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

Miután az Elsõ Rend végzetes csapást mért a békés Új Köztársaságra, Snoke Legfõbb Vezér harcba küldi kegyetlen légióit, hogy az
egész galaxist leigázza.
Egyedül Leia Organa tábornok, és az Ellenállás maroknyi harcosa hajlandó szembeszállni rémuralmával.
Leia biztos benne, hogy Luke Skywalker Jedi-mester visszatér e
sötét órán, hogy ismét elhozza a remény lángját.
Az Ellenállás azonban leleplezõdik, és ahogy az Elsõ Rend seregei lassan sarokba szorítják õket, a bátor hõsök számára nem maradt
más lehetõség, csak a menekülés…

Prológus
Luke Skywalker, oldalán a feleségével, a Tatuin lassan lehûlõ homokján állt.
A nyugati láthatárt még mindig narancsvörösre festette a lemenõ nap fénye, a keleti horizonton azonban már jól látszódtak a csillagok. Luke kíváncsian fürkészte õket, olyasvalamit
keresve, amirõl tudta, hogy valójában már rég nincs ott.
– Mit gondolsz, mit láttál? – kérdezte Carnie.
A nõ szavaiból aggodalom csendült ki, de Luke, ha jobban
odafigyelt, a fáradtságot is tisztán kihallotta.
– Egy csillagrombolót – mondta. – Legalábbis úgy gondoltam.
– Elhiszem – tette a férfi vállára a kezét Carnie. – Tudom, hogy
te bármikor fölismersz egy ilyet… még verõfényes délben is.
Luke elmosolyodott, és az a réges-régi nap jutott eszébe a
Tosche Állomáson, amikor lélekszakadva rohant be a kantinba, hogy szóljon a barátainak, két hajó áll orbitális pályán a
fejük fölött. Carnie nem hitt neki, még akkor sem, amikor egy
darabig Luke régi, elektromos távcsövével figyelte õket. Egy
legyintéssel elintézte a dolgot, és az ikernapok perzselõ forrósága elõl már menekült is vissza az épületbe.
Fixer sem hitt neki, mi több, Biggs sem.
Pedig neki volt igaza.
Ahogy Biggs Darklighterre gondolt, aki elhagyta a Tatuint,
és az otthonától nagyon-nagyon messze lelte halálát, lassan lehervadt arcáról a mosoly.
Biggs volt az elsõ barátja… az egyetlen igazi barátja.
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Igyekezett olyan gyorsan eltávolítani magától az emléket,
ahogy a nedvesség párolog el a déli verõfényben.
– Kíváncsi lennék, mit akartak itt a birodalmiak– mondta
Luke az eget fürkészve.
A Mos Eisley-i garnizon készleteinek feltöltéséhez semmiképp sem volt szükség egy csillagromboló méretû hajóra. Különösen ma, amikor béke uralkodott a világegyetemben.
Ma már szinte hadihajókra sem volt szükség.
– Bármi is volt, amit láttál, nekünk ahhoz semmi közünk –
vonta meg a vállát Carnie. – Ugye?
– Hát persze – bólogatott Luke, de a tekintete közben végig
a láthatárt vizslatta.
Az ilyesfajta óvatosság egy ideje már nem volt szükséges –
két évtizede nem láttak már buckalakót ilyen közel Anchorheadhez –, de a régi beidegzõdésektõl nehéz volt szabadulni.
A buckalakókból nem maradt más, csak egy maroknyi szikkadt
csont a homokban.
Luke maga sem tudta, hogy ez miért szomorítja el.
– Ötödik éve gond nélkül és idõben befizetjük a birodalmi
adót – magyarázta Carnie. – És már az idei vízadót is megfizettük Jabbának. Senkinek sem tartozunk semmivel, semmit sem
tettünk, ami miatt bárki érdeklõdésére számot tarthatnánk.
– Tényleg nem csináltunk semmit – értett egyet Luke, bár
tudta, hogy manapság ez még nem garantálja az ember biztonságát.
Sokakkal – sokszor olyanokkal is, akik szintén nem csináltak
semmit – történtek csúf dolgok. Olyasfélék, amirõl aztán késõbb senki sem volt hajlandó beszélni. Vagy legalábbis senki
olyan, akinek volt egy csöppnyi sütnivalója.
Arra a réges-régi napra gondolt, amit olyan mélyre temetett,
hogy kis híján már önmagával is sikerült elhitetnie, valójában
meg sem történt.
A droidok és az a holografikus üzenet, amiben egy csinos,
fiatal nõ kért segítséget egy bizonyos Obi-van Kenobitól…
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Carnie mindig azt mondogatta, hogy nem érdemes a múltat
bolygatni, de a sötétségbe bámuló Luke újfent úgy találta, nem
képes megfogadni a felesége tanácsát.
Aznap este, miközben Luke a nagybátyjával és a nagynénjével vacsorázott, a kis asztrodroid megszökött. Owen bácsi haragjától tartva Luke – a buckalakók jelentette veszély ellenére
– megkockáztatta, hogy még aznap este a nyomába eredt. De
aznap éjjel egyetlen taszken sem támadta meg, és Luke gond
nélkül megtalálta és visszavitte a farmra a kis szökevényt.
Mire hazaértek, már hajnalodott, és az utolsó húsz méteren
már tolnia kellett a terepsiklót, hogy föl ne ébressze Owen bácsit és Beru nénit.
Luke nemegyszer elgondolkodott rajta, mi minden történhetett volna másképp: megtámadhatták volna, akár meg is
halhatott volna… és akkor bizony sosem lesz belõle ilyen talpraesett párafarmer.
De szerencséje volt – azon az éjszakán és a rákövetkezõ napon is.
A rohamosztagosok nem sokkal azután bukkantak föl, hogy
Luke visszajött a déli dûnékre kirakott páracsapdáktól, amik
már akkor is napi szinten okoztak fõfájást a nevelõszüleinek.
És azóta nekem meg Carnie-nak.
Az õrmester már azelõtt a követeléseit sorolta, mielõtt lekászálódott volna a harmathátújáról.
Egy csapat roncsvadász eladott maguknak két droidot. Hozzák
ide õket! Azonnal!
Luke-nak szinte erõszakkal kellett kirángatnia a két droidot
a garázsból. A kis asztrodroid vadul sípolt és füttyögött, míg a
protokolldroid egyfolytában arról magyarázott, hogy õ nem tehet semmirõl, és megadja magát.
Több mint egy órán keresztül kellett a tûzõ napon állniuk,
miközben a birodalmiak szétszedték és átkutatták a droidok
memóriáját, és Owen bácsi hiába kérte õket, még azt sem en17

gedték meg, hogy legalább Beru néni a ház árnyékába húzódhasson.
Ekkor bukkant föl az öreg Ben Kenobi kopott, csupa folt köpenyében, egyenest a sivatag mélyérõl. Olyan barátságos mosollyal beszélgetett el a rohamosztagosokkal, mintha a legrégibb,
legkedvesebb cimborái lettek volna, és határozott hangon elmagyarázta nekik, hogy Luke papírjaiban egy apró elírás történt, és a fiú neve valójában nem Skywalker, hanem Lars.
– Így van! – bólogatott Owen is, miközben a tekintete összevillant a feleségéével. – Luke Lars.
Ben maradt még egy darabig, és arról beszélt a rohamosztagosoknak, hogy szükségtelen bevinniük Owent kihallgatásra
– ezzel azonban már nem ért célt, és Luke nagybátyját a droidokkal együtt bekísérték. Még ennyi év után is tisztán emlékezett a kis asztrodroid kétségbeesett sikolyára, ahogy eltûnt a
csapatszállító gyomrában.
Owen bácsit három nap múlva engedték ki, és míg haza nem
értek Mos Eisley-ból, sápadtan hallgatott.
Hetek teltek el, mire Luke összeszedte a bátorságát, és megkérdezte, hogy számíthatnak-e valamiféle kompenzációra a
birodalmiaktól. A nagybátyja csak dühösen legyintett, de a fiatalember jól látta, hogy Owen reszket.
A fejük fölött egy hullócsillag suhant át az égbolton, és a hirtelen mozgás zökkentette ki Luke-ot az elmélkedésbõl.
– Most mire gondolsz? – kérdezte Carnie aggódón.
– Arra, hogy megöregedtem – túrt már majdnem teljesen
szürke szakállába Luke.
– Nem te vagy az egyetlen – mosolyodott el kesernyésen Carnie. – Nézd meg az én hajam!
Luke azonban továbbra is a sötétséget fürkészte.
Ben Kenobit soha többé nem látta, de volt egy szóbeszéd,
amit még a szabadszájú párafarmerek is csak félve mertek terjeszteni… azt beszélték, hogy egy éjszaka birodalmi vadászgé18

pek repültek el a jundlandi sivatag fölött, és felrobbantották a
vén remete házát.
Anchorheadben persze csak legyintettek erre, Luke azonban már nem vette ennyire félvállról a dolgot. Azok a rohamosztagosok valóban jártak a farmjukon, és valóban elvitték a
droidjaikat.
Aztán néhány héttel késõbb Biggs családját is bekísérték, és
a Darklightereket soha senki nem látta többé. A farmjuk azóta
is ott áll üresen – legalábbis az a kevés, amit a buckalakók és
a javák meghagytak belõle.
A hetekbõl hónapok lettek, a hónapokból évek, majd végül
évtizedek. Kiderült, hogy Luke egészen jól ért a gépekhez, és kiváló érzéke van hozzá, hogy a lehetõ legjobb üzleteket kösse.
Mintha csak elõre megérezte volna, hogy kinek, mikor, mit kell
mondani. Annyira, hogy egy idõ után az anchorheadi kocsmában már csak Szerencsés Luke-nak nevezték a háta mögött.
Carnie is látta ezt, úgyhogy otthagyta Fixert, aki munka helyett egyfolytában csak a száját jártatta, és hozzáment Luke-hoz.
Egy darabig együtt dolgoztak Owen bácsival és Beru nénivel, mielõtt megörökölték volna tõlük a farmot, és továbbvitték volna a családi vállalkozást. Gyermekük sohasem született
– olyan fájdalom volt ez, amit nagyon mélyre temettek magukban, és igyekeztek úgy tenni, mintha ennyi év után már nem
nagyon zavarná õket –, de kettejükre is épp elég keményen dolgoztak, és a párafarm adott annyit, amibõl viszonylagos jólétben élhettek.
Luke azonban idõrõl idõre még mindig álmodott arról a lányról, akit csak a hologramon látott, és aki Obi-van Kenobit kereste. Múlt héten is arra ébredt az egyik reggel, hogy biztos
benne, az asztromechanikai droid a garázsban várja, és végre
hajlandó végig lejátszani azt a bizonyos üzenetet.
Valamiért úgy érezte, fontos lenne végighallgatnia. Mintha
lett volna benne valami, amit kifejezetten neki szántak.
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Miután a rohamosztagosok elkobozták a droidokat, Luke
biztosra vette, hogy sohasem fogja megtudni, ki is volt az a titokzatos, fekete hajú nõ… de tévedett. Hetekig azzal volt tele
a HoloHálózat, hogy Leia Organa hercegnõ a kivégzése elõtt
még nyilvánosan bocsánatot kért az árulásáért, és a Birodalom
iránti hûségre szólította föl a polgárokat.
Érdekes módon a hírek sohasem közöltek felvételeket a hercegnõrõl vagy a kivégzésérõl, így Luke emlékezetében is úgy
maradt meg, ahogy abban a holoüzenetben látta. És az sohasem derült ki, miért próbált a hercegnõ olyan kétségbeesetten
felkutatni egy vén tatuini remetét.
Mert bármi is volt a célja, azzal kudarcot vallott. Az Alderaan – a Mon Calával és a Chandrilával egyetemben – mára nem
volt több aszteroidamezõnél. Az a harci állomás semmisítette
meg õket, ami egyszer és mindenkorra véget vetett a szeparatisták jelentette veszélynek, csírájában fojtotta el a felkelést, és
végre békét hozott a galaxisba.
Vagy legalábbis megszüntetett mindenféle konfliktust.
Csak most figyelt föl rá, hogy Carnie a nevén szólítja – és
már nem is elõször.
– Utálom, amikor így nézel – mondta a felesége.
– Hogy nézek?
– Tudod, mintha valami nem lenne rendben. Mintha becsaptak volna, és az egész életed egy hatalmas tévedés lenne.
Mintha úgy gondolnád, hogy neked is el kellett volna jutnod
az akadémiára, mint a barátaidnak. Mintha te nem ide tartoznál.
– Carnie…
– Mintha nem ide tartoznál, hozzám – mondta a nõ sebzetten, aztán szomorúan átkarolta magát, és hátat fordított
Luke-nak.
– Tudod, hogy nem így gondolom! – mondta a férfi, majd
Carnie vállára tette a kezét, és próbált nem tudomást venni arról, hogy a felesége összerándult az érintésétõl. – Ez egy jó élet,
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