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Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban…

„A Jedik kipusztultak.
Elhamvadtak a világegyetemben.”
Tarkin nagymoff

Elsõ rész
Hatalmasabb,
mint a birodalmak

Első
fejezet
– A Far Ranger sakiyai teherszállító engedélyt kér az indulásra.
I-5 tökéletesen utánozta Tuden Sal rekedtes, mély hangját. Aki
csak hallotta – pontosabban: amelyik hangelemzõ rendszer csak
érzékelte –, ebbõl biztosan nem következtethetett arra, hogy a sakiyai kereskedõ valójában egy menedékházban üldögél valahol
az alkonyati negyedben, a Nyugati Kikötõ közelében, és aljas merényletet tervez a Birodalom ellen. Senki sem sejthette tehát, kivéve a Far Ranger legénységének tagjait és magányos utasát.
Jax Pavan kezét a Far Ranger kormányán tartva azon kapta magát, hogy lélegzet-visszafojtva várja a pillanatot, amikor a Nyugati
Kikötõ légiforgalom-irányítója megadja nekik az engedélyt a felszállásra. Halkan kifújta a levegõt, hogy szabaduljon a feszültségtõl, és ellenállt a késztetésnek, hogy az Erõ révén kinyúljon a
diszpécser felé, és noszogatásképpen oldalba bökje. Nagy volt a
kísértés, de úgy érezte, az lesz a legjobb, ha ellenáll neki. Még egy
ilyen jelentéktelennek tûnõ apróság is elég lehet ahhoz, hogy Darth
Vader felfigyeljen a mozgásukra… már amennyiben Vader – az esélyek ellenére – még életben van.
Jax pedig biztosra vette, hogy él. Jóllehet az utóbbi idõben nem
érzékelte a Sötét Nagyúr jellegzetes, markáns nyomát az Erõ szövetében, nehéz felfogni egy ilyen hatalmas és ennyire koncentrált
gonosz erõ megszûnését, elpusztulását, megsemmisülését. És amíg
nem látja Darth Vader holttestét a saját szemével, amíg nem érin-
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ti meg õt a szálakkal, amelyek õt magát kötötték össze az élõ, eleven Erõvel, és nem érzi ennek viszonzását…
Nos, Jax tudta, hogy nem lehet elég óvatos, amíg ez be nem következik.
És ha már az óvatlanságból elkövetett hibáról van szó… nem
túl hosszú ideje hallgat már a forgalomirányító a vonal túloldalán? Lehet, hogy valakinek szemet szúrt a teherhajó viszonylag
friss keltezésû sakiyai regisztrációja, és ennek alapján máris öszszefüggésbe hozta egymással a jármûvet és Jax Pavant?
Lehet, hogy túl sokat feltételezek?
– Far Ranger, jóváhagytuk az útvonalat. Az indulása idõablaka
pedig…
Csend támadt, és Jax ismét visszatartotta a lélegzetét. I-5 vetett
rá egy pillantást, és hagyta, hogy két foszforeszkáló gyöngyszeme
balról jobbra vándoroljon fotoreceptora felsõ külsõ peremei mentén. A droid esetében ez a szemforgatás megfelelõje volt.
– Kerek tíz perc. Amikor jelt adok.
– Rendben – mondta I-5.
– Felkészülni!
– Elkezdjük a felszállást – közölte I-5. Megszakította az adást,
és Jax felé fordult. – A tiéd a hajó. És egyetlen cirkálót sem látok,
amely követhetne minket.
Jax elengedte a füle mellett a droid élcelõdõ megjegyzését. Bal
kezével elõrenyomta a tolóerõ-szabályzót, a jobbal pedig elõbb
fel-, majd hátrahúzta a kormányt. A hajó, amely egy módosított
Action VI koréliai teherhajó volt, felemelkedett az ûrkikötõ hangárjából, és elindult az éjszakai égbolt felé, amelyet még most is
ragyogó fény koszorúzott. Jax érezte a jármû remegését a kormányon keresztül. És azt is, hogy a hajó eggyé vált azzal az akaratával, hogy mielõbb távozzon Coruscantról. Olyannyira így volt,
mintha maga a Far Ranger is mindennél jobban vágyott volna arra, hogy átléphessen a hipertérbe, még mielõtt maga mögött hagyta volna a légkört.
Az ég látványa ciklikusan változott. Miközben a hajó egyre magasabbra tört, az égbolt elõbb pirkadatba hajolva melegedni kezdett, aztán szürkületre váltva ismét elfeketedett, majd pedig az
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újabb hajnalhasadást követõen az ûr egységes feketéjét öltötte magára. Sehol sem látszottak csillagok, a városbolygó ragyogó tündöklése az éjszakai oldalon pedig elég erõs volt ahhoz, hogy még a
közeli nebula, a Mag fényét is teljesen elnyomta.
I-5 elküldte az utolsó üzenetet a légi irányításnak, Tuden Sal
mély és reszelõs hangját utánozva.
– A Far Ranger távozott.
– Vettem, rendben. Tiszta égboltot!
A droid megszakította a vonalat, Jax pedig a keringési pálya
síkja fölé navigálta a hajót, korrigálta az útvonalat, és betáplálta az
elsõ ugrás koordinátáit a robotpilótának. Azután hátradõlt az ülésben, hogy rendezze gondolatait.
Érintést érzett – a gondolataiban és a karján is. Laranth volt az.
Jax csak a fejét fordította felé, miközben felnézett rá. A nõ mosolyogva figyelte. Vagy legalábbis olyan arckifejezéssel, amely képességei szerint a legjobban megközelítette a mosoly fogalmát:
szájának egyik sarka legalább egy milliméterrel feljebb húzódott.
– Csak nem vagyunk idegesek? – kérdezte Laranth. – A fegyverkamrában egész idõ alatt éreztem, hogy szorongsz.
– Mit csináltál odafent?
– Az új kioldószerkezettel ismerkedtem.
– Csak nem vagyunk idegesek? – kérdezte Jax színészkedve és
mosolyogva.
– Ez inkább csak elõrelátás – felelte Laranth. Megszorította Jax
karját, és kitekintett az elülsõ ablakon. – Repesni fogok a boldogságtól, ha egyszer végre kijutunk ebbõl a gravitációs mezõbõl. Másfélszer nagyobb itt a forgalom, mint kellene. Az ott látható hajók
közül – biccentett a legközelebbi útitársaik, azaz egy toydariai gabonaszállító és egy koréliai magánjacht felé – most már bármelyik
célba vehet minket.
– Ezt csak a paranoiás félelem mondatja veled – nyugtatgatta
Jax. – Tudnék róla, ha Vader szemmel tartana minket. Azaz tudnánk róla.
– Vader szemmel tart minket. Na, ez egy valóban örömteli hír
– szólalt meg Den Dhur, fellépett a hídra, és beült a pótülésre Jax
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mögé. – Remélem, hogy a krematóriumon túlról figyeli minden
lépésünket.
– Ez paranoia – jelentette ki I-5. – Ez is csak egy újabb emberi
érzés, amely értelmezhetetlen számomra. Egy szuperhúrnál is
hosszabb azoknak az élõ és élettelen dolgoknak a listája, amelyek
ebben a galaxisban találhatók, és képesek teljesen kiirtani titeket…
a tényleges veszély azonban a jelek szerint nem elég nektek: ti,
biológiai lények nem is lehettek boldogok anélkül, hogy ki ne találnátok egy sereg mumust magatoknak, akiktõl még jobban retteghettek.
Jax egy szót sem szólt. Azóta, hogy legutóbb konfrontálódtak
a Sötét Nagyúrral, és eközben az egyik Ostorcsapás-csapatuk elárulta õket, egy másik önfeláldozó pedig megpróbálta megölni Vadert, még pletykákat sem hallottak arról, hogy hol tartózkodhat,
vagy milyen állapotban van. Nem érkezett jelentés a HoloHálózatról, nem kaptak fülest magas rangú tisztviselõktõl, nem jutottak
el hozzájuk feltételezések vagy történetek olyan különféle élõlényektõl, amelyek például a Feketegödör nyomornegyedben és a
Déli Mélyszinteken élnek. Olyan volt, mintha Vader fogalma is
megszûnt volna létezni a fizikai testével együtt.
Jax azonban továbbra sem hitte el, hogy nemezise meghalt, hiába is szerette volna, hogy így legyen. Az egész forgatókönyv valahogy túlságosan tökéletesnek tûnt. Mintha valamilyen hatásos
drog rabja lenne, amely kiszámíthatatlanul feljavítja Erõképességeit, Vader ádázul támadott és vagdalkozott, hogy távol tartsa
magától az orgyilkosjelöltet. A felszabaduló energia elégnek bizonyult ahhoz, hogy nyomtalanul megsemmisüljön szerencsétlen
Haninum Tyk Rhinann, aki a végsõ határig elmenve a szakadék
szélére lökte Vadert – a szó átvitt értelmében és konkrétan is.
Mindketten hatalmasat zuhantak. Rhinann szörnyethalt.
Vader nyomtalanul eltûnt.
Ha Darth Vader egy közönséges emberi lény – vagy akár csak
egy normális Jedi – lenne, Jax elhinné róla, hogy õ is életét vesztette akkor. Csakhogy Vader egyik kategóriába sem tartozott. Egyszerre volt több és kevesebb is, mint egy emberi lény. Ahogyan
Jedi is. Az emberi és nem emberi tulajdonságok fúziójának ha-
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talmas és erõs megtestesülése volt. Egy Sith… aki valaha a barátjának nevezte Jaxet. Jax gyanította – nem, nem is csupán gyanította, hanem tudta –, hogy Darth Vader egykor és valamilyen
formában Anakin Skywalker lehetett. Érezte ezt az Erõn keresztül, és megerõsítette sejtését a legutolsó találkozásukkor Vader egy
nyelvbotlása, amely akár szándékosan elejtett megjegyzés is lehetett.
A férfi, aki nem fog meghalni.
– Megosztod velünk ezt a terhet, Jax? – kérdezte Den. Tekintete egyedül lustaságról árulkodott. – Sikerült észlelned valamit
Vaderrel kapcsolatban azóta…? – A sullusti megmozgatta vastag
ujjait: robbanást érzékeltetõ mozdulatot tett.
Jax megrázta a fejét.
– Semmit. Csakhogy azt gondolom, tudnék róla, ha meghalt volna, Den. Nagy változás lett volna érezhetõ az Erõben, ha megsemmisült volna egy ilyen hatalmas, koncentrált energiával rendelkezõ
lény.
– Én viszont láttam a lángoló utórezgéseket az epicentrumból
– vetette ellen Den. – Vagy ez nem is elmozdulás volt?
– Nem, csak egy tûzijáték. Fõleg villanások, kevés anyaggal kísérve. Ahhoz elégnek bizonyult, hogy végezzen Rhinannel. De
nem gondolnám, hogy Vadert is megsemmisítette volna.
A sullusti Laranth-ra pillantott.
– Te sem örülsz? – kérdezte.
– Sajnálom, Den, de nekem is ez a véleményem. Lehet, hogy
Vader súlyosan megsebesült, és most egy baktatartályban regenerálódik valahol, de biztosan nem halt meg. Legfeljebb abban reménykedhetünk, hogy elég sokáig eltûnik a színrõl, és eközben
biztonságos helyre vihetjük Yimmont.
– Te most Yimmontól jöttél, ugye? – kérdezte Jax Dentõl, majd
miután a sullusti bólintott, hozzátette: – Milyennek látod az állapotát?
Den megvonta a vállát.
– Nagyjából úgy fest, mint ez várható egy olyan fickótól, akit
már négyszer is meglegyintett a halál az elmúlt három hét során.
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Jax vett egy nagy lélegzetet, majd lassan kifújta a levegõt. Éppen az ilyen közeli, már-már végzetes összecsapások miatt kellett
eltávolítaniuk Thi Xon Yimmont Coruscantról. Õ annak az ellenállási sejtnek a vezetõje, amely a Birodalom ellen szervezõdött, és
amelyet a helybéliek Ostorcsapás néven ismertek. A szervezet számtalan alkalommal volt már a birodalmi erõk célpontja az utóbbi
hetekben. Kétszer is csak azért sikerült elhárítaniuk a veszélyt,
mert még épp idõben figyelmeztette õket Jax és csapata egyik barátja, egy Pol Haus nevû zabrak, aki rendõrprefektus volt.
Ironikus módon akár megtiszteltetésnek is tekinthették, hogy
a birodalmiak ilyen nagy figyelmet szentelnek az Ostorcsapásnak,
ezen belül is különösképpen Yimmonnak: azt jelentette ugyanis,
hogy már nem egyszerûen bosszantónak találják, hanem fenyegetõnek minõsítik a fellépésüket. Lehetséges, hogy a Birodalom öszszefüggésbe hozta egymással a Birodalmi Központtal szemben
szervezõdõ helyi ellenállást és a szélesebb körû mozgalmat, amely
egyre több és több távolabbi világban kezdte felütni a fejét. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az utóbbi néhány hónapban megváltozott a birodalmiak rájuk vonatkozó parancsa. A korábbi „lõjetek rájuk, ha az utatokba kerülnek” helyett az utasítás most már
így hangzott: „kutassátok fel õket, kövessétek a nyomukat, és semmisítsétek meg valamennyit!”.
A császár mostanra taktikát váltott. Az utóbbi idõkben tett megsemmisítési kísérletekben már nem vettek részt az Erõt szimatoló, ragadozómadár-szerû inkvizítorok. A támadásokat most már
az Erõt nem érzékelõ fejvadászok és a harci droidok indították.
Olyan benyomást keltett mindez, mintha a császár egész egyszerûen minden rendelkezésére álló erõt és fegyvert bevetne ellenük,
miután hiába próbálta, nem sikerült Yimmon és csapata ellen fordítania az Erõkapacitásait.
Jax szerette volna hinni, hogy ezek a már egy kétségbeesett zsarnok óvintézkedései, aki épp most veszítette el leghatékonyabb
fegyverét. Ugyanolyan erõsen akarta hinni, hogy így van, mint azt,
hogy Vadernek vége. Igen ám, de…
A férfi, aki nem fog meghalni.

18

Megrázta magát, mert rádöbbent, hogy úgy gondol Darth Vaderre, mint végzetszerûen elkerülhetetlenre… és halhatatlanra.
Bármi legyen is a rút igazság, amely táplálja ezt az érzést, Jax
nem engedhette meg magának, hogy elvonja a figyelmét a kõkemény valóságtól, miszerint a Birodalom célja az Ostorcsapás-ellenállók kiirtása. A Birodalom, amely egy durva és utálatos
hierarchikus szervezet volt, úgy vélte, az lesz a legjobb, ha az ellenállók agyállományát pusztítja el. Yimmont azonban – akinek
kettõs agykérge volt, emellett saját csapattal is rendelkezett, beleértve egy Jedit, egy szürke paladint és egy érzõ droidot is –,
ugyancsak kemény fából faragták: nem lett volna könnyû megölni, de akár foglyul ejteni sem. Ugyanakkor közeledett a végsõ kísérlet pillanata. Talán túlságosan is közel volt már. Számos kirakat
és tucatnyi ártatlan polgár esett eddig áldozatul, akik véletlenül
ott tartózkodtak a kocsma közelében, amelyet az Ostorcsapásüzenetek átadásának helyszíneként használt.
Jax képtelen volt szabadulni a legutóbbi támadás utáni utca látványának emlékétõl. Holttestek hevertek a járdákon, az ózon szúrós szaga szállt a nehéz levegõben, az épületek falain emberek
fotonikus lenyomatai sorakoztak, megannyi „fordított” árnyékként, amelyek az azonnal bekövetkezett halál pillanatát rögzítették. És ugyanígy kísértette egy fojtogató érzés: az egész környék
visszatartotta a lélegzetét, felkészülve egy égbekiáltó dühkitörésre… egy üvöltésre, amely süket fülekre talál.
Úgy tûnt, az ellenállás bármilyen formája kudarcra ítélt a Birodalommal szemben. Jaxnek azonban hinnie kellett, hogy nem
így van.
Szinte egyöntetûen támogatták a döntést, hogy el kell távolítani az ellenállás vezetõjét a Birodalmi Központból. Az egyetlen
hang, amely ettõl eltérõ véleményt fejezett ki, éppenséggel Yimmoné volt. Csak hosszas gyõzködés után sikerült végül rávenni,
hogy fogadja el õ is, miszerint az a legbölcsebb lépés, amit tehetnek, hogy a mûveleti központjukat áthelyezik a Dantuinra.
És még épp idõben.
Jax igyekezett szabadulni a rettegés érzésétõl, amely azzal fenyegetett, hogy a hatalmába keríti. Aznap már vagy századik alkalom-
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mal nyitotta ki a száját, hogy elárulja Laranth-nak, milyen „idézést” kapott három nappal azelõtt egy cephalon Ostorcsapás-informátortól. Csakhogy az óvatosság és Den jelenléte hallgatásra
intette.
– Visszamegyek, és beszélek Yimmonnal – mondta, miközben
felkelt a helyérõl. – Átvennéd a kormányt?
Laranth bólintott, és beült Jax helyére, aki I-5-höz fordult.
– Hívjatok, amikor készen állunk a hiperugrásra, rendben?
– Nem bízol benne, hogy sikerül benavigálnunk a folyosóba?
– kérdezte a droid.
Laranth épp csak rápillantott Jaxre nagy, olajzöld színû szemével.
– Természetesen bízom benned. Éppen csak egy elülsõ ülésre
van szükségem az ugráshoz. Igen, tudom, hogy ez észszerûtlen –
tette hozzá, amikor I-5 kételkedést kifejezõ csettintõ hangot adott
ki magából. – Mindössze látnom kell hozzá a csillagok változását.
Ez így elfogadható számodra?
– Legyen meg a te akaratod – felelte a droid és a twi’lek vészjósló kórusban.
Jaxnek úgy tûnt, mintha Den Dhur halk nevetését hallotta volna ekkor.

Thi Xon Yimmont egy duraplasztik asztal mellett üldögélve
találta, amely úgy nézett ki, mintha fából készült volna. Valójában
csak azért tûnt fának, mert Jax azt szerette. Azt akarta, hogy nagyobb ûrutazásai során – amelyekre egyre gyakrabban került sor,
miután az ellenállási tevékenységek megsokszorozódtak és egyre
szélesebb körben elterjedtek – legyen valami, ami emlékezteti rá,
hogy léteznek még valahol olyan világok is, ahol vannak, sõt burjánzanak az igazi, élõ erdõk.
Neki is volt egy igazi fája a kabinjában – egy miniatûr példány
egy kis kaspóban. Ajándékba kapta Laranth-tól, és noha több száz
éves volt már, megõrizte parányi méreteit. I-5 megmutatta Jaxnek,
hogyan metszették az ágait és szabályozták a növekedését a miisai-nak nevezett õsi mûvészet mesterei. Jax is elsajátította ezeket
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