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Ha a droidok képesek lennének gondolkodni,
akkor egyikünk sem lenne itt, nemde?
Obi-van Kenobi

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban. . . .

Elsõ rész
Élet háború
idején

Elsõ
fejezet
Coruscant, a városbolygó legalsó szintjein, a mélységes mélyben igencsak ritka látványnak számított a napfény. A csillogó,
díszes toronyházak, felhôkarcolók és a két kilométeres magasságot is elérô szuper felhôkarcolók lakói számára azonban a
napfény éppúgy megadatott, mint a kényelmes élet. Mióta az
Idôjárás-szabályzó Hálózat gondoskodott arról, hogy esô csak
alkonyatkor vagy azt követôen hulljon, a telt, aranyló napfény
ugyanolyan kiszámíthatóvá vált, mint az, hogy az ember minden egyes lélegzetvételkor levegôvel töltheti meg a tüdejét.
Ám több száz szinttel a hatalmas tornyok és tömbök elsô lakott emeletei alatt, a bolygó méretû város felszínén vagy az alatt
már egészen más volt a helyzet. Itt emberek és más lények százezrei éltek és haltak meg anélkül, hogy akár csak egyetlen pillantást is vethettek volna a mesebeli égboltra. Errefelé a fény,
aminek sikerült átszûrôdni a mindenütt jelen lévô szürkeségen,
sápadtan és haloványan derengett. A felszínt elérô esô szinte
mindig savas volt, néha olyannyira, hogy apró csatornákat és
barázdákat mart a ferrokarbon alapzatokba. Nehéz volt elhinni, hogy bármi életben maradhat ezekben a rideg árkokban. Ennek ellenére az intelligens és egyéb élet egyaránt alkalmazkodott
az állandó félhomályhoz és a zord környezethez.
A tátongó mélység legalján, a foszforeszkáló fények és jelek
színes pulzálásában kôatkák, csatornaférgek és más hulladék13

evô élôlények tenyésztek a technológia törmelékein. Kôcsigák
rágták át magukat vakon a málladékon, az energiaátalakítók
közelében sólyomdenevérek fészkeltek, hogy melegen tartsák
a tojásaikat, a két emelet magas szeméthalmokon pedig páncélos patkányok és pókcsótányok vadásztak. Emellett még több
milliónyi élôsködô és opportunista élôlény – az egysejtûtôl az
öntudattal rendelkezôig – folytatta mindennapos küzdelmét az
életben maradásért, nagyon hasonlóan a több ezernyi egészen
másféle dzsungelvilághoz. Idelent gyûltek össze a galaxis számkivetettjei: tarkabarka gyülekezete azoknak, akiket odafent
egyszerûen csak a „lentiek” néven emlegettek, és akiknek könyörtelen, elkeseredett élet jutott. Ám ez is csak egy újabb dzsungelnek számított.
Egy dzsungelben pedig mindig akadnak vadászok.

Even Piell egyike volt a szerencséseknek. Az erôszaktól dúlt
Lannik bolygó egy elszegényedett családjába született, és az Erô
iránti fogékonysága miatt még csecsemôkorában elvitték a Jedik. A Templomban nevelkedett, magasan a szegénység és a
nyomorúság felett, ami egykor a szülôhazája miatti sorsszerû
örökségének tûnt. Igaz, az élete kissé aszketikus volt, ugyanakkor tiszta és rendezett is, ami pedig mind közül a legfontosabb:
jelentôséggel bíró. Szólt valamirôl. Egy nála nagyobb ügy részese lehetett, egy több száz nemzedékre visszanyúló nemes és tisztelettel övezett rend tagjaként.
Egykor Jedi-lovag volt.
Mostanra azonban számkivetetté vált.
Azok, akik ismerték az apró termetû humanoidot, tisztelték
ádáz bátorságát és harci képességeit. Ahogy azt tenniük is kellett. Talán nem gyôzte le az egyik szeme árán a Vörös Iaro terroristát, Myk’chur Zugot? Talán nem élte túl a geonosisi csatát,
és harcolta végig a klónháború számtalan ütközetét a Köztársaság szolgálatában? Joggal mondhatta, hogy Even Piell soha
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életében nem tért ki a harc elôl. Elég volt egy fénykard és egy
ügy, ami mellett kiállhatott, és nem akadt nála bátrabb harcos,
legyen az akár két-, négy- vagy hatlábú. De most…
Most egészen más volt a helyzet.
Életében elôször megismerte a félelmet.
Sietve lépkedett át a Zi-Zhinn Piacon tolongó színes tömegen. Nagyon megszépített neve volt ez annak a lármás utcának,
ami az egyenlítôi gyûrû mentén húzódó, Zi-Kree Szektorként
is ismert 4805-ös szektor 17. szintjén vezetett át. Ezt a nevet
amúgy is a fentiek adták neki. Idelent, a köd és a füst felhôi alatt
egyszerûen Karmazsin Korridornak nevezték. Míg a Coruscant
alacsonyabb szintjeinek többségét mindössze nemkívánatos
helynek tartották, néhány terület a baj különösen veszedelmes
gyûjtôpontjának számított. A Déli Aluljáró, a Gyártelep, a Sötétverem Szegénynegyed és a többi, hasonlóan színes elnevezés nem valami jól jellemezte az itteni élet kemény valóságát,
amit az állandó szmog rétege rejtett el a fenti szintek kifinomultsága elôl. Ám ha furcsán hangzik is, csak ezek a kétségbeesésben és elkeseredettségben tengôdô gettók kínáltak bizonyos
fokú névtelenséget és biztonságot.
Even nem tudta, pontosan mennyi Jedi maradt, de biztosra
vette, hogy nem lehetnek sokan. A mészárlás, ami a Geonosison
vette kezdetét, dühödten folytatódott tovább itt, a Coruscanton és a többi világon, mint a Felucia és a Kashyyyk. Barriss
Offee meghalt, akárcsak Luminara Unduli, Mace Windu és Kit
Fisto. Plo Koon vadászgépét a Cato Neimoidia fölött lôtték le.
Amennyire Even tudta, ô volt a Tanács egyetlen magas rangú
tagja, akinek sikerült elmenekülnie a Templomnál dúló mészárlásból.
Még mindig alig tudta felfogni. Minden olyan gyorsan történt. Pár rövid nap alatt mindenét fel kellett adnia. Többé nem
pillanthatott fel a Jedi Templom öt tornyára, nem sétálhatott
az illatozó virágok szegélyezte ösvényeken, sem a belsô kertek
és kamrák mozaikpadlóján. Többé nem tölthet hasznos órákat
15

az Elsô Tan Tanácsának többi tudósával beszélgetve, nem kutathatja a csillagok közötti ezoterikát a Könyvtárban, és nem
gyakorolhatja a fénykard forgatásának hét formáját a társaival.
De nem tudott felhagyni azzal, hogy az Erô segítségével segítsen másokon. Ha megtagadta volna az Erôt, azzal önmagát is
megtagadta volna. A félelem megtapasztalása arra késztette,
hogy ameddig csak lehet, ne használja az Erôt nyilvánosan. Tehetetlen szemlélôjévé vált az átmeneti idôszak mindennapos
kegyetlenségeinek, a káosznak és az anarchiának, ami a galaktikus szenátus bukását és az új császárság felemelkedését kísérte. Összeszoruló szívvel, kétségbeeséstôl és önutálattól gyötörve,
elkeseredetten szeretett volna tenni valamit, hogy véget vessen
ennek az örökkön tartó rémálomnak. Látta, hogyan gyilkolják
le a rendtársait a hatvanhatos parancsnak engedelmeskedô klónok. Látta, hogyan kaszálja le a fegyverek tüze az alkalmazottakat és az oktatókat. De ami a legrosszabb mind közül, hogy
hallotta a gyerekek és a fiatal padavanok sikolyait, amikor lemészárolták ôket.
Ô pedig elmenekült. Azon a végzetes éjszakán, miközben
pusztítás csapott le az égbôl, és rohamosztagosok ôrjáratoztak
az utcákon, Even Piell és azon kevesek, akik még éltek, elmenekültek a vérontás elôl.
Egyelôre.
Even óvatosan lopakodott át a villódzó neonfények tócsáin.
Az Erô, elôvigyázatosan használva, lehetôvé tette számára, hogy
észrevétlenül haladjon át a különféle lények, bothaiok, niktók,
twi’lekek és emberek tömegén. Még azok a kevesek is szinte
azonnal elfelejtették, akik esetleg felfigyeltek rá. Egyelôre biztonságban volt. De még az Erô sem védhette meg örökké.
Az üldözôi egyre közelebb értek hozzá.
Nem ismerte az azonosító számukat, de az sem számított
volna, ha tudja. Rohamosztagosok voltak: klón katonák, akiket
Kamino vízi világán, Tipocaváros tartályaiban vagy valahol
máshol alkottak. Harcosok, akiket azért hoztak létre, hogy ret16

tenthetetlenül harcoljanak a Köztársaság dicsôségéért, és kérdés nélkül engedelmeskedjenek a Jedik parancsainak.
Legalábbis ez így volt a hatvanhatos parancs kiadásáig.
Even érezte ôket az Erôn keresztül: ellenséges aurájuk jeges
vízként hatott az idegeire. Egyre közeledtek. Úgy becsülte, alig
egy kilométerre járhatnak.
Bevetette magát egy bemélyedô kapualjba. Az ajtó zárva volt,
ám Even intett egyet, az Erô pedig fodrozódva válaszolt. Az ajtópanel reszelôs csikorgással, vonakodva hátramozdult. Csak
félig nyílt ki, de ennyi épp elegendônek bizonyult ahhoz, hogy
Even átpréselje magát.
A lannik sietve vágott át a helyiségen, ami elsô pillantásra
fûszerbarlangnak tûnt: a fal mentén fülkék és alkóvok mutatták, hol hevertek egykor a különféle testek, melyek tudata bódult gyönyörben lebegett. Bár úgy tûnt, a helyet már legalább
öt évszázada nem használják, Even még mindig érezni vélte a
csillámpálca kísérteties szagát, ami egykor a levegôt és a vendégek elméjét egyaránt belengte.
Even azon tûnôdött, hogy a nyomában járó rohamosztagosok vajon miként találták meg ilyen gyorsan. Körültekintôen
használta az Erôt, és az elmúlt két standard hónapban a lehetô
legjobban meglapult. A térképen kívül maradt, az élelemért és
a szállásért pedig szigorúan csak készpénzzel fizetett. Jóllehet
a lannik még a Coruscanton sem számított megszokott látványnak, nem értette, hogyan találhattak rá a rohamosztagosok. Bár
ez most nem igazán számított. Talán valaki felismerte, mint a
Tanács tagját, és jelentést tett róla. Csak az számított, hogy közeledtek hozzá, és egyetlen szándék vezette ôket: megölni a Jedit.
Megölni ôt.
Még mindig megvolt a fénykardja, amit a kabátja belsô zsebében rejtegetett. Ellenállt a késztetésnek, hogy megmarkolja
a fegyvert. Nagyon megnyugtatónak találta volna a hûvös markolatot, de még nem volt itt az ideje.
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Bár az ellene irányuló szándék azt jelezte, hogy nagyon hamar eljön az idô. Ám az utolsó küzdelemre – mert szemernyi
kétsége sem volt afelôl, hogy ez következik – nem kerülhetett
sor olyan helyen, ahol ártatlanok is kereszttûzbe kerülhettek.
A császár ügynökei nem törôdtek a járulékos veszteségekkel,
egy Jedi azonban nem tudott ilyen fölényesen viselkedni.
Ez az egyetlen oka volt annak, hogy harc helyett inkább menekülni kezdett. Habár akadt még egy másik ok is: a küldetés,
amit teljesítenie kellett. Azzal, ha szembeszáll az üldözôivel,
nemcsak a saját életét tette volna kockára. Sok más életért tartozott felelôsséggel, ezért addig kellett halogatnia az elkerülhetetlent, ameddig csak lehetett.
A fûszerbarlang egy félig-meddig elrejtett ajtón át egy halványan kivilágított, kongó terembe vezetett, amit egykor kaszinónak használtak. A magas, boltíves mennyezet legalább három
emelet magasra nyúlt. Even a turbólift felé indult, félrelökdösve a bútorokat és a játékasztalokat, amik olyan régiek voltak,
hogy némelyikük szétmállott a keze alatt. Vajon mennyi ilyen
sivár, elhagyatott hely lehet az alsó szinteken? Kétségkívül milliószámra rejtôzhetnek némán az új, csillogó tornyok lábánál,
akár a fogak tövében terjedô szuvasodás. A galaxis fôvárosa
egy gigászi nekropoliszból nôtt ki, akár a virágok a temetô
földjébôl…
Even Piell megrázta a fejét, hogy kitisztítsa az elméjét. Ez
most tényleg nem a megfelelô idô volt ahhoz, hogy a múlton
merengjen. Minden erejével összpontosítania kellett, ha túl
akarta élni az éjszakát.
Mintha épp ezt a gondolatát akarták volna megerôsíteni, odakintrôl az üldözôi halk, reszelôs suttogása hallatszott.
A lifthez érve belépett az átlátszó acélcsôbe. Semmi sem történt, nem mintha Even bármi másra számított volna. A lebegtetôrendszer már évszázadokkal korábban felmondta a szolgálatot.
Szerencsére nem volt szüksége technológiára ahhoz, hogy mûködésre bírjon egy turbóliftet.
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Azt mondják, mindenki másként tapasztalja meg az Erôt.
Vannak, akik számára olyan, akár a vihar, melynek biztonságos
középpontjában ôk maguk állnak, irányítva a förgeteget. Másoknak olyan, mint a köd vagy a pára, melynek tünékeny indáit kedvükre mozgathatják. Vagy olyan, mint az izzó fény,
melynek ragyogását vagy hôjét felszíthatják. De mindezek csupán szegényes hasonlatok, esetlen körülírások, amikkel az öt
átlagos érzékre alapozva próbálják meghatározni a kifejezhetetlent. Még a teljes szinesztéziával átélt, fûszerek okozta hallucináció is csak halovány, színtelen élmény az Erô megtapasztalása
mellett.
Even a maga részérôl leginkább úgy írta volna le az Erôt,
mintha meleg vízbe merülne. Csendesen, megnyugtatóan ölelte körül, energiával töltve fel fáradt izmait, és megélesítve az
érzékeit.
Könnyed mozdulattal felfelé intett. Az Erô gejzírként emelte fel, végig a csövön.
Mielôtt elérte volna a mennyezetet, melyen át a csô tovább
vezetett felfelé, hallotta, ahogy beszakítják az ajtót, amin az
imént bejött. Öt rohamosztagos rontott be. Teljes páncélzatot
viseltek, a kezükben pedig sugárvetôket és szilárd lövedékes
fegyvereket tartottak.
– Ott! – kiáltotta egyikük Evenre mutatva. – A csôben!
A többiek a mutatott irányba néztek. Egyikük, aki a páncélján viselt zöld rangjelzés alapján ôrmester lehetett, felemelte a
fegyverét, egy BlasTech SE-14 típusú pisztolyt, ami ugyan alig
feleakkora méretû volt, mint egy karabély, mégis éppolyan nagy
erejû, koncentrált sugárnyalábot lôhetett ki. Even tudta, hogy
a csô átlátszó acélja nem fogja megállítani a szubatomi részecskék alkotta nyalábot. Felgyorsította az emelkedést. Épp mielôtt
elérte volna a mennyezetet, a rohamosztagosok parancsnoka tüzet nyitott…
De nem Evenre, hanem fölé.
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Even túl késôn látta át a rohamosztagos taktikáját. A sugárnyaláb a mennyezet és a liftkamra között találta el a csövet, áthatolhatatlan masszává olvasztva össze az anyagot. Evennek
épp csak sikerült idôben megállítania az emelkedést. Egy másodperccel késôbb a rohamosztagos ismét lôtt egyet, ezúttal a Jedi
lába alatt olvasztva salakká a csövet.
Even ráeszmélt, hogy nem tud továbbmenni sem felfelé, sem
lefelé. Csapdába esett, akár egy üvegbe zárt bogár.
Csakhogy ez a bogár csípni is tud!
Even Piell benyúlt a kabátja zsebébe, és megmarkolta a fénykardját. Mielôtt a rohamosztagos, aki épp gondosan célzott, ismét lôhetett volna, aktiválta a pengét.
Az energianyaláb heves sistergéssel tört elô, mintha lelkesen
próbálna szabadulni a hosszú fogságból. Even elôrelendítette
a pengét, majd az ellenkezô irányba mozdította, lyukat olvasztva a csövön. Hagyta, hogy átjárja az Erô, ami láthatatlan zuhatagként emelte ki a liftbôl, és engedte alá a padlóra. Az öt
rohamosztagos tüzet nyitott, Even azonban az Erô által vezetve a fegyverével félreütötte a vörös energiasugarakat, melyek
egyike sem érte el.
A pillanatnyi gyôzelem ellenére tudta, hogy még távolról
sem nyerte meg a csatát. A rohamosztagosok elállták a kijáratot. Normális esetben az ötszörös túlerô nem jelentett volna kihívást egy Jedinek, akit az Erô vezet, Even azonban már hetek
óta menekült, keveset pihent és még kevesebbet evett. Annak
ellenére, hogy az Erô energiával töltötte el, messze volt a csúcsformájától. Nem lett volna bûntudata amiatt, ha el tudott volna
menekülni, mivel a Jedik tanításai a pragmatizmust a bátorság
fölé helyezik, de a jelenlegi kondíciójában esélye sem volt arra,
hogy bevesse magát az ôsi terem sötétségébe. Abban a pillanatban, amint hátat fordítana nekik, a rohamosztagosok úgy szednék le, mint egy érett yahi’it. Nem! Csak egyetlen út létezett:
a rohamosztagosokon át.
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