráncolta, miközben koncentrált, és ahogy
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mélykék szemével hunyorított. Senki sem láthatta az örömét,
miután egy olyan bevetésrôl tértek vissza, ahol nem voltak veszteségek, vagy kétségeit, amikor vonakodva hajtott végre egy parancsot annak könyörtelensége miatt.
Idôvel egyre jobban hozzászokott ezekhez a kegyetlenségekhez.
Korábban, amikor TK-4601 mereven állt, alig egy méterre
Vadertôl, a nagyúr a torkánál fogva emelte fel Antilles kapitányt,
és így hallgatta ki.
Hol vannak azok az adatok, amiket levettetek? – robajlott Vader
azon a zengzetes, mégis félelmetes hangján. Talán ezen a hangon szólal meg maga a halál is. – Mit csináltatok a tervrajzokkal?
Nincs nálunk semmiféle tervrajz. Ez diplomáciai ûrhajó. Fontos
küldetést teljesítünk. A Tantive IV az alderaani Organa család birtokában volt. TK-4601 tudta, hogy ebbôl a családból az apa és
a lánya a birodalmi szenátus tagjai.
Ha ez diplomáciai ûrhajó, mutass nekem egy diplomatát!
Vader nagyúr elsöprô haragjában összezúzta a kapitány légcsövét, mielôtt a szerencsétlen válaszolhatott volna.
TK-4601 hallotta, hogy a csigolyák száraz gallyak módjára
törnek össze. Nagyot nyelt. A vödör mindent elrejtett.
A nagyúr TK-9091 parancsnokot utasította a hajó átkutatására – addig kellett keresniük, amíg meg nem találják a terveket. Ami az utasokat illette, ôket élve kellett elfogni, nem úgy,
mint a néhai Antilles kapitányt.
TK-4601-et három rohamosztagos társával együtt küldték
ezen utasok felkutatására. Életre-halálra szóló bújócskát kellett játszaniuk a különbözô folyosókon és egyéb félreesô helyeken a Tantive IV belsejében.
TK-4601 érezte, hogy a szíve hevesen dobog, érezte az arcából áramló meleget, és mosolyra húzódott a szája. Tudatosan
kiûzte fejébôl a kapitány halálát, és túltette magát az izgatottságon. Diadalittasnak érezte magát. Nemegyszer ütöttek rajta
ismeretlen civilizációkon a távoli rendszerekben. Ezúttal vi19

szont komoly hajsza folyt a tervrajzokért. Igazi felkelôk, igazi
fortélyokkal tulajdonították el a Birodalomtól a tervrajzokat,
amik egészen addig elérhetetlennek tûntek.
Okos teremtmények a felkelôk – gondolta magában. Soha
nem ismerte volna be, de elég sok dolog miatt érdemeltek elismerést.
Mendemonda – ez az édes, kavargó és alakváltó teremtmény
– volt csupán, hogy az állítólagos nagykövet nem más, mint az
alderaani Leia Organa hercegnô személyesen. Ez logikus feltevésnek tûnt, hiszen a Tantive IV a hercegnô apjának birtokában volt. Leia és az apja, Bail Organa nyilvánosan kifejezték
már, hogy szimpatizálnak a felkelôk céljaival. Ez természetesen
nem jelentette azt, hogy ôk maguk felkelôknek számítottak volna. De mi van, ha mégis? TK-4601 beszélni akart TK-3338-cal,
aki közvetlenül mögötte haladt a Tantive IV átkutatásakor. Meg
akarta kérdezni tôle, hogy vajon igaz-e a feltételezés a hercegnôrôl. Hogy milyen is igazából Leia szenátor. Biztos, hogy tizenkilenc éves?
Leia fiatalabb volt TK-4601-nél, ennek ellenére már szenátorként dolgozott. Megdöbbentô. Nem lenne meglepô, ha a
felkelôk szirénéneke elcsábította volna. „Az ártatlanok támogatása”, „a Birodalom által felajánlott rend bírálata”, és a hasonló szólamok. TK-4601 is volt 19 éves, de ô ellenállt ennek a
hívásnak. Hithû birodalmi volt.
A császár magasabb rangú volt egy hercegnônél, és a szenátus napjai meg voltak számlálva.
– Szerinted meg fogunk találni bárkit is? – kérdezte a mellé
felzárkózó TK-4247. Ô még naivabb volt, mint TK-4601, amikor csatlakozott Vader légiójához.
– Vader nagyúr elégedett lesz velünk, ha találunk valakit –
válaszolt TK-9091. Nem mondta ki az ellenkezôjét, hogy Vader nem fog örülni, ha nem találnak senkit. TK-4601 nem is
akart erre gondolni.
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