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1. RÉSZ: ILLEGÁLIS TOBORZÁS
ZIASAD NAPRENDSZER
I. lávabolygó, Concord büntetőtelep
Konstelláció: Ashela
Régió: Genesis
Biztonsági szint: 0.4
Első ciklus…
Mraw Otre őrmester megkezdte éjszakai szolgálatát a börtöntelep irányítóközpontjában. Még
csak két napja annak, hogy a Concord jóváhagyta felvételi kérelmét, első munkája pedig a
tisztképző iskola után e börtönbolygó irányítóközpontjának figyelése lesz. A férfi tudta, hogy a
meló laza lesz, így megfelelő mennyiségű holofilmmel és dohányárúval készült fel az idő elütésére
míg a nap felkel és szürkés vörös, füstös színben újra füröszti a fortyogó tájat.
A Caldari férfi 170 centi magas lehetett, kimért, apró és távolságtartó szemekkel. A Concord
szürke-fehér színű egyenruháját viselte, rajta a rendfokozatának megfelelő, jól látható csillaggal.
Haját hátul összekötötte, Nem tartózkodott itt senki most rajta kívül, ezért az este a börtöntelepen
mindig unalmasan és eseménytelenül telt. Nappal pedig csatlakozni fog azokhoz, akik kellő
kegyetlenséggel végrehajtott szórakozással kínozzák az itt fogva tartott rabokat, miután azok
elvégezték napi feladatukat: az értékes ércek nagy mennyiségű begyűjtését. Eközben sokszor
versenyeztették őket „tűzállónak” mondott ruhákban a lávában úszó szigeteken, de tudták, hogy
amint kidobja őket a piciny sikló, máris olvadni kezd ez, és jókat röhögtek azon, hogy a ledobott
rabok milyen gyorsan kapnak lángra, majd olvadnak bele a felszínbe. Ezt követően pedig
újraélesztették a klónjaikat, aztán másnap mehetett elölről a móka.
Mraw Otre őrmester persze ódzkodott ezektől a módszerektől, de idekerülése előtt mindenki
azt mondta neki, hogy azok akik itt raboskodnak, tökéletesen megérdemlik ezt a bánásmódot.
Kalózok, gyilkosok, csempészek, drogkereskedők, tömeggyilkosok, pszichopata ámokfutók, a skála
meglehetősen széles volt. Gondolatban többször megvonta a vállát erre, mondván, hogy előbbutóbb hozzászokik.
Miután a szolgálatot leadó másik tiszt elhagyta a magas torony tetején lévő irányítóközpontot,
az őrmester azonnal elvégezte a rutinellenőrzéseket. Cellablokkok megfelelően zárva, drónok
üzembe helyezve, őrágyúk élesítve, a kerítéseknél semmi mozgás. Persze ez mind csak rutin volt, a
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börtöntelepen évek óta semmi nem történt, egy kivétellel, ami valamiféle lázadásnak indult, de
olyan gyorsan leverték, hogy a kiagyalója azt is megbánta, hogy valaha is kimászott a
tenyésztőkapszulából.
A börtöntelep a lávatenger felett, egy kisebb fennsíkra lett építve, amit nem ért el a folyékony,
izzó felszín, ugyanakkor semmiféle vulkán nem akart kitörni alattuk. Nyolc éve üzemelt, ezért
viszonylag újnak és csúcsbiztonságúnak volt mondható. A telep alsó részén, mélyen a föld alatt is
cellablokkok helyezkedtek el, közel egy négyzetkilométeres kiterjedésben. Ezek fölött hidak
futottak keresztül kasul, melyeken őrrobotok strázsáltak fel s alá, hogy aki véletlenül kijut valami
csoda folytán, akkor abba beleeresszék a kezükben tartott fegyverek tölteteit.
A cellablokkok és a felettük lévő hidak négyzethálós elrendezésben, precíz tervezést tanúsítva
terpeszkedtek. Két magas, érzékelőkkel és ágyúkkal ellátott torony gondoskodott a terület
pásztázásáért, és a mozgó alakok darabokra tépéséért. E két masszív építmény rendíthetetlenül állt
ellen és lőtte le az időnként záporozó meteorokat is, amik egy közeli vulkán kitörése során, akár
kilométerekre is el tudtak szállni meglehetősen nagy sebességgel.
A bolygó atmoszférája még a legnagyobb jóindulattal sem volt belélegezhetőnek mondható.
Nemcsak mérges gázok, hanem pokoli hőmérséklet is uralta a légteret. A vulkáni hamu
koncentrációja miatt pedig külön gépeket kellett arra tartani, hogy az eldugódott szerkezetek
különféle nyílásait folyamatosan takarítsák.
Mraw Otre őrmester a két őrtorony közötti legmagasabb építményben, az irányítóközpontban
figyelte a kinti eseményeket. Éppen néhány izzó gömb közelített a telep felé, de miközben az
őrágyúk apró lángoló darabokra szaggatták ezeket, addig a férfi még ásított is egyet. Hm, érdekes,
majd ha megnézte a mai holofilm adagot, akkor a reggeli váltás megérkezéséig talán maga veszi át
az ágyúk irányítását és unaloműző céllövöldét fog tartani…
Egy óra elteltével, az első holofilm térbeli élvezete közben egy piciny szerkezet lebegett ki az
irányítópult felszínéből, és vörös színnel szétoszlatva a film kavalkádját, üzenetet vetített ki:
– Azonosítatlan sikló belépése az atmoszférába öt… kettő… hetes szektorban… – mondta a
gépi hang.
Mraw Otre őrmesternek fogalma sem volt, hogy mit jelent ez a három szám. Gyorsan
dekódoltatta az üzenetet: a sikló nem messze lépett be a légkörbe.
Hát ezek meg mit keresnek itt? Új foglyokat hoznak? Az őrmester megnézte a feljegyzéseket,
de nem talált semmit arra vonatkozóan, hogy ma egy sikló érkezne erre a félreeső börtöntelepre.
Unottan nézett rá a kis hajó nevét jelző képre, majd kihúzta a kábelt az irányítópultból és fejébe
dugta. Máris rácsatlakozott a kommunikációs berendezésekre és közönyösen közölte a sikló felé:
– „Rohanj el!” nevű sikló azonosítsa magát és rakományát, látogatásának célját!
Nem érkezett válasz a pilótától.
Az őrmester újra megpróbálta.
– Ismétlem, „Rohanj el!” sikló azonosítsa magát és rakományát, látogatásának célját!
Továbbra se történt semmi.
Na, ez remek, gondolta magában a férfi. Éppen az első filmet szerette volna befejezni, erre
meg itt egy idióta, aki biztosan hoz új foglyokat, csak erről éppen neki, a szolgálatot teljesítő
tisztnek felejtettek el szólni.
Újra próbálkozni kezdett, ezúttal a repülési protokoll megsértése esetén közlendő
fenyegetésekkel:
– „Rohanj el!” sikló, azonnal adja meg azonosító számát és látogatásának célját. Ennek
elmulasztása megsérti a 48-as Concord rendeletet, az engedély nélküli leszállást. Ha nem működik
a rádiója, kérem adjon fényjelzést, hogy erről értesítsen!
Továbbra se érkezett válasz, még fényjelzés sem.
– „Rohanj el!” sikló, adatai továbbküldve. A 48-as rendelet megsértése miatt
engedélymegvonás lesz a büntetése. Valamint…
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A férfi nem tudta folytatni. A sikló már olyan közel ért a telephez, hogy vizuálisan is
érzékelhető volt. A képek, melyeket a piciny lebegő holovetítők sugároztak ki, most vörösre
festették az irányítótermet, ugyanis a sikló pályaadatait vetítették ki…
– „Rohanj el!” sikló, térjen le! Ismétlem, térjen le! A leszálló zóna nem a mostani irányán
van!
A férfi kezdett pánikba esni, ugyanis a pályaadatok azt mutatták, hogy a hajó egyenesen feléje
repül…
– „Rohanj el!” sikló, térjen le! Ismétlem, azonnal térjen le! – kiabálta már ekkor.
A szabad szemmel is megfigyelhető gép fényes pontként növekedett és egyenesen az
irányítóközpont felé repült a magasban. Hirtelen pedig irányt váltott és 45 fokos szögben zuhanva
tovább növelte sebességét.
– Itt Mraw Otre őrmester! – kiabálta a férfi a telep segélykérő csatornáján. – Behatolás
várható, ismétlem, behatolás… – Kétségbeesett tekintettel figyelte a hajót, amint egyenesen feléje
közeledik az égből. Már teljesen leblokkolt, nem tudott semmit mondani a rádióba, de amúgy is
felesleges lett volna, mert nem hallotta senki; mindent adást lebénítottak. Még eszébe jutott a hajó
neve: „Rohanj el!”. Figyelmeztették!
A sikló a következő pillanatban célba ért és az őrmester számára az utolsó képet az életben a
kilátóüveget betöltő, sebesen száguldó hajó jelentette…
A Caldari gép leszakította az irányítóközpont tetejét, ezáltal a telepet gyakorlatilag
megbénítva. Az ezt követő detonációban mind az épület felső része, mind a hajó fényes
robbanásban vált az enyészeté.
Vészjelző szirénák harsantak fel a börtöntelepen. A hidakon járkáló robotok élesítették
fegyvereiket és készen álltak arra, hogy a behatolókat lelőjék. Ám még senki nem volt itt…
egyelőre…
Nem sokkal később az égből három deszanthajó zuhant alá, melyek ezúttal csapatokat
szállítottak. Félelmetes sebességgel közeledtek. Amint a telep közelébe értek, rakétákat és
részecsketölteteket szabadítottak a strázsáló robotokra, amik pillanatokon belül elpusztultak.
Miután ezekkel végeztek, elfordultak a leszállózóna felé, majd odaérve letették masszív
tömegüket. Oldalukon kinyílt a rámpa és fekete páncélruhába öltözött emberek, átlátszatlan
arcvédőjű sisakban rohantak ki belőlük és máris a legközelebbi szakaszoló ajtó felé vették az irányt.
Szétszóródva, taktikusan, a lehetséges legtöbb tűzívről közelítettek.
Az ajtó nyílni kezdett és két őrrobot próbált tüzet nyitni a behatolókra, de pár plazmalövedék
olvasztotta le a fémesen csillogó, az emberre csak formájukban emlékeztető gépek felső részét.
Miután a két őrrobot elpusztult, a támadók befutottak. Közel harmincan lehettek, remek
fegyverzettel és páncélzattal. Az ajtón belépve becsukták azt. Két ember ezek közül piciny térképet
vetített ki, egy szó nélkül jelezték rajta a haladási irányt, majd a nekiindultak.
A folyosók a riadójelzésnek köszönhetően már vörös fényben fürödtek. Szirénák hangja
próbált pánikot kelteni az ezt hallgatókban, ám a támadó egység számára ez zene volt a fülnek.
Pár kacskaringó folyosót követően, egy elágazáshoz érve egy férfi kezdte utasítani az
embereket:
– Heten a G blokkban, kettő az A blokkban, még négy a D blokkban. Hajrá, hajrá!
Ezzel szétváltak három irányba.
Már egyre több emberi őr is felbukkant, de kíméletlenül cseppfolyóssá vált testük egy része,
amint találkoztak a támadókkal. Akik pedig megállíthatatlanul egyre beljebb haladtak a börtöntelep
vörös színben fürdő folyosóin. A szirénák hangja szinte elnyomta a súlyos fémcsizmák döngését,
ahogy a támadók futottak.
Kis idő múlva jelentettek:
– G blokk egység jelent, megvannak!
– Vettem G blokk! A, és D, hogy álltok?
– Itt az A blokk egység! Tűzharcban két őrrel… eggyel… tiszta a terep, megyünk értük!
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– Értettem A blokk!
– Itt D blokk, egyik emberünket meglőtték, ismétlem egyik emberünket meglőtték!
– Szedjétek össze! A foglyokat is! Aztán tűnés! – válaszolt a parancsnok, a fejébe épített
rádióban kitűnően hallva az ott zajló tűzharcot.
Tíz perc múlva az egységek újra összegyűltek, mellettük az eddig fogva tartott rabok
önelégült arccal mosolyogtak. Egytől-egyig hírhedt bűnözők – kalózok, gyilkosok, rablók – voltak,
akik ha e börtönből kikerülnek, hamarosan vérszomjas dolgokba kezdenek bele… Ezen felül még
valami más is fontos volt bennük…
– Indulás! Siklókat készenlétbe a startra!
A pilóták nyugtázták a parancsot, majd a harminc támadó – egy sérülttel és egy tucatnyi
kiszabadított fogollyal – a hajók felé rohant.
Útjuk zavartalanul telt, mivel idefele jövet már lelőttek mindenkit, és nem jött senki a
helyükre.
Kiléptek a leszállóterületre, ahol a siklók kinyitották rámpájukat. A támadók a foglyokkal
együtt befutottak, az ajtók becsukódtak és a gépek emelkedni kezdtek…
CHAMUME NAPRENDSZER
III. sziklabolygó orbitális pálya, Concord rabszállító hajó
Konstelláció: Emsek
Régió: Tash-Murkon
Biztonsági szint: 0.3
Második ciklus…
Néhány fényévvel távolabb…
Uher Pwas kapitány feladata pár veszélyes, elfogott Amarr kalóz átszállítása volt egyik
börtönből a másikba. Nem tudta, mit vétettek a törvények ellen, de azt igen, hogy ahová szállítja
majd őket, ott aztán igazán nehéz fiúkat szoktak gyűjteni. Kinyitotta a Bestower zsilipjét, hogy a
bolygóról felszálló sikló – benne tucatnyi fogollyal – be tudjon repülni és megkezdje az
átszállításukat egy másik börtöntelepre.
Miután a foglyokat a hajó gyomrában a megfelelő óvintézkedésekkel látták el – falhoz
bilincselés, ketrecbe zárás –, utána a hajó és kísérete – a három Zealot – ráfordult a végcéljukhoz
vezető első ugrókapu koordinátájára.
A kapitány hirtelen segélykérést fogott az imént rabokat leszállító sikló pilótájától:
– Uram, azt hiszem…
Ezzel meg is szűnt a rádióadás; a távolban egy Armageddon csatahajó jelent meg a semmiből
és egyetlen pontos lövéssel lekaszálta a siklót, 150 kilométeres távolságból.
A kapitány tudta hogy megtámadták őket. Az Armageddon ellen ilyen távolságból felvenni a
harcot badarság lenne, ezért megpróbált lelépni:
– Itt Uher Pwas kapitány! – harsogta a Zealot pilótáknak. – Azonnali indulás!
Ekkor azonban a bolygó feletti négy hajó közelében a sötét űr vibrálni kezdett és újabbak
tűntek elő. Csupa Amarr gyártmányú gyilkos harci eszköz; Curse-ök, Pilgrim-ek, megtámogatva
ezeket egy Devoter-rel, hogy a megtámadott fogolyszállító konvoj még véletlenül se tudjon
elmenekülni.
Amint a szállítóhajó kapitánya érzékelte az álcázó berendezések leple alól előbukkanó hajókat
tudta, hogy végük.
A felderítő cirkálók – összesen kilenc darab – azonnal nekiestek a három kísérő Zealot-nak.
Nem egész egy perc alatt mindet darabokra tépték, és a mentőkapszulákat is ronccsá lőtték.
Uher Pwas kapitány nagyot nyelt. Érezte, hogy őt nem fogják lelőni, a rakomány kell nekik: a
foglyok, akiket épp át akart szállítani. A vészjelző fények jelezték, hogy a hajótest erőszakosan fel
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lett nyitva néhány ipari energiaüteggel. Egy kis komp lebegett be a szállítóhajóba, majd egy perc
múltán kirepült, benne immáron a foglyokkal. Rácsatlakozott a közelbe ugró Armageddon-ra és
utasait beengedte a csatahajóba.
Uher Pwas kapitány ekkor rájött, tévedett azt illetően, hogy őt nem fogják lelőni: a hajók
ütegei feléje fordultak, és három másodperc sem kellett ahhoz, hogy gépét ronccsá, őt magát pedig
fagyott hullává változtassák…
Újabb rabok lettek kiszabadítva a Concord őrizete alól. Mindannyian életveszélyesek,
akiknek szabadlábra kerülése életek százait sodorhatja veszélybe… És még valami más is fontos
volt bennük…
OTALIETO NAPRENDSZER
VII-es bolygó, 2-es hold, Concord elosztó fogda
Konstelláció: Pietanen
Régió: Lonetrek
Biztonsági szint: 0.5
Harmadik ciklus…
A Caldari stílusban épült állomás „összedobott” blokkjai sötéten terpeszkedtek a 2-es hold
feletti orbitális pályán. A nap éppen a másik oldalról sütött, így csak a kilátóablakok és zsilipek
fényeit lehetett érzékelni az épületnek az árnyékos oldalán.
Egy kis sikló repült a hegylánc méretű állomás felé és a dokkolási engedélyt megkapva be is
lebegett a hangárba. A kijelölt hely elfoglalása után, a légüres térben az utasok beszállókompokba
szálltak, majd beléptek az állomás légterébe és magabiztosan sétálva elindultak odabent.
Az állomáson hadihajó gyár és fejlesztő központ képezte szerves részét a blokkrengetegnek,
melyek folyosóin nagy létszámú Concord egységek teljesítettek szolgálatot
A hat fős kis rendőregyenruhás különítmény a hosszú folyosókon sétált végig, egyenesen a
fogdák felé tartottak.
Mikor odaértek, a szokásos ellenőrző procedúra után kihozattak nyolc foglyot, akik talpig
bilincsben tipegtek az információs pulthoz. Hat férfi és két nő lesütött szemekkel állt meg
lelkiekben arra készülve, hogy most viszik el őket a hírhedt és kegyetlen börtönbolygók egyikére.
Ezzel szemben a hatfős ál-Concord csapat egy szemvillanás alatt valami olyat tett, amitől
tátva maradt a foglyok szája. Precíz, gyilkos mészárlás vette kezdetét, energiasugarak cikáztak át a
termen és valami közelharci fegyver is felvillant egy pillanatra, de túl gyorsan ahhoz, hogy
szemügyre lehessen venni, miféle.
Miután a Concord őrök ki lettek végezve, a hat fős csapat egyik tagja a pulthoz ugrott és
agyával rácsatlakozott a rendszerre. A magas, rövid hajú férfi szeme sárgára váltott, ahogy az
adatokat manipulálta, majd kirántotta a csatlakozót a fejéből és megszólalt:
– Tiszta! Engedélyek átírva, foglyok átszállítása engedélyezve!
– Szuper! – válaszolt egy másik férfi mély tónushangon.
A nyolc fogoly nem értette, mi folyik itt, de az utóbb megszólaló férfi eléjük lépett, kezében
egy piciny szerkezetet tartva belevilágított a szemükbe, elvégezve az azonosítást. Bólintott és
barátságosan elmosolyodott:
– Üdvözlünk titeket!
A foglyok még mindig nem értették, mi folyik itt, de nem esett nehezükre kitalálni azt, hogy
ez a hat fős csapat most kiviszi őket innen.
– Majd elmondjuk a részleteket később, de most el kell tűnnünk innen!
Elrejtették a hullákat, és megindultak vissza a sötétkék fényben fürdő folyosókon a hangár
felé.
Nem sokkal később egy Concord csapatba botlottak, akik látszólag szolgálati idejük lejárta
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miatt azon tanakodtak, hogy ma mit fognak csinálni.
Elmentek mellettük kérdezés nélkül, semmi rendkívülit nem láttak abban, hogy ha valaki
foglyokat kísér a folyosókon.
Fél órával később a kis különítmény megérkezett a hangárakhoz. Beszálltak egy közeli
kompba, majd becsukták az ajtót. Azonban a kis jármű nem indult el…
– Baj van! – Közölte az a férfi, aki nemrég az agyával csatlakozott az irányítópulthoz.
– Na, remek. Megtalálták a hullákat?
– Ezt nem tudom, de a kompok le vannak tiltva.
– Át tudod írni a vezérlést?
– Megpróbálom!
– Mennyi idő kell?
– Talán egy perc.
Az említett idő, míg a férfi megpróbálta felülírni a vezérlést, hosszúnak tűnt mindenki
számára. A foglyok közül néhányan nagy levegőt vettek, hogy megkérdezzék, „ugyan, kik vagytok
ti?”, de végül mégsem tették.
– Kész! – jelentette hirtelen!
– Nagyszerű – közölte a magas, rövid hajú férfi, ezzel egyértelműsítette, hogy ő ennek a kis
különítménynek a parancsnoka. – Akkor indulás, hozz ki mindent ebből a kis tragacsból!
A komp végrehajtotta a nyomáskiegyenlítést és kilebegett a silóból, hogy az űrsikló felé
repüljön. Átlebegett a gigantikus hangártermen, elérte a siklót és rácsatlakozott az oldalára. Az
újabb nyomáskiegyenlítést követően befutottak a hajóba, a foglyokról levették a bilincseket és
magukra zárták az erőtereket.
Nem kértek kidokkolási engedélyt, nem volt szükséges. Ugyanis jó gyors hajóban voltak.
A sikló ellökte magát az erőtérből, villámgyorsan megfordult és a hangár kijárata felé kezdett
száguldani.
Kiérve az űrbe az utasok láthatták, hogy a hangár bejáratához hajók kezdenek gyűlni, ami azt
jelentette, hogy valaki észrevehette az akciót. Még nem volt kiadva teljes riadóparancs, így a kis
sikló ráállt egy ugrókapu felé mutató vektorra és elmenekült a nyolc fogollyal a fedélzeten…
…akik most, hogy kiszabadították őket újra veszélyt jelentenek mindenkire… És még valami
más is fontos volt bennük…
MUTTOKON NAPRENDSZER
4. bolygó, Concord fegyház
Konstelláció: Tartatven
Régió: Molden Heath
Biztonsági szint: 0.2
Negyedik ciklus…
A tomboló viharokkal telített légkörű bolygón újabb esőzés vette kezdetét, hatalmas szelek
kíséretében. Szinte rekordot döntött az özönvíz nélküli időszak: tíz teljes percig nem zuhogott.
A kupola alatt dolgozó foglyok éppen egy új, növénytermesztési terven dolgoztak. Persze
nekik csak be kellett takarítani a mérgező virágú, hasznos gyógyszerek készítésére használatos
növényeket. Ugyan kaptak maszkot, de a virágpor olyan koncentrációban volt jelen, hogy nemcsak
viszketést idézett elő az emberek bőrén, hanem húsos keléseket is. Ezeknek a beszedésére nem
akartak drága robotokat használni, jobbak voltak az ingyenes munkaerők, a rabok. Itt már nem is
foglalkoztak klónozással, ha meghalt valaki, testét bedolgozták keltető anyagnak és meg is oldották
a temetési procedúrát is.
A talajszint alatt helyezkedett el a növények hosszú ágyása. Fent, a kör alakú teraszokon
vegyvédelmi ruhás, fegyveres Concord őrök figyelték a dolgozókat, hogy ne legyen rendbontás és
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senki ne lógjon ki a munka alól. A felső üvegkupolát folyamatosan verte az eső, a szél pedig
minden kisebb helyen utat talált magának, emiatt egy folyamatos, kísérteties zúgás uralta a helyet.
Aki még élt, az hozzászokott ehhez, akiben pedig kialakult az immunitás a növények ellen, az
kiváló munkássá vált élete hátralévő részére.
A kupolának hirtelen nekicsapódott valami. Az őrök és a rabok mind felnéztek, és egy vastag
csövet láttak, ami a nagy robajt okozta. Ez pedig átütötte a vastag üveget és hegye befelé meredt.
Még nem értette senki, hogy itt mi történik. Hirtelen a cső vége szétnyílt és valami kicsúszott
belőle: egy rakéta.
Mire az első őr ocsúdott és kiáltott volna valamit, már késő volt. A rakéta berobbant és
rombolóereje mintha pontosan erre a célra lett volna beállítva: csak a felső szinteken söpörte el az
őröket, a lent dolgozó raboknak nem esett bántódásuk.
A robbanás miatti ijedtségtől földre kuporodó foglyok most felpillantva azt látták, hogy újabb,
ezúttal vaskosabb fémcsövek vágódnak bele a kupolába és hegyük felizzik. Elkezdték átolvasztani a
törhetetlen üveget.
Amint megvoltak ezzel, újra kinyílt az orruk és emberek tűntek elő belőlük. A hátukon
személyi rakétameghajtású eszközöket viselő támadók berepültek a kupola alá és azokat az őröket,
akikkel nem végzett a robbanás, lelőtték.
Ezt követően vékony drótköteleket eresztettek le, a rakétameghajtású utazóeszközökkel
repkedő emberek pedig övre csatolható dolgokat dobtak a foglyok közé.
Ezeket a rabok – akik most éppen tizenöten dolgoztak itt – mind a derekukra erősítették, majd
emelkedni kezdtek…
Kis idő múlva elérték a fémcsöveket, majd ezen keresztül mászva a fölöttük parkoló kompba
szálltak…
Tizenöt életveszélyes rab, akik ha kijutnak innen, még a csupasz aszteroidákra is veszélyt
jelentenek. Most pedig épp ez történt… És bennük is volt valami más, ami roppant fontossá tette
személyüket…
GESPER NAPRENDSZER
2. sziklabolygó, Concord fegyház
Konstelláció: Chasnaye
Régió: Everyshore
Biztonsági szint: 0.4
Ötödik ciklus…
A sziklabolygó felszíne nagyon hideg volt az éjszakai órákban, azonban szinte izzott a
nappaliban. A légkör ritkás volt, ezért maszk nélkül nem lehetett sokáig életben maradni a felszínen.
A fegyház a föld alá lett építve, ahol a rabok bányászatot folytattak. Közepesen értékes
érceket nyertek ki, megspórolva ezzel a kitermelő berendezésekre fordított pénzt.
A mély, több kilométer mélységű termet fentről több személyi és két nagyobb, siklókat is
beengedni képes kupola zárta le.
A börtönbolygón szolgálatot teljesítő Iha Lok parancsnok Gallente származású volt, két méter
magas, megtermett, nagypofájú férfi. Rövid haja gondosan el volt fésülve a feje tetején, valami
gélszerűséggel bekenve. Arca frissen borotvált, jó megjelenésűnek tűnt, de igazi hóhér volt. A több
száz életfogytiglanos rab aki itt töltötte büntetését és végezte a hasznos munkát élete hátralévő
részében, mind félt tőle.
A kommunikációs tiszt hívást intézett a férfihez:
– Uram, egy sikló kér leszállási engedélyt, azt mondják, hogy néhány speciális rabot hoznak.
– Ellenőrizze őket!
– Már megtettem. Rendben vannak.
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– Jó, akkor adja meg nekik az engedélyt! Majd kellően fogadom az új rabokat – vigyorgott
eszelősen.
Kis idő múlva a parancsnok – sok őrrel egyetemben – a siklóhangárhoz ment. Mindannyian
maszkot viseltek, hogy ha majd kinyílik a kupola, ne sérüljön meg a légzőszervük a ritkás külső
levegőtől.
A kút közepén volt a siklóállás, amihez két híd vezetett a külső gyűrűről, ahol az őrök álltak,
mind a húszan.
A kupola nyílását jelző fények életre keltek és hangos szirénahanggal jelezték, hogy a
biztonságot nyújtó tető mindjárt félrehúzódik. Minden őr és a parancsnok még egyszer ellenőrizte a
maszkját, nehogy hirtelen rosszullét legyen úrrá rajtuk az elsőre normálisnak tűnő, ámde pillanatok
alatti kábulást előidézni képes, ritkás levegőtől.
A fények már nagyon gyorsan forogtak, jelezve, hogy a sikló már nem messze felette jár. A
kupola nyílni kezdett, a félhomályos helyiségbe hirtelen betódult a nappali erős fény és forróság.
Kipillantottak ezen és láthatták a Gallente siklót, amint a kupola felett lebeg, és várja, hogy az
teljesen kinyíljon. Hajtóműveinek ereje még itt is érezhető volt, ahogy a levegőt összesűrítette maga
alatt.
A kupola teljesen szétnyílt és a sikló méltóságteljesen beereszkedett. Pontosan rá az állásra,
amit elérve a láthatatlan teret gerjesztő berendezések bekapcsoltak és rögzítették a járművet.
Amint a leszállási procedúra véget ért, a zsilip a hajó oldalán kinyílt és egy Concord ruhába
öltözött fegyőr jelent meg. Tisztelgett a parancsnok felé, aki viszonozta a gesztust. Majd kezével
visszaintett a hajóba és máris megjelentek a talpig bilincsben lévő rabok. Öt férfi és három nő. A
parancsnok nem tudta kik ezek és nem is érdekelte. Majd szépen nekiállnak bányászni és beállnak a
szófogadó rabok sorába.
Ekkor szeme az egyik rabnőre tévedt, aki különösen szépnek tűnt. Túlságosan. Ahogy tipegett
lesütött szemmel, szomorúnak tűnt. Fekete haja csapzottan lógott arcába, táskás szemei arról
árulkodtak, hogy nagyon megviselt, eddig is kegyetlen dolgokat élhetett át ott, ahonnan ide
szállították.
A parancsnok szívét egy pillanatra fura érzés töltötte el. Évek óta most először látott olyan
foglyot, akinek láttán sajnálatot érzett… annak ellenére, hogy Caldari volt. A nő – inkább lány –
nem tűnt életveszélyes tömeggyilkosnak, vagy valami hasonlónak. Valószínűleg rosszkor lehetett
rossz helyen, vagy belekeveredett valamibe és elkapták. Ám az is lehet, hogy tényleg rossz
kislány… bárhogy is legyen, az arcáról mindent le lehetett olvasni, csak ezt nem.
A rabokat felsorakoztatták a parancsnok előtt. Mindegyikük lesütött szemmel a földet nézte;
már megfegyelmezték őket az előbbi börtönben.
– Na szépségeim! – kezdte elrettentő hangnemben Iha Lok parancsnok. – Ti most azért
vagytok itt, mert valami súlyos dolgot követtetek el az életben és életfogytig tartó büntetésetek nem
lesz haszontalan. Dolgozni fogtok, keményen. Nagyon. Hölgyeim, maguk a női blokkban, uraim,
maguk a férfi blokkban lesznek, jól nézzék meg egymást, mert eddig se nagyon látták a másik
nemet, de soha többet nem is fogják! Megértették? – a parancsnok az utolsó kérdést már üvöltötte.
Minden rab továbbra is lesütött szemmel nézte a földet. Nem mertek a férfi szemébe nézni.
– Na, ezt már szeretem! – halkult le a parancsnok. – Na és te szépségem? – a fiatal nő elé
lépett. – Mit tettél az életben, hogy ide kerültél? Túl szép vagy ám, semmint hogy csak úgy
bezárjalak. Más tervem van veled – ezzel a fiatal barna hajú nőhöz lépett és finoman az álla alá
nyúlt, hogy megemelje a fejét és a szemébe nézzen.
Azonban ez volt az utolsó dolog, amit tehetett életében. Csak a fekete, kócos haj alól
elővillanó ártatlan, szép kék szemeket látta, amik azonban hirtelen vörösre változtak, a lány arca
eltorzult és a parancsnok máris nagyra meresztette szemeit a mellkasába hasító fájdalom miatt. Egy
karpenge bukkant elő a hátán, csurom véresen.
A fiatal nő ekkor kirántotta a férfi övtáskájából az energiafegyvert és a legközelebbi őrt
pontosan homlokon lőtte. A mozdulat villámgyors volt, követhetetlen.
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A rabok ekkor a földre vetődtek és mire az őket körbevevő őrök elsüthették volna
fegyvereiket, a siklóból robbanás hallatszott. Egy kábítóbomba durrant el és aki talpon volt, azt
most a falnak lökte. Nem egy őr végtagja vagy nyaka tört el ettől a borzalmas lökéstől.
A rabok – akik nem is voltak igazából azok – most futva indultak el a legközelebbi őrök felé.
Azonnal megölték őket és elvették puskáikat.
A nagy lökést követően a két tucatnyi őrből már csak néhány tudott észhez térni, de végül
őket is kivégezték.
A fiatal nő hátrasimította kezével kócos haját és kézjelekkel utasította az ál-rabokat, ki merre
induljon el. Úgy tűnt, ő a parancsnok.
A fegyvert szerzett rabok különböző utakon indultak el az építmény belseje felé. Útjuk során
kíméletlenül lelőttek mindenkit, profi módon, mintha egész életükben ezt tanulták volna.
Nem sokkal később elérték a cellablokkokat, és míg ideértek, közel harminc őrt olvasztottak
szét. A fiatal – még mindig rabruhát viselő – nő utasította az embereket, hogy melyikhez kell
menniük. Sokan kérlelték őket, hogy eresszék el, de csak pár rabot hoztak ki. Úgy tűnt, nem
mindenkire van szükségük.
A kiszabadítottak mind közveszélyes bűnözőként lettek nyilvántartva… és még valami más is
fontos volt bennük…
Miután kihozták a célszemélyeket a cellákból, fegyvert adtak kezükbe és rohanva indultak
meg a sikló felé. Akiket bent hagytak, azok már kiáltoztak, hogy kijöhessenek, de nem foglalkoztak
velük.
A siklónál újra összegyűlt mindenki. Sorba állították a kiszabadított fegyenceket, férfiakat,
nőket egyaránt. A fiatal lány kezdett beszédbe, hangja selymes volt, kellemesen csengő, de a
parancsnok vére még arcán és karján ott virított, bizonytalanná téve azt, aki szemlélte őt:
– Figyelem mindenki! – kezdte kellemes hangon, hátrasimította haját és miközben egy véres
tincset pörgetett ujjai között, folytatta: – Szerencsések vagytok, hogy itt lehettek, és meg kell
dolgoznotok majd a szabadságotokért. Ti most egy Concord ellenes szövetség részesei lesztek és
lesz lehetőségetek odacsapni a jövőben azoknak, akik megnyomorították éveiteket. Akit ez nem
érdekel, most forduljon meg és menjen vissza a cellájába. Van ilyen? – ezzel a nő hátradobta a véres
tincset és szúrós tekintettel nézett a jelenlévők szemébe.
Személye érdekesen elbűvölő volt: egy hidegvérű gyilkos keveredett a kellemes fiatal nő
kisugárzásával. Még annak ellenére is, hogy arca és karja egy merő vér volt, tekintélyt, erőt,
nyugalmat sugárzott. A rabok megbabonázva nézték.
Mivel senki nem válaszolt arra a kérdésre, hogy érdekli-e az akció, ezért ezt igennek vette.
– Remek! Akkor mindenki befelé a siklóba!
Félreállt, a rabok pedig mind befutottak a hajóba, ami már indította a hajtóműveket.
Utolsóként a parancsnok visszapillantott a mészárlásra és egy pillanatra elégedetten mosolyra
húzódott a szája. Majd belépett a siklóba, becsukta az ajtót, a kupola nyílni kezdett és kirepültek…
MAILA NAPRENDSZER
Mélyűri börtöntelep, Concord létesítmény
Konstelláció: Ihatalo
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.4
Hatodik ciklus…
Jout Ol hadnagy kétségbeesetten kért segítséget:
– Uram, erősítést kérünk! Ismétlem, erősítést kérünk!
– Erősítés úton van – válaszolt az őrnagy. – Két ugrás és ott vannak.
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– Nem bírjuk addig uram!
– Nem tudunk mit tenni hadnagy. Küldjön ki mindenkit és mozgósítsa az állomásoktól is a
hajóit! – kiáltotta az őrnagy.
– Már megtörtént! Leszedték a teljes rendszervédelmi flottát és minden közelből
átmozgósított hajót. Már így is vesztettünk ötvenet, tőlük meg egyet se lőttünk le – üvöltött vissza a
hadnagy. Nem foglalkozott már azzal, hogy a feljebbvalójával hogy beszél, na meg a helyzet miatt
az őrnagyot se nagyon érdekelte már a protokoll. Bajban voltak… nagyon nagy bajban…
A mély űrben lévő börtöntelep sok apró aszteroidát összekötő rögzítő elemből,
közlekedőfolyosókból és az ezek fölé emelt pár toronyból állt. Kiterjedése meglehetősen nagy volt,
bent akár futóversenyt is lehetett volna rendezni anélkül, hogy két kört tennének meg a kimerülés
előtt az emberek. A közelben egy kisebb állomás keringett, ami ennek a börtöntelepnek az őrzésével
volt megbízva. Ebben csatahajók, elfogók és sok egyéb állomásozott, de már mind kirepültek, sőt
mi több, már mind el is pusztultak.
Az aszteroida telepet tömérdek hajó roncsa vette már körül és ez egytől egyig Concord hajók
után maradt. Az állomást már szépen megtépázták a támadó gépek. Bent pedig, a bejuttatott
emberek már készenlétbe helyezték a rabokat arra, hogy mikor megsemmisül körülöttük az épület,
életben maradjanak. Már konténerekbe zárták magukat, melyek megerősített fala képes volt túlélni
a nemsokára várható robbanást.
A támadók borzalmas rombolóerőt szabadítottak a telepre. A sok, legfőképpen Amarr
csatahajó tűzerejének nem tudtak ellenállni a falak; rendre foszlottak szét és az állomás erőműve
egyre több energia visszacsatolást gerjesztett. Más szóval, rövid idő kérdése, míg felrobban az
egész.
– Megérkeztünk hadnagy!
– Éppen időben uram! A jelen tűzerő mellett már csak öt percünk maradt!
– Ugrunk az állomáshoz!
Ezzel a beérkezett flotta irányba állt a mély űri koordináta felé és belépett a hipertérbe.
Eközben a hadnagy azon gondolkozott, hogy vajon elég lesz-e az erősítés a jelenlegi támadók
ellen? A választ nem tudta, de azt igen, hogy ha az erősítés is megsemmisül, neki is menekülnie
kell.
– Hadnagy, bajban vagyunk! A koordináták rosszak voltak. Kétszáz kilométerre érkeztünk a
teleptől! De már közeledünk…
– Hogy az a… – eresztett el majdnem egy káromkodást a férfi. Majd idegesen sóhajtott egyet.
– Akkor uram, azt hiszem, addig elvesztünk…
Míg az erősítésként érkező flotta messziről próbált tüzelni a telepet lövő hajókra, addig azok
folytatták az ostromot.
A hadnagy és az őrnagy befejezte a beszélgetést. Már nem volt miről csevegni. A telepet védő
tisztnek már nem volt egyetlen hajója sem. Minden az erősítésen múlott, de az meg rossz helyre
érkezett, nagyon távol a harcoktól.
A férfi kiadta a végső evakuálási parancsot a telep személyzetének. Már sokan eleve készen
álltak erre, amint hullott össze körülöttük az állomás építménye. És most, hogy kiadták a parancsot,
beléptek a kabinokba. Az ajtókat bezárták és kilőtték piciny hajóikat.
Az őrnagy látta, hogy a telep már sok helyen füstölgő építményét rengeteg apró
mentőkapszula hagyja el.
Az erősítés már nem volt messze a támadó csatahajóktól. De nem fognak odaérni időben.
Mivel már nem beszélt a hadnaggyal, ezért önszántából döntött úgy, hogy elhúzzák a csíkot, mielőtt
a támadók rájuk is szemet vetnek.
A hajók elfordultak egy kapu felé és gyorsulni kezdtek a hipertérbe lépéshez.
A támadó csatahajók pedig bevitték a végső találatokat a telep építményébe. A reaktor
energiája kiszabadult és belülről kezdte el széttépni az állomás blokkjait, folyosóit, részlegeit. A
telep egy hatalmas robbanásban vált az enyészeté, darabjai pörögve, forogva kezdték meg útjukat
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az első nagyobb gravitációs erőig, ami majd magához rántja őket.
A mentőkapszulákkal nem csak a személyzet menekült el, hanem a rabok is a megerősített
konténerekben. Akik bent voltak, egy részük meghalt, amint az irtózatos lökéshullám oldalba verte
ezeket.
A támadó csatahajók meg sem mozdultak, amint testükről és pajzsaikról lepattogtak az
állomás nagy sebességgel pörgő, izzó darabjai. Módszeresen nekiálltak begyűjteni azokat a
konténereket, amikben a rabok voltak.
A telep személyzete már jó messzire elmenekült a helyszíntől. Így már nem látták azt, amint a
konténerek begyűjtése után a csatahajók is elfordulnak és kényelmesen, méltóságteljes millió
tonnás tömegként tovaszállnak, hogy nemsokára megkezdjék újabb pusztító manőverüket egy
másik Concord létesítmény ellen…
A mélyűri állomásból újfent olyan rabok lettek kiszabadítva, akik ha újra szabadon kószálnak
akkor sok élet kerül veszélybe… És bennük is volt valami más… valami különleges…
Ezzel a hat ciklussal olyan sok, közveszélyes kalózt szabadított ki egy ismeretlen szervezet,
hogy ha ezek mind összeállnának, és ráadásul minden, még szabadon kószáló emberüket,
követőjüket is összecsődítenének, akkor egy olyan kalóz flotta tudna kialakulni, ami elég erős lenne
az… eddig elképzelhetetlenhez is…
ELORE NAPRENDSZER
IV-es bolygó, 2-es hold, bányász állomás, szórakozóblokk
Konstelláció: Braille
Régió: Solitude
Biztonsági szint: 0.2
Rendkívüli hírek, Scope hírcsatorna különkiadás:
– Üdvözlöm Önöket kedves pilóták, bolygólakók, telepesek, karbantartók, kalózok, bűnözők,
kereskedők! – Mondta először mosolyogva a rövid hajú, markáns arcú férfi, majd ábrázata komorrá
vált. – Itt Harlek Van beszél, a Caldari Állam tudósítója. Rendkívüli híreink a ma történt példátlan
incidens sorozatról fognak szólni szerte Új Édenben. Riportomat a Gallente szövetség is sugározza,
továbbá a Minmatar köztársaság és az Amarr birodalom, valamint minden nagyobb peremvidéki
szövetség is ezúton értesül a mai eseményekről. – A férfi nagy levegőt vett és mellette a képek egy
sziklás bolygón lévő börtöntelepet mutattak egy felette lassan lebegő sikló oldaláról. A telep
belsejét a nyitott kupolán át kiválóan meg lehetett figyelni. – Mint láthatják a képeket hölgyeim és
uraim, a mészárlás hihetetlen. Senki nem érti az események mögötti indítékot, sem azt, hogy ami
történt, az kinek köszönhető. Egyelőre amit tudunk, azok a következők: ma, központi Új Éden idő
szerint 0025-kor támadás történt egy Concord börtöntelep ellen, egy lávabolygón. A támadást
kamerák is rögzítették, melyek felvételeit megtekinthetik, ha tovább nézik a különkiadást. A
támadásban több tucat Concord szolgálatában dolgozó rendőr lelte halálát, miközben az ismeretlen
egységek kiszabadították az itt fogva tartott közveszélyes bűnözők egy részét. Hasonló eset történt
nem sokkal később, sok-sok rendszerrel távolabb egy átszállítás alatt lévő rabszállítóval. Egy ideig
csend volt, majd egy úgynevezett lopás történt, ahol pár álruhás rendőr újabb életveszélyes
foglyokat csempészett ki. Ezt követően egy viharbolygón lévő büntetőtelepet is megtámadtak, a
jelentések szerint profi módon kitervelt akcióval, remek felszerelésekkel, sőt mi több, a jelek alapján
beépített embereket is számításba kell már venni. Az újabb támadás egy sziklabolygón lévő telep
ellen zajlott, melyek képeit itt mögöttem láthatják Kedves Nézőink. Végül, egy mély űri
börtönállomást semmisítettek meg, mely mint eddig minden eddigi, ez is a Concord fennhatósága
alá tartozott és itt is életveszélyes kalózokat és gyilkosokat tartottak fogva. Az elkövetők személye
nem ismert, egyetlen szervezet vagy kalóz klán sem vállalta magára az akciót. Ugyanakkor katonai
szakértők azt állítják, hogy ez csak a kezdet. Elemezték az adatokat, mindazt, amit megtudtak a
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kiszabadított foglyokról. Az eredményt éppen a közvetítés előtt hozták nyilvánosságra, így
közölhetem Önökkel, hogy ez az akció már bizonyíthatóan nem más, mint egy hatalmas toborzás. A
kiszabadított elítéltek olyan kalóz, csempész és ámokfutó flották parancsnokai voltak, akik hívei
még mindig Új Édenben kószálnak hatalmas vérdíjjal fejükön. Most, hogy a vezéreiket ki tudták
szabadítani, a szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy ezek a szervezetek újra összeállnak,
méghozzá egy nagy szövetségbe. Vagyis, mint említettem; ez csak a kezdet. Hogy mi várható még
pontosan, senki nem tudja, de a tény, hogy a támadók és szabadítók képesek voltak beférkőzni
Concord rendszerekbe, álruhát ölteni, sőt még be is épülni, azt jelenti, hogy befolyásuk igen nagy.
Továbbá… továb…bá… – a férfi képe remegni kezdett. Egy pillanatra újra előtűnt, de arcán csak azt
lehetett látni, hogy ő sem érti, mi történik a sugárzással. A probléma globális lehetett. Néhány
másodperc után azonban újra megjelent, de már halálra rémülten folytatta a riportot:
– Azt hiszem, a tudósításnak hamarosan vége lesz… – Ekkor a kép eltávolodott a férfi arcától
és egy fejéhez nyomott energiafegyvert lehetett látni. Azt azonban, hogy ezt ki tartja, nem.
A tudósító halálra rémült arccal folytatta:
– A jelen körülmények hatására meg kell változtatnom a közlendő anyagot – mondta remegve.
– A mellettem álló személy azt kérte, hogy olvassam fel a következőket – a férfi egy hatalmasat
nyelt. – A mai akciósorozat egy hadüzenet a Concord-nak. Rövidesen megindul egy hadművelet
sorozat ellenük. A szervezet meg akarja ingatni önkényes uralkodásukat High Sec rendszerekben.
Ebben a harcban lesznek segítőik, akiknek szintén jó, ha a Concord sorai megtizedelődnek. Akinek
pedig nem, az jobb, ha visszavonul, mert el fogják söpörni. A civil lakosságnak és személyzeteknek
pedig azt üzenik, hogy maradjanak távol a határvidékektől. – A férfi ekkor mintha elfelejtette volna,
hogy egy vibráló, még a hajszálait is felállító fegyver van a fejénél, a nem látható alak felé fordult
és érdeklődve kérdezte: – Miért is teszik ezt az egészet?
A válasz nem érkezett meg, helyette élő adásban sült el a fegyver és átégette a férfi fejét, aki
holtan zuhant ki a kamera képéből.
Ekkor a lövést leadó alak – egy szépséges Amarr nő – a képbe állt, ahol jól kivehetővé vált az
arca, majd összehúzott szemekkel közölte: – Az imént elhangzottakat vegyék komolyan! Nem
akarunk ártatlanokat veszélybe sodorni, ezért javaslom a High Sec és Low Sec határvidékén
élőknek, hogy sürgősen keressenek más lakhelyet a következő hónapokra! Adás vége, a Concord
ellenes szövetség vezére beszélt. – Majd a nő elmosolyodott. – Viszontlátásra! És most reklám! –
Ezzel pedig belelőtt a kamerába és az adás megszakadt…
A bárban döbbent csend lett úrrá a jelen lévőkön. Senki nem tudta felfogni, hogy ami éppen
lezajlott, az valós, sőt, olyan hadüzenetet halottak, ami Új Éden történelmében még nem fordult elő.
Egy szervezet, ami hadat üzen a Concord-nak… Az emberek azon gondolkoztak, hogy ezt miért
teszik? Mi jó származik nekik ebből? Arra számítanak talán, hogy sokan melléjük állnak és új
rendet, vagy pedig inkább anarchiát szabadítanak a birodalmi rendszerek peremére? Vagy mégis,
hogyan gondolják ezt? Ráadásul ki ez a nő, aki ilyen magabiztosan, nyílt adásban, szinte hadat
üzent az űrrendőrségnek?
A választ, hogy ki volt ez, csak egy valaki tudta a bárban… de Trondam Rei most éppen tök
részegen feküdt az egyik sarokban és horkolt… Nem látta az adást, nem látta, hogy egyik legjobb
barátja mit művel… Nem látott semmit és nem is érdekelte semmi… Csak a pia és kész… És csak
az alvás…
2. RÉSZ: RUFY
ELORE NAPRENDSZER
IV-es bolygó, 2-es hold, bányász állomás, szórakozóblokk
Konstelláció: Braille
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Régió: Solitude
Biztonsági szint: 0.2
Trondam egy óra múlva tért magához. A kocsmából a jelek szerint kidobták, de erre nem
emlékezett. Csak arra, hogy mielőtt elvesztette az eszméletét, egy Caldari nőhöz beszélt. De hogy
mit mondott neki, az nem jutott eszébe. Bár jobban belegondolva így sajgó fejjel, nem tartotta
valószínűnek, hogy messzemenő filozófiai vitát folytattak volna. Trondam még mindig csak egy
egyszerű faszlovag volt, aki a nőkben nem látott mást, mint az eszközt, ami kielégíti őt. Ez még
akár természetes is lenne, de ezek visszadumáltak. És elmúltak már azok az idők, mikor a női nem
gyámolításra szoruló teremtés volt… pár ezer évvel… A maiak alapjában véve genetikailag karcsú
testalkatú, néha hisztire hajlamos, de embertelen gyilkológépekké váltak. Sokkal kegyetlenebbek
voltak, mint egy férfi, valahogy olyan pokoli hidegvérrel vágták át egy ember torkát, mint ahogy
egy megvadult robot teszi az alkotójával. A testalkat sem számított már sokat, Trondam kapott már
pofont „célponttá” váló Minmatar nőtől, méghozzá olyat, hogy azt hitte egy csatahajó jött neki.
Pedig semmi Implant, semmi erősítőszer, egyszerűen csak a puszta erő.
A férfi megmasszírozta arcát, hogy észhez térjen egy kicsit. Körülnézett, hogy most hol is van
tulajdonképpen: a bár előtt, egy kis beugróban ébredt. Már elmúlt záróra, talán ezért rakták ki őt.
Pár óra és újra nyit a kocsma, de most olyan rosszul érezte magát, hogy erre gondolni sem akart.
A kis téren – ahol sok más szórakozóhely bezárt ajtaja jelezte, hogy ott is vége a mai bulinak
–, most éppen pár robot végezte a takarítást. Karjaikkal beszívták a szemetet, ezzel együtt
fertőtlenítő folyadékkal mosták fel a padlót, aminek erős szaga miatt Trondam majdnem elhányta
magát.
A gépeken kívül egy Caldari férfi és nő állt szorosan egymáshoz közel és csókolóztak.
A férfi tekintete rájuk tévedt és eszébe jutott legénysége, Mei és Volre. A turbékoló
mészárosok. Persze ebből is leginkább csak a Minmatar nő, a Gallente férfi már nem annyira, bár
azért tudott ő is meglepetést okozni olykor. Vajon most mit csinálnak? Nem volt túl sok találgatási
lehetősége: vagy dugnak, vagy pedig újra dugnak. Ezek már csak ilyenek. Fiatalok, éljenek még!
Én meg vagyok az apjuk, vagy mi a fene, gondolta.
Trondam hirtelen egy puha ütést érzett a vállán…
…ami egy kislánytól származott, aki ebbe az alig érezhető öklösbe látszólag minden erejét
beleadta. Majd vékony, mégis parancsoló hangon megszólalt:
– Nagy melák! Menj innen! Ez az én helyem!
– Hékás! Jól van, nyugi – Trondam felállt a durcásan száját csücsörítő kislány elől és szinte
megijedt a harcias viselkedéstől.
– Na, azért! – tette össze sértődötten kezeit, majd mint egy királylány, helyet foglalt ott ahol
eddig Trondam ült.
Azonban a férfinek a hirtelen pozícióváltás nehezére esett, az alkohol még tombolt az ereiben,
így megszédült, majd elvágódott.
A kislány ijedten ugrott oda hozzá:
– Jaj, jól vagy? 'Matar bácsi, minden rendben?
Trondam fekvő helyzetből is nagyokat pislogott. Mit is mondott a kislány? 'Matar bácsi? Te jó
ég, az Amarr-ok már ilyen kis korukban is lenézik a Minmatar fajt?
A kislány a hosszú, fekete haját két oldalt copfba kötve hordta. Első ránézésre nyolc évesnek
tűnt, arca kissé piszkos volt, biztosan itt játszadozhatott már egy ideje. Kék színű kezeslábast viselt,
cipője mintha pár számmal nagyobb lett volna a kelleténél. Kezében egy lézerceruzát tartott és
ezzel festegette tele az állomás falait mindenféle ábrával, egészen addig, míg arra nem járt az első
takarítórobot, ami újrafestette a falba égetett rajzot. Ami érdekes volt a gyerekben, az a szeme.
Trondam még nem nagyon hallott olyat, hogy gyerekeknél is végrehajtanak implantációkat, hiszen
a test még növésben van és a beültetés nem tudta követni az elváltozásokat. Ezért csak huszonöt
éves kor felett végezték el leginkább ezeket. A kislány szemei pupilla nélkül, kissé ijesztőnek
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tűnően, de érdekes benyomást keltve, égszínkéken tündököltek.
Trondam összeszedte magát és kissé szédelegve, de talpra állt. A kislány az első durcás
bemutatkozását követően most aggódóan, nagyokat pislogva nézett fel a férfira.
– Jól vagy 'matar bácsi?
– Igen, jól vagyok. De most mennem kell! – intett viszlátot a kislánynak, majd támolyogva
elindult a siklók felé. Érdekes utazása lesz le a bolygóra, valószínű le fogja hányni a mellette
ülőket.
A kislány utánaszaladt.
– Várj 'matar bácsi!
– Mi van? – fordult meg Trondam ingerülten. Más se hiányzott most neki, mint egy kislány,
aki ráadásul Amarr és már nyolc évesen is utálja a Minmatarokat.
A kislány megszeppent, majd lesütötte szemeit.
– Izé, bocsánat! Csak gondoltam, játszol velem, míg megérkezik a barátom.
– Játszani? – Trondam arcán olyan bamba vigyor terült szét, hogy a kislány egy pillanatra azt
hitte, tényleg játszani fog vele. De hirtelen dühösen folytatta: – Dehogy játszok, mit képzelsz, te
kis… Áhh, felejtsd el! Menj haza, a szüleid már várnak!
– A szüleimet elvitték pár napja, azt mondták, még egy kis ideig távol lesznek. Úgyhogy
unatkozom – mondta a kislány.
– Na és miért vitték el a szüleidet? – Vett vissza mérgéből a férfi. – És kik?
– Ők! – Ezzel a gyerek egy lebegő, mozgó hirdetésre mutatott, amin pár fegyveres, szürkefehér egyenruhás férfi masírozott, felettük űrhajók vetítődtek ki, majd megjelent a toborzó szöveg
is: „Alkalmasnak érzi magát? Utálja a bűnözőket? Jól működő szervezetünk Önt is várja!
Csatlakozzon a Concord flottájához!”
Trondamnak ekkor esett le: a kislány szüleit az űrrendőrség vitte el. És ők az apró cseprő
ügyekkel nem foglalkoznak, kis cégekre bízzák, hogy gyűjtsék be az embereket, de ha ők maguk
jöttek el valakiért, akkor az azt jelentette, hogy életfogytiglanra, vagy halálbüntetésre viszik az
alanyokat. A férfi szíve még ebben az állapotban is összerándult egy pillanatra. A kislány még maga
sem tudta, de a szüleit már sosem fogja viszontlátni, mert azok már vagy halottak, vagy már valami
börtöntelepen töltik életük végéig szóló büntetésüket.
Trondam nem tudta, mit tegyen. Ahogy a kislányra nézett, majd összetört a szíve. Rendben
van, hogy Új Éden világa kegyetlen, de azért ha már egy kislány szüleit elviszik börtönbe, akkor
legalább adják oda EVE Nővéreinek vagy valami hasonló, jótékony szervezetnek. De senki nem
foglalkozott vele.
Persze a kislány látta a férfi arcán a sajnálatot, csak éppen nem értette a miértjét.
– Mi a baj 'matar bácsi? Szomorú az arcod – kérdezte érdeklődően, nagyra nyílt szemekkel.
– Szomorú? – merengett a férfi. – Hm. Ó. Ja, igen, hát persze, hehe. Nem, nem nincs semmi
baj. – Rájött, hogy a kislány ha meg is tudja az igazságot, akkor se biztos, hogy fel tudja majd fogni
ezt. De most mit tegyen? Hagyja itt? Végül is semmi köze hozzá. De az a rohadt lelkiismeret.
Legutóbb akkor volt neki ilyen, mikor az áruló csapattagjukat, Skye Arran-t a féreglyukból
kijövetel után egy közeli állomáson kidobták a Concord markába. Még fejében volt a hang, ahogy
Skye sikítozik, hogy ne tegyék, mert a Concord bevágja egy fegyházba, de ő volt a felelős egy
millió ember haláláért. A nő megérdemelte, hogy börtönben rohadjon meg, de az a sikoly nem ment
ki a fejéből. Ha pedig most ezt a kislányt faképnél hagyja, akkor már két hang fogja felébreszteni az
éjszaka közepén.
Miközben dilemmázott azon, hogy mit tegyen, megérkezett a kislány barátja. Szintén Amarr,
de kisfiú volt. Ő is nyolc éves lehetett, fején rövid haj díszelgett, piros színű nadrágot hordott,
felette fekete mellénnyel. Kezében egy lézerceruzát tartott, meg valami kábelköteget. A méter
hosszú vezetékek csokrával, mint egy korbáccsal, a kislány mellett a földre csapott és ráförmedt:
– Miért barátkozol 'matarokkal? Anyu és Apu azt mondta beszélni sem szabad velük.
– Jó, jó – ingatta fejét a kislány. – Csak a helyemen ült. Elzavartam és összeesett.
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– És aztán? – Kiabált már a fiú. – Ha visszajönnek a szüleid az enyémekkel együtt, akkor
megmondalak nekik.
Trondam szólt oda a kisfiúnak.
– A te szüleid is ők vitték el? – mutatott szédelegve a toborzó reklámra.
– Igen. És ha visszajönnek, majd jól ellátják a maga baját, hogy szólni mer az Amarr dicső
népéhez.
– Hagyd már – kezdte kérlelni a kislány a fiút.
Trondam pedig majdnem összeesett. A fiú szüleit is elvitte a Concord. És senki nem tett
semmit a gyerekekkel. Most mit tegyen? Már három, éjszakai álomból felriasztó hanggal kellett
szembenéznie.
A férfi végül úgy döntött, nem foglalkozik velük tovább. Bárhogy is legyen, bármi is
történjen velük, nem az ő felelőssége. Új Éden világa kegyetlen, talán már gyerekként megszokják
és ha felnőnek, az élet viszontagságai nem fogják megviselni őket.
Viszlát-ot intett a két gyereknek, és minden erejét összeszedve, minden érzelmét félretolva
elsétált tőlük, azok pedig – még az agresszívnak tűnő kisfiú is –, hirtelen csendben maradtak és
döbbenten nézték, amint távolodik tőlük. Végül civakodásfélébe kezdtek valamin, de Trondam már
nem hallotta ennek a tartalmát.
Azon gondolkodott, hogy a sikló helyett – ahol biztosan összehány majd mindenkit –, inkább
itt, az állomáson vesz ki egy szobát, és kijózanodik.
Meg is fordult, majd útja visszavezetett a szórakozóblokkba, ahonnan egy másik folyosót
kellett választania. Azonban mikor visszaért, azt remélte, hogy a kislány és a kisfiú újra köszön
neki, ehelyett azt látta, hogy pár tagbaszakadt alak áll körülöttük és a kisfiú kezében lévő
kábelköteg csattogásából ítélve ezek nem beszélgetni akartak velük.
Trondam tanácstalanná vált: segítsen a két kölyöknek, akik láthatóan bajban voltak, vagy
hagyja őket sorsára és menjen inkább aludni? Ez utóbbi már alaphelyzetben is nehezére esett, most
pedig, hogy látja, amint valaki molesztálja őket, még inkább. Ezért az első opciót választotta…
A molesztáló alakok nem erőszakoskodni akartak velük, hanem elcsalni őket, rabszolgának.
Sok ilyen történt szerte az univerzumban, az ilyen szerencsétlen gyerekek mire felnőttek, már azt se
tudták, mi az a szabadság. Ugyan sok esetben jól voltak tartva, de csak úgy, mint egy állat.
Trondam már nemcsak tenni akarást, hanem izzó késztetést érzett, hogy tegyen valamit.
Mivel ezt már eldöntötte, ezért már csak azon agyalt, hogy mi történt vele, hogy ilyen események
megérintik a szívét? Elpuhult? Be kellett látnia, hogy igen.
A három tagbaszakadt alak jól láthatóan és egyre erőszakosabban győzködte a gyerekeket,
hogy menjenek velük. De azok meg ellenálltak és meglepő harciassággal, de mintha készek lettek
volna arra, hogy akár üssenek is, ha kell. De persze egy ilyen csata kimenetele nem lett volna
kérdéses.
A három alak közül az egyik hirtelen hátrarepült, ahogy Trondam elkapta koszos kabátjának
magas gallérját és megrántotta. A férfi hanyatt vágódott, majd fejbe rúgta bakancsos lábával. A
félrecsukló fej és a szájból kilövellő vér tudatta vele, hogy pár fog odalett ettől.
A két másik fickó kést rántott, melynek pengéje enyhe kékes fénnyel irizált. Trondam ismerte
ezt, ezek amolyan monomolekuláris élű, borotvaéles fegyverek voltak. Nem okozott gondot még
egy fémpuska kettévágása sem.
Az első fickó támadott és az arca felé akart szúrni egyet, de félreugrott, szemének
köszönhetően kiválóan tudta, merre kell kitérnie. Majd elkapta a férfi alkarját, megcsavarta, ami
egy reccsenéssel el is tört. A második fickó pedig oldalba akarta szúrni, de ez elől is kilépett, majd
lábát meglendítve hasba térdelte. Ezután pedig a kétrét görnyedt alakot fejbe is rúgta, akinek
felsőteste visszavágódott és ájultan terült el.
A kislány és a kisfiú még mindig harcias pozíciót felvéve, de döbbenten néztek Trondamra.
– Na srácok, gyertek velem!
– És te hova akarsz vinni 'matar bácsi? – kérdezte a kislány ellazítva helyzetét, miközben
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barátságosan és érdeklődően pislogott.
A kisfiú azonban nem engedett olyan könnyen:
– Nem viszi el sehová az Amarr dicső faját egy Minmatar – mondta elszántan.
Erre azonban Trondam is kiakadt:
– Idefigyelj te kis önelégült, dicső fajú kis mitugrász! Mit gondolsz, ezek az alakok hova
vittek volna téged? He? Hát egy nagy büdös rabszolga lettél volna addig, míg élsz. Akkor aztán
mire mész a te dicső Amarr véreddel? Szedd össze magad kis barátom és kövesd a nálad sokkal
okosabb barátnődet, mert a következő rabszolgakutászoktól már nem foglak megmenteni! – majd
hirtelen felüvöltött: – Világosan beszéltem?
A két gyerek lecövekelve meredt a férfire. Sokan már elsírták volna magukat, de ők nem
tették. Nem semmi kölykök, kemény kötésűek, de mégiscsak védtelenek.
– Na, indulás! – adta ki az utasítást Trondam és a két gyerek meglepő módon követte.
A férfi úgy döntött, mégsem alszik itt. Ugyanis a földön törött kézzel jajveszékelő fickó
leadott egy segélykérő adást. Tehát várható az erősítésük. El kell érniük a siklót és lelépni az
állomásról, le a bolygóra, de gyorsan.
Futottak az üres folyosókon. Mivel az állomás most a bolygó árnyékos oldalán keringett, így
éjszaki üzemmódban volt minden létfenntartó berendezés és a belső élet is. A siklókból is óránként
egy indult csak el.
A falakon lévő, és felvillanó útjelzők kiválóan vezették őket a hangárhoz. Már nem jártak
messze, mikor az egyik keresztfolyosóból hirtelen rájuk kiáltott valaki. Ezek a rabszolga
kereskedők voltak és most megtalálták őket.
Rákapcsoltak. A két gyerek már ijedt arccal – mintha felfogták volna, hogy mi történik velük
–, futottak a férfi után, ám már nagyon kifáradtak. Trondam megállt és felkapta őket a hóna alá.
Könnyűek voltak.
Az egyik kanyarnál két ilyen tagbaszakadt ember toppant eléjük és mire Trondam észbe
kapott, már hasba is rúgták. Elejtette a két gyereket és a földre csuklott.
Egyikük elmarta a kisfiút, a hóna alá kapta és elrohant vele. A kislány felkiáltott, nemcsak
azért, hogy a barátját hozzák vissza, hanem azért, mert felé is mozdult az egyik férfi. Már el is kapta
a ruháját és felemelte.
Trondam azonban felállt, hátulról elkapta a férfi nyakát és egy erőteljes mozdulattal kitörte a
nyakát. A kislány lehuppant a földre és futni akart a barátja után, de Trondam megfogta a ruháját.
– Ne! – lihegte a hasrúgástól. – Arról jönnek a haverjai, ha megyünk utána, elkapnak téged is.
A kislány mintha nem értette volna, továbbra is szaladni akart, de Trondam jobbnak látta
elcibálni őt onnan.
A kislányt újra a hóna alá csapta, aki már sírni kezdett. Mintha belátta volna, hogy
erőfeszítése reménytelen.
Újra hallotta a mögöttük kiáltozó rabszolga kereskedőket, akik keresték őket. El kell érniük a
siklót, ahol a biztonsági személyzet már megvédi őket ezektől…
Trondam és a még pityergő kislány elérték a siklóhangár bejáratát. A terem az állomás
oldalában, hatalmas üveggel engedett rálátást a bolygóra, ami körül a hold és az állomás keringett.
Mivel most épp a planéta és kísérője között, az árnyékos oldalán volt, így jól ki lehetett venni a
hatalmas felszíni város éjszakai fényeit.
A terem elég nagy mérettel rendelkezett, a padlón fények szaladtak végig, jelezve az utat,
mely állás felé kell menni, ahol beszállhatnak majd a siklóba. Trondam a sok lebegő jegykezelő
robotok egyikét magához intette, majd a kilökődő kábelt a kézi termináljára csatlakoztatta és
kifizette a jegyet kettejüknek. A lapos, korong alakú kis szerkezet pedig továbbrepült.
Nem voltak sokan errefelé, talán húsz ember várt a kompra. A teljes befogadóképessége egy
ilyennek akár kétszáz fő is lehetett. A jelzések alapján tíz perc és itt lesz.
Biztonsági őrök fegyverrel álltak a terem bejáratánál és végezték el az ellenőrzéseket. A
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rabszolga kereskedők is elérték a helyiséget, de látván, hogy itt úgysem tudnának elkapni a kislányt,
inkább odébb álltak.
Trondam és a gyerek pedig beállt a sorba.
– Visszahozzák majd? – kérdezte szipogva a kislány.
Trondam nem szólt semmit, csak vigasztalóan megpaskolta a gyerek feje búbját.
– Miért vitték el?
– Ő most szolgálni fog valakit – próbálta a férfi finoman a tudtára adni a tényeket. Bár nem
volt benne biztos, hogy a kislány fel is fogja majd.
– És kit? – úgy tűnt, abbahagyta a sírdogálást és mintha összeszedte volna magát.
– Azt nem tudom. De ne féltsd őt, jó kezekben lesz. – Belül pedig azt kívánta a kisfiúnak,
hogy kerüljön valóban jó kezekbe.
– És miért? – nézett fel a kislány tündöklő kék szemeivel a férfira.
– Ez egy ilyen világ – sóhajtott a férfi. – Tudod, sokan abból élnek, hogy ilyen gyerekeket
adnak el, mint amilyen te is vagy.
– És mennyiért?
– Nem mindegy az neked? – nézett le meglepődötten a gyerekre.
A kislány nem szólt semmit, de szemeit le sem vette a férfiéról. Trondamban pedig fura
érzések kergetőztek. Most éppen akár el is szegődhetne EVE nővéreihez, hiszen megmentett egy
életet. Ennyi referencia már elég szokott lenni nekik általában. De más részről meg ő sem volt más,
mint egy gyilkos, aki az elmúlt éveiben rengeteg életet oltott már ki. Persze ő maga is nagy
csalódásokat élt át, elég volt, ha csak Skye Arranra gondolt, akivel összeházasodtak volna, ha
befejezik az előző akciót, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy a nő volt a háttérben futó szálak
mozgatója. Egy millió ember, egy teljes kolónia haláláért volt felelős. Ugyanakkor sose fogja
elfelejteni azt az arcot, mikor a Falcon-on elkapták, megbilincselték és bezárták. Azt meg főleg
nem, mikor betették egy mentőkapszulába egy Concord állomás előtt és kilőtték oda. A nőt már
biztosan halálra ítélték, vagy pedig valami börtönben rohad élete végéig.
A sikló közben megérkezett, bedokkolt és a váróterem oldalán lévő zsilip melletti fények
jelezték; kész az utasok fogadására.
A sor elindult, és pár perc múlva már bent voltak a kis gépben. Lekötötték magukat az
erőterekkel, és készen álltak. Trondam azon gondolkozott, hogy mi van, ha lebuknak? Az előző
akció, az Antiainen incidens után szétváltak útjaik. Aylar-ék elköszöntek és ők is elrejtőztek. Tiree
is búcsút intett és valami távoli zugban bújt el egy időre, akárcsak Jura Uist és Islay Rham.
Trondam pedig Meijel és Volreval maradt és a bolygón – ahová a sikló épp le fog szállni – lévő
városban bujkáltak már három hónapja. Aylar navigátora, az Ex-Concord-os Max Xaim készített
mindenkinek hamis azonosítót, amivel akárhova eljuthattak, kivéve a hajóba szállást. Ha egy
ilyenbe belépnek és beindítják, akkor az automatikus Neocon kapcsolat miatt a DNS és egyéb
minták alapján lebuknak, hamis azonosító ide vagy oda.
A három hónap alatt, amíg bujkáltak, Trondam alkoholista lett. Mei és Volre meg már közös
jövőt terveztek úgy, hogy nem vették számításba azt, hogy hajóra lépnek még egyszer az életben.
Lent, a bolygón megvolt minden, ami kellett. Nem kereste őket senki, a minimális Concord
jelenlétet is elhanyagolhatónak lehetett nevezni. Akár életük végéig is eléldegélhettek volna ott.
Mindannyian készítettek új klónokat és az állomáson helyezték el. A régieket ugyanis a Concord
már megsemmisítette.
A sikló becsukta zsilipjeit és felkészült az indulásra.
Trondam lenézett a kislányra és látta, hogy izgul. Kéken világító szemei pislogás közben előelővillantak, a többi utas pedig kissé távolságtartóan nézett a gyerekre. Talán még sosem utazott
semmi űrhajóval. Lehet, hogy születése óta az állomáson élt. Ki tudja?
A sikló kirepült a silóból és lassan ráfordult az atmoszférába lépés vektorára. Majd beindította
hajtóműveit és távolodni kezdett az állomástól.
Trondam már készült arra, hogy kavargó gyomra ki fogja lökni a tartalmát. Persze a gépek elő
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voltak készítve az ilyen utasokra is, ezért egy maszkot emelt le a falról és arcára csatolta. Ebben
megfelelő mennyiségű olyan gáz volt, ami minden ideget lenyugtatott és félig öntudatlan állapotba
juttatta a viselőjét. Ez kellett most. Mire észhez tér, addig már lent lesznek.
A sikló már jócskán eltávolodott az állomástól, és megkezdte az atmoszférába lépést. Először
meredeken ereszkedett, de folyamatosan döntötte a szöget, hogy ne nyílegyenesen közelítsen a föld
felé.
A hajótest meggyulladt, erre készített gél lökődött ki és folyt szét a felületén, hogy megvédje
a több ezer fokos forróságtól. Az utasok bent rázkódtak, de az erőterek szorosan a székekben
tartották őket.
Kis idő múlva megszűnt a remegés, ami azt jelentette, hogy a hajó már mélyen bent van az
atmoszférában. A sötét égen tovább folytatta az ereszkedést.
A kislány ámuldozó arccal, megfeledkezve legjobb barátjának elvesztéséről nézte a
horizonton megcsillanó fényeket, ami a bolygó takarásában lévő nap fényének töréséből
származott. Vagy talán valóban nem tudta felfogni, mi történt a másik gyerekkel?
Trondam pedig félig öntudatlanul, egyre csak mondogatta magában: mindjárt lent vagyunk,
mindjárt lent vagyunk…
A sikló a város fölé ért és a kétmilliós lélekszámú kolónia tornyai közt elrepülve kecsesen
ereszkedett a leszálló zóna felé.
Trondam levette a maszkot és egy perc mély lélegzés után visszatért a valóságba. Nagyokat
pislogva körbenézett, és a kék szemű kislány arcát látta, aki széles mosollyal nézett a szemébe.
– Hogy hívnak 'matar bácsi?
– Miért érdekel? – próbált Trondam távolságtartó maradni, de be kellett vallania magának,
hogy nemcsak elpuhult, hanem még kedvelni is kezdte ezt a kislányt.
– Hát… csak. Engem Rufy Der-nek hívnak. Hívj csak Rufy-nak! – bólogatott.
– Örvendek! Én Trondam Rei vagyok – húzta a száját a férfi, de gondolatban kezdte átölelni a
kislányt, mert percről percre aranyosabb volt. Még így is, ezekkel a kéken világító, pupilla nélküli
mesterséges szemekkel.
– Trondam Rei? – a kislány elgondolkozva hajtotta félre a fejét. – Hm, akkor te leszel Trondi,
oksi?
A férfinak azonnal eszébe jutott az őt Trondika-nak becéző Tiree Coil. Vajon a meleg férfi
most mit csinál? Merre jár?
– Trondi? Hát jó, oké – egyezett bele a becenévbe.
– Na Trondi, most miért jöttünk ide? Tudod, én még sose hagytam el az állomást és ez a
bolygó szupinak néz ki. Sok gyerek van itt? Játszhatok velük? – nézett fel izgatott arccal a férfira.
Trondamban pedig egy érdekes dolog tudatosult. A kislány épp engedélyt kért tőle. Miért tette
ezt? Nem volt erőssége a gyermekek mentális ismerete. Sőt, gyakorlatilag tök hülye volt hozzájuk.
– Persze, játszhatsz majd velük. Keresünk neked szülőket is és minden rendben lesz, oké?
– Szülőket keresel? De hát van apukám és anyukám.
Trondamnak újra összeszorult a szíve. A kislány még mindig nem tudja, hogy a szüleit már
sosem látja viszont.
– Úgy értem, átmenetileg, míg a szüleid visszatérnek – kezdte hazudni. De végül úgy döntött,
el kell mondania neki az igazságot. – Figyelj Rufy! – fordult a kislány felé.
– Igen? – pislogott nagyokat érdeklődően tátott szájjal.
– Tudod, mi az a börtön?
– Persze – bólogatott, copfjai alig tudták követni a gyors fejmozgást. – Az egy olyan hely,
ahová a rossz embereket zárják be, hogy ne ártsanak a jóknak.
– Pontosan. Na, azt is tudod, mi az a Concord?
– Aha – bólogatott újra. – Az a rendőrség, ugye? Ők kapják el a rossz embereket.
– Így van – nyelt egyet Trondam. Most jön a nehéz része a dolognak. – Ugye azt is tudod,
hogy a Concord néha olyanokat is elkap, akik valójában semmi rosszat nem tettek, csak valaki
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bemártotta őket?
– Bizony, tudom.
– Na, akkor ők ugyan nem mondták el, de most én már kénytelen vagyok. A szüleid olyanok
voltak, akik semmi rosszat nem tettek, de valaki bemártotta őket. A Concord pedig elfogta őket és
elvitte egy börtönbe. Érted? – Remélte, hogy tényleg igaz ez a mese a szülők ártatlanságával
kapcsolatban.
– Aha, értem. Akkor ha majd kijönnek, akkor majd találkozom velük újra.
– Nem Rufy! A Concord csak akkor jön el valakiért, ha az az ember már sosem jön ki abból a
börtönből.
– Akkor bemegyek oda én – jelentette ki határozottan, hisz még nem fogta fel a dolog
lényegét.
– Nem mehetsz oda be!
– Miért nem?
– Azért, mert ott sok csúnya rossz ember van és bántani fognak.
A kislány hirtelen elképedt.
– Akkor Aput és Anyut is bántják?
– Igen.
– Akkor megyek és seggbe rúgom őket – jelentette ki eltökélten.
– Rufy! – sóhajtott Trondam és kijelentette: – Nem mehetsz be a szüleidhez és ők sosem
jönnek ki a börtönből. Sosem látjátok már egymást újra… Sajnálom…
Rufy nagyokat pislogott egy teljes percen keresztül, miközben a férfi szemébe nézett. Világító
kék szemein nem lehetett látni semmiféle érzelmet, de a szemöldökén igen, ami szomorú sírásba
fordult, bár még csak a határán lehetett ennek. Még mindig a férfi tekintetébe fúrta sajátját és teste
remegni kezdett, ahogy szépen lassan kezdett előtörni belőle a sírás.
Még mindig csak nézett… közben pedig már szaporábban vette a levegőt…
Mikor pedig a sikló már kezdte letenni a talpait a talajra, kitört belőle a zokogás…
Kikapcsolta az erőtereket és úgy csimpaszkodott Trondam nyakába, mintha a férfi a saját apja
lenne.
Az utasok pedig mind hallották a beszélgetést és legtöbbjük szomorúan hajtotta le a fejét…
A lebegő taxi a város utcáin száguldott át. Hátul ült Trondam és Rufy. A kislány csak nézett
kifelé az ablakon kifejezéstelen tekintettel. Út közben egyszer felzokogott, átölelte Trondamot,
majd mikor abbahagyta, szipogva figyelte a várost. Életének első élménye, a kirándulás olyan
érzelmekkel keveredett, amit senki nem kíván egy gyereknek: a szülők elvesztésének tudatát.
A város a kétmillió lakosával egy közepes méretű kolóniának minősült. Az élet idelent
némileg anarchikus keretek közt mozgott, ugyanis a rendszer Low Sec volt. Az utcákon egy zsoldos
cég végezte a rendfenntartást, a Concord-nak mindössze egy kicsiny toborzóirodája volt, és ez is
sok esetben célpontjává vált egy időnként kirobbanó tüntetésnek. Ugyanis a Concord néha-néha
megtehette azt, hogy nagy flottával vette körbe a bolygót, lebénítva minden forgalmat, majd leszállt
sok komppal hogy begyűjtést csináljon, ugyanis ezen a bolygón nagyon sok bűnöző talált magának
menedéket. Persze ezek az emberek nagy tekintélyüknek köszönhetően hamar szereztek maguknak
amolyan rajongókat, akik hősként tekintettek rájuk. De mikor a Concord elvitte őket, egyre többen
kezdték utálni az űrrendőrséget.
A bolygón csak elvétve fordult elő némi tektonikus tevékenység, azok sem a város közelében.
A tengelyforgási ideje 48 óra volt, vagyis 24 óra nappal, 24 óra éjszaka. Ez utóbbi elég hosszúra
nyúlt ahhoz, hogy a sötétben az illegális tevékenységek megszaporodjanak. Ezt a dermesztő hideg
tette kissé nehezebbé, ugyanis ilyenkor nulla fok körüli hőmérséklet uralkodott mindenhol. A
nappali 24 órában pedig a harminc. Esőzések egy hónapban egyszer fordultak elő, akkor azonban
egy teljes hétig, megállás nélkül zuhogott. Olykor-olykor nagy viharok is kialakultak, de a város
már fel volt készülve ezekre, az épületek kivitelezése során figyeltek erre. Nem voltak nagy
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felületű, nehéz elemek sehol, amikbe a szél könnyen belekaphat és rázúdulhat az utcára,
agyonnyomva akár százakat.
A fekete, hengeres toronyházak ablakaiból kiszűrődő fényeket követve szépen ki lehetett
venni alakjukat és magasságukat. Még mindenhol égtek a belső fények. A közlekedés mágneses
útpályákon, kékes burkolatú utakon zajlott, melyeket a megfelelő meghajtóval szerelt járművek
tudtak igénybe venni. Vonatok, siklók, lebegő taxik, mozgójárdák segítették a közlekedést a nem
saját járművel utazni szándékozóknak.
A taxi az egyik toronyház tövébe érkezett. Trondam kiszállt, átutalta a viteldíjat, majd Rufy is
kilépett mellé. A kislányt nem nagyon érdekelte a város lenyűgöző csodája, saját nyomorúságos
életével volt elfoglalva.
Trondam emlékezett arra, hogy még az „Antiainen incidens” során Skye és Tiree egy
úgynevezett memóriaégetést csináltattak, mikor egy elhagyatott állomás és annak szörnyűségeivel
szembesültek. Úgy gondolta, ez segítene a kislányon is.
– Figyelj Rufy! – térdelt le elé, hogy szemük egy magasságban legyen.
– Figyelek – szipogott.
– Tudok olyan módszert, amivel kiégetheted az emlékeidet a szüleiddel kapcsolatban.
Kifizetem neked szívesen, ha érdekel. Vagy azt is kitörölheted, hogy elvitték őket és akkor
remélheted, hogy visszajönnek még. Na?
Rufy bámulatos határozottsággal válaszolt: – A szüleimet töröljük ki!
Trondam meglepődött, hogy a kislány milyen gyorsan döntötte ezt el és mennyire eltökélten
jelentette ki.
– Oké, akkor mehetünk oda? Itt nem messze van egy ilyen. És mi is itt lakunk.
– Ki az a mi? – döntötte érdeklődve félre a fejét.
– Hát én és a társaim. Mei és Volre. Bemutatlak nekik, kedvelni fognak.
– Jó – bólogatott még mindig szipogva. – Akkor először menjünk arra az emlék micsodára,
oksi?
Trondam elmosolyodott. Nem egész két órája találkoztak, de nem tudott jobban fogalmazni:
imádta máris ezt a kislányt. Úgy érezte, mintha örökbe fogadta volna őt.
Sétálva indultak el egy szomszédos toronyház felé, melyhez közeledve az utak emelkedni
kezdtek, lépcsőkön, rámpákon lehetett a felső részükre jutni. Besétáltak a kórház épületébe, ahol
Trondam bejegyeztette Rufy-t a memóriaégetésre…
Egy óra múlva…
Rufy és Trondam kisétáltak a kórházból és a kislány most kezdett el őszintén ámuldozni a
látványon. Mosolyogva, az éjszakai város fényeiben, világító kék szemeivel szaporán pislogott és
csak forgolódott, látszott rajta, hogy most már tiszta szívvel élvezi a látványt.
Miközben kifelé sétáltak, Trondam pár keresztkérdést tett fel neki arra vonatkozóan, hogy
mennyire sikerült jól az égetés. A „kik a szüleid?”, és „hol vannak?” kérdésre csak azt válaszolta,
hogy nem tudja, nem emlékszik rájuk. Vagyis a kezelés kiváló eredménnyel zárult.
A kislány boldognak tűnt és Trondam meglepődött azon, hogy ez mennyire sokat számít neki.
A franc, az „örökbefogadott” Rufy már teljesen behülyítette. Imádta. És örült, hogy boldognak látja.
Elindultak egy másik toronyház felé. A séta közben néhány emberrel találkoztak mindössze,
de mikor meglátták a kislány világító kék szemeit, szó nélkül továbbhaladtak. Biztosan arra
gondoltak, hogy egy gyereken már ilyen korban szemátültetést végezni kicsit korai.
– Kik a társaid Trondi? – kérdezte vidáman ugrándozva a kislány.
Trondamban pedig újra előtört a fogyasztott alkoholmennyiség utóhatása. Hányingere támadt
és meggyorsította lépteit. A kislánynak pedig szinte szaladnia kellett utána.
– Majd megismered őket – vett egy nagy levegőt, nehogy hányjon egy hatalmasat.
– De mégis, kik ők? Ki az a Mei? Ki az a Volre?
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– Hát, ha röviden jellemezném őket, akkor ők egy szerelmespár, bár nem tudom, melyik
fajtából. Mei Minmatar nő, csinos, de nem teljesen ember. Pár rossz fiút már elintézett. Meg sajnos
jókat is – biggyesztette le ajkait a férfi.
– Hűha – ámuldozott a kislány. – Akkor ő valamiféle harcos? Talán cyborg? – kezdett izgatott
lenni.
– Félig. A kezei és lábai mesterségesek. Emiatt egy kissé hipergyors a leányzó.
– Értem, értem. Hm. És ez a Volre? – táncikált ugrándozva Rufy a férfi előtt.
– Volre meg egy jó navigátor, és olyan melegszívű, jóindulatú. Senkinek nem árt. Emiatt azt
gondolnánk, jó nagy balfasz is egyben, de azért tudott meglepetést okozni, mikor a rossz fiúkat
kellett elintézni. Ügyes volt és jól harcolt.
– Hű de izgi. Még sosem találkoztam ilyen harcosokkal. Csak ott fent az állomáson a
rendőrökkel meg pár ilyen fegyveres micsodákkal, tudod, az a… na…
– Zsoldosok?
– Hát azt nem tudom pontosan… de oksi… hívjuk őket azoknak!
Eközben megérkeztek a másik épülethez és besétáltak a kivilágított előterembe, ahol
mozgólépcsők és liftek vitték fel a magasba az embereket. A több, mint száz emeletes épület
középső része egy nagy tér volt, egy vaskos oszloppal. Ez a henger alakú torony közepén
emelkedett a plafonig, mint egyfajta merevítőelem. A szobák, lakórészek oldalt nyíltak és mindnek
a városra nézett az ablaka. Tömérdek kis terasz, híd szelte át a nagy magasságot.
Egy liftet hívva beléptek, majd a 41. emeletre repültek fel, mindössze pár másodperc alatt.
Mikor kiléptek, a kislány újra elámult azon, hogy milyen szép és tiszta ez az épület, az állomáson
fent nagy mocsok uralta a folyosókat.
Elsétáltak Mei és Volre szállása felé. Az ajtóhoz érve Trondam megnyomta a hívógombot és
elég sokat kellett várnia a jelentkezésre. Végül életre kelt a kis képernyő, amin Volre izzadt arca
volt látható.
– Trondam? Hú, a legrosszabbkor jöttél, éppen…
– Éppen mi? Amúgy meg nem vagyok egyedül Volre – válaszolt a férfi.
– Na, ha felcsíptél valakit, akkor minek hívsz minket? Vidd a szobádba és adj neki!
– Te barom, gyere már ki! – rivallt rá Trondam.
Fél perc után résnyire nyílt az ajtó és Volre dugta ki a fejét.
– Mi van? Éppen megzavartál két menet közt.
– Cseszd meg, ti mindig két menet közt vagytok.
– Ki az, aki veled van?
– Lejjebb nézz!
Volre követte szemével az irányt és ekkor kikerekedtek a szemei, amint meglátta Rufy-t, aki
széles mosollyal arcán nézett fel rá.
A Gallente férfi szemei kikerekedtek.
– Hú a picsába. – Ezzel becsapta az ajtót.
Egy perc múlva újra nyílt, Volre és Mei egymás mellett állva köszöntötték újra Trondamot…
és Rufy-t…
– Hát ez nagyon aranyos – vijjogta Mei és közel hajolt a kislány arcához. Rufy pedig
mosolyogva nézett vissza rá.
A Minmatar nő azonban szemeinek íriszét a harci, vörös, démoni kinézetűre váltotta és
ráijesztett a kislányra, aki egyet sikoltva hátrébb ugrott. Majd arca mérgessé vált.
Mei visszaforgatta eredeti lencséit, majd mosolyogva lépett ki a folyosóra.
– Szevasz kis tündér! – mondta. Trondam még pár lépés távolságból is látta, hogy a nőnek
azonnal megtetszett a kislány.
– Ő, izé… – kezdte durcásan Rufy. – Te vagy Mei?
– Nocsak, hát már tudod a nevemet? – vonta fel elismerően szemöldökét a nő.
– Igen, tudom és megijesztettél, ezért ezt kapod – ekkor a kislány odaugrott és bokán rúgta a
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nőt.
De úgy tűnt, elfelejtette, amit Trondam mondott róla: a harci fejlesztésű végtagokat. A kislány
lábujjai majdnem összetörtek, ahogy belerúgtak az emberinek kinéző, ámde annál masszívabb harci
fémlábba.
Mei felkacagott, majd letérdelt, hogy szeme egy vonalban legyen a fájdalomtól ugrándozó
kislányéval.
– Ne haragudj kincsem hogy rád ijesztettem – nézett rá bűnbánóan. – Csak megvizsgáltalak a
másik lencséimmel is, mert nem lehet tudni, hogy nincs-e beléd építve valami szerkezet. – Ezzel
lesújtóan Trondamra nézett, aki elvörösödött. Tényleg, a francba is, gondolta a férfi. Ha a
kislányban van valami jeladó és csak azért küldték, hogy legyen jóbarátja Trondaméknak, le is
buknak. De szerencsére nem volt ilyesmi.
Volre is letérdelt a kislány elé.
– Szia! Tudod az én nevemet is? – vonta fel kérdően szemöldökét.
– Aha – bólintott egy nagyot Rufy. – Te vagy Volre, ugye?
A férfi felkacagott. Szemén neki is látszódott, amit Trondam és Mei is éreztek: hogy ez a
kislány elbűvölően aranyos. Még ezek a világító kék szemek is elsőre bizarrnak tűntek, de
valójában jól álltak neki.
– Az bizony, én vagyok Volre – mosolygott a férfi. – Ó várjunk csak, mit mondott rólam
Trondam?
– Hááát – hajtotta félre a fejét sejtelmes mosollyal – azt mondta, hogy te jószívű vagy, meg
senkinek nem ártasz, meg jól harcolsz ha kell… ja, meg hogy egy balfasz vagy micsoda vagy…
– Aha, értem, kösz – nézett lesújtóan Trondamra, aki megvonta a vállát, jelezve, hogy most
mit izgulsz, hát nem ez az igazság?
– Rufy! – folytatta Mei. – Hol vannak a szüleid?
– A szüleim?
– Nem érdekes – legyintett Mei, mert látta a gyerek mögött hadonászó Trondamot, aki szavak
nélkül mutogatta el a memóriatörlést.
– Na srácok! – sóhajtott Trondam. – Rufy-t elvisszük az EVE nővéreihez!
– Jó! – bólogatott Mei.
– Kiváló! – csatlakozott Volre is.
– Csak épp fogalmam sincs, hogy hogyan. Talán… ha elvisszük közjáratokkal, akkor nem
bukunk le. Vélemény?
– Jól hangzik – ingatta a fejét Volre. – De nem ellenőrzik az ilyen járatokat túlságosan?
– De! Azonban amit Max készített nekünk, azok mindenhová jók. Kivéve, ha hajóba ülünk és
vezetjük ugyebár.
– Ja, igen, tényleg – utalt Volre ezzel arra, hogy az elmúlt három hónapban, az „Antiainen
incidens” óta ki se tették a bolygóról a lábukat, csak Trondam szokott felmenni az állomásra
iszogatni. Vagy inkább minden nap merev részegre inni magát.
– De most srácok, nekem mennem kell egy kicsit pihenni, mert mindenhogy érzem magam,
csak jól nem. Vigyázzatok addig Rufy-ra!
Mei és Volre ekkor ijedten összenéztek, egyértelműen jelezve, hogy nem fogják tudni
folytatni a szextúrájukat ott, ahol félbe lettek szakítva Trondam által.
A kislány nem értette ezeket a szavak nélküli dolgokat, így rákérdezett:
– Mit fogunk csinálni addig? – mosolygott barátságosan.
– Mei és Volre elvisz téged játszani, meg nézelődni, meg az új energialabdás játékot is
megnézhetitek meg az űrhajókat is, és egy csomó mindent még – kezdett el vigyorogni magában a
férfi, hiszen ezzel jól kitol velük.
– Ó igen, persze, elmegyünk az egész városba, mindent megnézünk, háromnapos túra
megállás nélkül, persze, hogyne – mondta Volre cinikus hanggal.
De Mei nevetve vállon csapta, és legyintett: – Kibírod egy kicsit még – ezzel magához
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rántotta a férfit és megcsókolták egymást.
A kislány áradozva nézte őket, hiszen még sosem látott igazi szerelmespárt. Ez is olyan ritka
dolog volt, mint a barátság.
Trondam nevetve elköszönt Rufy-tól és társaitól, majd szobája felé indult. Mei és Volre pedig
összenéztek és a kislány felé fordultak.
– Na akkor Rufy, most megyünk mulatni! – kacsintott Mei, majd bevonult a szobába, magára
kapott még pár ruhát, és elindultak, hogy megnézzék a várost hármasban…
Concord iroda, a város külső részén…
– Ez tényleg ő? – kérdezte a tizedes, amint megnézte a felvételt, ami a bolygó holdja feletti
állomáson készült, amint egy férfi néhány rabszolga kereskedőt tesz ártalmatlanná, megmentve
ezzel egy világító kék szemű kislányt.
– Azt hiszem, ez valóban ő – válaszolt egy őrmester. – Trondam Rei… Végre megtaláltunk…
három hónap után…
– Amúgy hogy a fenébe nem szúrtuk ki őt eddig?
– Egyszerű. Ugyan megjelent sok felvételen, de ha nem nézzük meg ezeket valami oknál
fogva, akkor nem vesszük észre. De ezt csak a gyilkosság miatt vizsgáltuk meg, hogy ki törte ki
annak a fickónak fent az állomáson a nyakát és ekkor találtuk meg őt. Teljesen véletlenül.
– Értem. Akkor tehát eddig is errefelé éltek, igaz?
– Azt hiszem igen – bólogatott az őrmester.
– Rendben. Akkor futtassuk le az arckeresőt a felvételeken. Mind a bolygón elérhetőkön,
mind az állomáson!
A körülöttük dolgozó cyborg-ok azonnal megkezdték a munkálatokat, a tömérdek térbeli
világító irányítópanel mellett a plafonból is leereszkedtek további beviteli modulok.
Mindössze néhány perc kellett, és meg is volt minden, amit kértek.
– No lám, hát itt vannak. Trondam Rei, Mei Gron és Volre Den. A többi társukról mi hír is
van, akik részt vettek az Antiainen incidensben?
– Hiányosak az információink – ingatta fejét az őrmester. – Akiről tudjuk, mi történt az Skye
Arran, akit ők maguk adtak át nekünk. Róla már ismeretes, hogy Angel Kartelles kém volt és végre
elfogtuk. Nem kapott halálbüntetést, csak fegyházba lett zárva.
– Értem. Ki van még? Tiree Coil?
– Ő eltűnt. Jura Uist volt még, ő is nyomtalanul felszívódott. Meg Islay Rham is.
– Akkor már csak egy valakit nem említettünk.
– Így van. Ő pedig Aylar Bren… – maradt jelentőségteljes csendben az őrmester.
Tudták, hogy a nő nemcsak, hogy nem szívódott fel, hanem valami sokkal veszélyesebb
manőverbe kezdett…
– Van egy ötletem – kezdte a tizedes.
– És mi lenne az?
– Ha elkapjuk ezt a Trondamot és csapatát, rábírhatjuk az együttműködésre és beépíthetjük
Aylar Bren szövetségébe, hiszen társak voltak. Bízni fog benne.
– És ha nem?
– Akkor meg kit érdekel egy Minmatar? De ha itt van a lehetőség, használjuk ki!
– Igen, ez tényleg jó.
– Nos akkor, ezt megbeszélem a parancsnokkal, hogy ő mit szól hozzá – ezzel egy
kommunikációs képernyőhöz fordult, amin hívást kezdeményezett.
Kis idő múlva a hívott ezredes jóváhagyta a tervet. Sőt, még előléptetést is ígért, ha sikerül
elkapni őket.
– Nos tehát – húzta ki magát az őrmester. – Akkor mozgósítom az elit egységeket és behozzuk
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őket.
– Csak óvatosan! Az a nő nagyon veszélyes, és az a Trondam Rei meg sok segítőt képes
felvonultatni. Óvatosan csapjanak le rájuk, mert ha elszöknek, akkor megint hónapokba telhet
megtalálni őket!
– Igen, tudom. Akkor akció indul sürgősségi protokoll alatt!
– Remek!
A két tiszt egymásra mosolygott, hiszen rábukkantak Új Éden egyik legjobban körözött
kapitányára és legénységére. Már csak el kell kapni őket, behozni és egy csillaggal máris több fog
ékeskedni a vállukon…
Néhány óra múlva…
Trondamot a kommunikátora ébresztette.
– Mi van? – kérdezte álmosan az őt hívó Volre felé.
– Baj van! – mondta a férfi aggódó arccal. – Most akartunk visszamenni, de Concord
egységek vették körbe a lakótornyot.
– A kurva… – kezdte Trondam. Kipattant az erőtérágyból, majd öltözködni kezdett.
– Nem tudunk bemenni – folytatta Volre. – El kell tűnnünk. Te is lépj olajra mert tuti hogy
értünk jönnek, Mei ráközelített a kivetített képeikre és mi voltunk rajta. Megtaláltak minket
valahogy.
– Bassza meg, bassza meg… – káromkodott a férfi és sebesen megnyitotta a szoba előtti
folyosó kameráinak képét. – Ó, hogy a jó ég baszná meg! Már itt vannak a folyosón.
– Ne… – változott Volre arca kétségbeesettre.
– Srácok, tűnjetek el! Szívódjatok fel! Nekem már azt hiszem annyi.
– Ne! Trondam… várj… eltereljük a figyelmüket és ki tudsz jönni.
– Már itt vannak az ajtónál – sóhajtott idegesen a férfi.
Nem tudott többet mondani. A szoba ajtaja felizzott, és berobbant.
Mikor a Concord egységek berontottak, Trondam már feltett kezekkel várta őket… szájában
pedig egy piciny kapszulával, hogy ez a teste meghaljon és a klónja fent az állomáson aktiválódjon.
Amint az első rendőr a közelébe ért és a padlóra lökte, oda már csak egy halott test érkezett
meg…
Trondam kinyitotta a szemét a bolygó holdja körül keringő állomás klónozó részlegében.
Sikerült megölnie az eredeti testét és most az új tért magához.
A henger alakú tartály teteje félrecsúszott és Trondam borzalmas hányinger és szédülés
közepette felült. Kijátszotta a zsarukat lent. Legalábbis ezt hitte…. Ugyanis mikor felült, szürkefehér egyenruhás, maszkos alakokat látott maga körül, közülük pedig az egyik a nyakához érintett
valamit és Trondam ájultan zuhant vissza a tartályba…
Mei, Volre és Rufy gyalogosan menekültek. A kislányt Mei vette fel a hóna alá, hogy gyorsak
tudjanak maradni. A Concord már észrevette őket is és kis antigravitációs robogókkal, autókkal
minden lehetséges irányból közelítettek.
Szívük hevesen vert. Ha elkapják őket, vége az idilli életnek. Mennek életük végéig börtönbe.
Örökre külön egymástól…
Az egyik kis robogó eléjük vágott és a vezetője egy kábítópuskát emelt rájuk. Lőni azonban
már nem tudott, mert Mei elejtette a kislányt, aki a fenekére huppant.
Előre vetődött, és a kábítósugár felette zúgott el. Majd a robogó közelébe érkezett és
felpattanva egy hatalmas lengőst adott a sofőrnek. A sisakja berepedt és lerepült a járgányról.
– Ide gyere! – kiáltott a nő Volre-nak.
A férfi felkapta a kislányt hogy gyorsabban tehessék meg a szükséges pár métert. Gyorsan
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felpattant előre, mögéje a rémült Rufy-t ültette, hátulra pedig Mei ült, aki már a kábítópuskát
állította élesre.
Volre nem teketóriázott, máris elindította a járművet, mert látta, hogy a többi robogó és kocsi
már nagyon közel jár. Ez a kis járgány elég gyorsnak tűnt, gondolta le fogja tudni gyorsulni és
manőverezni őket. De nem volt sebesebb egy lövedéknél…
A kis jármű először ráfordult egy útra, de gyorsulni már nem tudott.
– Indulj már! Indulj már! – kiáltotta kétségbeesetten Mei.
De Volre ezt nem tudta megtenni, mert nyakából egy piciny tű állt ki és eszméletlenül zuhant
a kormányra. A robogó finoman süllyedni kezdett, amint az irányítás nélküli hajtómű lassan
csökkentette az energiáját.
Mei szemei kimeredtek, amint meglátta barátjának nyakában a tűt. Szíve újra hevesen
kalapálni kezdett. Hát ennyi. Vége van. Három hónap paradicsom után jön az életük végéig tartó
pokol.
Még utolsóként odasúgta a kislánynak:
– Sajnálom Rufy!
A gyerek pedig csalódott arccal fordult hátra, és a sírás környékezte.
– Hát ti is rossz emberek vagytok? Azt hittem, nem.
– Nem vagyunk rosszak, csak… – nem tudta folytatni. Egy másik robogó csapódott az
oldalukba és kirepültek az ülésből.
Ezután Rufy nagyokat pislogva, csalódottan nézte, amint az ájult Volre-t hasra fektetik és
megbilincselik, Mei-t pedig, aki ugyan feltartott kézzel adta meg magát most a földre teperték és
dupla erős mágnesbilincsekkel, amiket még ő sem tudott széttépni, megalázva, hátracsavart karral
még utolsóként Rufy szemébe tudott nézni és sajnálkozó pillantást küldött felé.
Majd két rabszállító kocsi érkezett meg, egyikbe bevágták Volre-t, a másikba meg Mei-t és
elhajtottak velük.
Rufy egyedül maradt végül a sötét utcán, a Concord nem foglalkozott vele. Fogalma sem volt
mit tegyen, hova menjen és mi lesz most.
Egyet azonban biztosan tudott. Mei és Volre szobájánál látta, amint egyikük beüti a
nyitókódot, ezért úgy döntött, hogy odamegy. Úgyis álmos volt, alszik egy kicsit. És megvárja Meit és Volre-t, meg Trondamot. Ő még mindig nem tudta megérteni azt, hogy ha a Concord jön el
valakiért, akkor azt már senki nem látja többet az életben…
3. RÉSZ: A CONCORD FOGSÁGÁBAN
MASTAKOMON NAPRENDSZER
IX-es bolygó állomás, Concord iroda
Konstelláció: Orpana
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.5
Trondam magához tért. Fájt a feje, hányingere volt, és… megmozdítani sem tudta tagjait,
kivéve a fejét. Pár láthatatlan, ám annál masszívabb bilinccsel volt a falhoz szögezve.
Körbenézett, és lesújtó látvány tárult a szeme elé: egy cellában volt. Egy Concord börtönben.
Hát, vége a dalnak…
Valami érzékelő tudatában lehetett annak, hogy észhez tért és két képet vetített ki neki.
Egyiken Mei, másikon Volre látszódott, mindketten ugyanúgy voltak a falhoz szögezve, mint ő,
elválasztva egymástól. Mei még aludt, de Volre kétségbeesetten forgatta fejét, majd jól látszódott,
hogy szomorúan lehajtja végül. Be kellett látnia, végük van.
Trondam szíve majd megszakadt saját és barátainak nyomorúságos sorsán. Vajon kivégzik
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őket? Végleges törlés Új Éden adatbázisából? Vagy életfogytiglanos börtön? Vagy kényszermunka?
Csupa szép kilátás.
A félhomályos cellát mindössze a két kép világította meg. De hirtelen a szemben lévő falon
nyílt egy ajtó és nagyon erős fény szűrődött be, ami elvakította Trondamot. Szemét összehúzva
nézett a fényforrást eltakaró alakra. Na, ez vajon ki? Etető? Vagy kínzómester?
Az alak közelebb sétált és az ajtó becsukódott mögötte. Ujjaival megfogta Mei és Volre képét
és arrébb lökte. Ekkor fények gyulladtak fel a mennyezeten és megvilágították a koszos cellát és a
besétált embert.
Egy Caldari származású Concord tiszt volt. Szürke-fehér színű egyenruháján a csillagok színe
és száma alapján Trondam tudta, ez egy ezredes. Rövid haját oldalra fésülve hordta, arca frissen
borotvált, markáns, széles álla keménykötésű fickóról tanúskodott, akárcsak a termete. Nem csak
íróasztal katona lehetett, hanem tényleg vérbeli harcos, aki eddig a rendfokozatig nem véletlenül
jutott. A férfi halántékán, nyakán csatlakozó aljzatok sötétlettek a fehér bőrön.
– Trondam Rei! – szólította meg a rendőrtiszt a Minmatar férfit, aki nem szólt semmit, csak
nagyokat pislogott és felszisszent, amint sikerült egy millimétert megmozdítania a karját, de ez csak
rosszabb volt, mert még a mostaninál is jobban sajogni kezdett.
– Bemutatkozom – folytatta a tiszt –, mert a sok, magát nem kedvelővel szemben én elég
elismerően vélekedek Önről.
– Igazán? – eresztett ki egy fáradt, cinikus nevetést a férfi. Neki már úgyis befellegzett…
– Igazán! A nevem Tewq Dekrar ezredes, a Concord szolgálatában állok jó ideje. Talán
emlékszik rám, igaz?
Trondam gondolkodott a néven, de nem jutott eszébe neki semmi.
– Segítek – folytatta az ezredes. – Emlékszik három hónappal ezelőtt az Antiainen incidensre?
– Aha, rémlik valami – válaszolta Trondam, de persze tökéletesen emlékezett rá. Rengeteg
álmatlan éjszakát okozott neki ez és alkoholistává tette. Valahogy azonban ez a férfi mégsem ugrott
be.
– Nos kérem Trondam Rei – az ezredes járkálni kezdett a cellában – abban az incidensben,
mikor leszálltak a bolygóra, szerették volna elkapni a Concord parancsnokot. Remek volt a tervük,
míg ugye a harc dúlt a bolygó felett és magában az Antiainen rendszerben, addig az Ön kis titkos
kommandója egészen a parancsnokig jutott, de ugye az orbitális bombázás elzárta a járatot.
Emlékszik?
– Míg élek, biztosan. De gyanítom ez már nem tart sokáig, igaz?
– Ez majd a bíróságon múlik, de ne számítson könnyebb büntetésre, mint a kényszermunka –
váltott szigorúra az ezredes hangja.
– Tényleg? Köszönöm! És amúgy hogy találtak meg minket?
– Úgy, hogy mikor maga kitörte annak a fickónak a nyakát az állomáson, hogy megmentse azt
a kislányt, akkor kerültek elő a felvételek és láttuk meg magát. De most térjünk vissza az Ön
mesteri tervére! Elárulom, hogy ott, akkor az a Concord akcióit irányító parancsnok én voltam.
Trondam eltátotta a száját. Ő lett volna? Őt kellett volna akkor agyba főbe verni, és
rácsatlakozni az agyára, hogy átvehessék a Concord flottája felett az irányítást?
Az elképedés egyértelmű magyarázatot adott az ezredesnek.
– Látom, meglepődött ezen. – Sóhajtott. – Tudja, a feljebbvalóim egy része azt kérte, hogy
azonnal küldjem magukat börtönbe, hogy sose lássanak semmiféle napot még egyszer az életben, a
másik része meg azt, hogy hadd végezzék ki önöket ők. De volt egy harmadik fél is a vitában, aki
én voltam, egymagamban. Mivel egy remek tervvel álltam elő, így adtak nekem egy esélyt.
– Mire? – pislogott fájdalmas arccal Trondam. – Mellesleg nem lehetne el…
– Nem, sajnálom!
Trondam beletörődően sóhajtott, majd újra fájdalmas grimaszba torzult az arca.
– Folytatnám – kezdte újra a tiszt. – Szóval most, hogy elfogtuk magukat, már közelebb
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vagyunk a végcélunkhoz az ön csapatát illetően. Apropó, tudja-e, hogy hol vannak a többiek?
– Fogalmam sincs – rázta meg fejét Trondam és az ezredes látta rajta, hogy tényleg sejtelme
sincs, merre lehetnek.
– Jó. Igazából csak az egyikük érdekel minket. Ő…
Ezzel az ezredes azt a felvételt játszotta le, amit Trondam nemrég az állomáson átaludt. A
Caldari tudósító próbált beszámolni az Új Éden szerte kiszabadított foglyokról és arról, hogy a
Concord erőket egy eddig ismeretlen szövetség kezdte el fenyegetni. Majd az élő adásban a
bemondót rákényszerítették arra, hogy elmondja a hadüzenetet a Concord-nak és a figyelmeztetést a
civil embereknek, akik High Sec és Low Sec rendszerek határán élnek. Végül a bemondót
agyonlőtte a fegyvert tartó valaki és saját szavaival is megerősítette a hadüzenetet. A nőt felismerve
pedig Trondam csak egy nevet tudott elképedve kimondani:
– Aylar?!
– Igen, ő az.
– Ezt… ezt nem hiszem el – Trondam szemei még mindig ki voltak meredve a már lekapcsolt
híradás helye felé. Majd a feje tehetetlenül előre csuklott. Aylar… Mi történt veled? Mire
vetemedtél? Mit művelsz? Ezek a gondolatok ide-oda cikáztak fejében.
Az ezredes látta a vívódást a Minmatar férfin és hagyta is neki, hogy szenvedjen. Félig
meddig egyet értett a többi rendőrrel abban, hogy bűnhődniük kell. De még használhatóak voltak
valamire… Egy roppant fontos dologra…
Az ezredes jó néhány perc szünetet hagyott Trondamnak, hogy feldolgozhassa a tényeket:
egyik legjobb barátja egy Concord ellenes szövetséget indított el és bírta működésre. Mi több, még
nyílt hadüzenetet is hirdetett. Erre kétféle magyarázat létezett: egyik, hogy a nő meghibbant. De
Trondam tudta, hogy Aylar nem arról híres, hogy ez történne vele. A másik pedig, hogy valóban
rendelkezik olyan erőforrásokkal, melyekkel tényleg képes csapást mérni az űrrendőrségre. Ekkor
összeállt a kép: a híradás arról szólt, hogy bűnözőket szabadítottak ki szerte Új Édenben, olyanokat,
akik nagy háttérrel rendelkeznek és híveik még mindig kószálnak az űrben. Aylar remekül tervezett
és tudta, ha ilyeneket szabadít ki, akkor valóságos Concord gyűlölő tagokat tudhat maga mellett. Az
ilyeneknek pedig nem kell semmiféle motiváció ahhoz, hogy darabokra tépjék a rendőrségi hajókat.
Egy további dolog azonban még kérdésként ott lebegett. Ez pedig az volt, hogy ez miért jó
Aylar-nak? A jelek szerint attól nem kellett tartania, hogy elfogják, vagy megölik. Sőt. Inkább tőle
kellett most tartania sokaknak. Valami más is volt. Valami, ami nem hangzott el a híradásban.
Az ezredes valószínűleg ugyanott járt gondolatban, mert megkérdezte:
– Mit gondol Trondam Rei? Miért teszi ezt az ex társa?
– Hát, fogalmam sincs – ezzel együtt rájött, hogy legalább azt előbb kérhette volna, hogy
eresszék el a faltól és utána mondhatta volna el ezt cserébe. Valamit a semmiért. Jó hülye volt. Egy
„hülye 'matar”, jutott eszébe Aylar szójárása.
– Trondam Rei, Ön most kaphat egy esélyt arra, hogy ne halálra ítéljék, és börtönbe sem kell
kerülnie, feltéve ha segít nekünk Aylar Bren ellen.
– Mi? – pislogott nagyokat.
– Be kell férkőznie a flottájába, hiszen barátok. És belülről kell információkat adnia nekünk
minden állomásról, irányítótoronyról, kapitál hajók helyzetéről, tervezett megmozdulásokról. Ha
ezek megvannak, akkor a Concord módszeresen odacsaphat nekik és szép lassan felmorzsoljuk
őket. Végül le kell tartóztatniuk őt. Fontos még, hogy kiderítse, mit akar elérni Aylar Bren ezzel a
hadjárattal. Mi a célja? Mert mint tudja, a nő bejelentése láncreakciót indít majd el. Gondolkodjon
el azon, hogy…
Trondam hirtelen kiabálni kezdett:
– Hogy a francba tudnék gondolkodni, mikor nem érzem már lassan a fejemet sem, mert nem
megy sehová vér? Mi? Eresszen el!
Dekrar ezredes sóhajtott, majd egy kis készülékkel kikapcsolta a láthatatlan bilincseket.
Trondam a földre roskadt és kezei remegtek. A fal tövébe kuporodott és várta, hogy a vér
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átjárja újra tagjait.
– Na, már jobb? – kérdezte mosolyogva Dekrar ezredes.
– Ja, baszódjon meg, jobb. Kezdhette volna ezzel is – mondta flegmán a férfi, miközben a
csuklóit dörzsölgette.
– Akkor folytatnám – döntötte oldalra fejét, miközben azon gondolkodott, hogy az előtte
kuporgó, rakás szerencsétlenségnek kinéző Minmatar férfi milyen galibát okozott és milyen ötletes
tervvel nyerte meg az Antiainen csatát: bevonta a Blood Raider kalózokat.
– Jó, folytassa! – mondta beletörődően Trondam.
Az ezredes újra mosolygott: – Folytatva az előbb félbehagyott láncreakció elméletemet, ha a
Concord meggyengül a High és Low Sec rendszerek határán, akkor az ön szerint kinek lesz jó?
– Mindenkinek – vigyorgott pimaszul Trondam.
– Ezt tudom – kacagott a tiszt. – Más szempontból értem. Először a csempészeknek lesz ez jó,
a drogok szállítása zavartalanabb lesz. Ámde – tette fel az ujját – csak egy ideig. Ha könnyű lesz
szállítani a drogokat, akkor az áruk is le fog esni. Ez nem jó se a csempészeknek, mert kevesebbet
nyernek egy-egy fuvaron, és nem jó a drogot gyártó kalózoknak sem, mert olcsóbban kénytelenek
eladni az árujukat. Ám ez a fogyasztóknak jó lehet, mivel az első jel a drogok árának zuhanása lesz.
Minél könnyebben elérhető, annál olcsóbb ugyebár. De ez csak egy ideig tart, mert utána a szállítás
és termelés duplázásával elérik ugyanazt a profitot… csak éppen kétszer annyit kell érte
dolgozniuk.
– Tehát akkor ez sehogy se jó a kalózoknak.
– Pontosan – bólogatott az ezredes. – Már kaptunk némi felkérést flottaegyesítésre, hogy
megállítsuk Aylar-t, de még tárgyalás alatt van ez a lehetőség.
– Haha, kalózok és Concord együtt, Aylar ellen – kacagott Trondam, majd a plafon felé
kiáltotta: – Imádlak Aylar, óriási vagy!
Az ezredes elhúzta a száját. Számított erre tőle, hiszen Aylar Brennel jóbarátok. De a nővel
ellentétben ő most óriási bajban volt.
– Nézze Trondam Rei, ha magának ez tetszik, akkor akár ebben a pillanatban megkezdheti
életfogytiglanját.
– Dehogy kezdem meg, segítek magának – nevetett – csak nagyon tetszik, amit Aylar művel.
Olyan… büszke vagyok rá – húzta pimasz vigyorra száját.
Dekrar ezredes lemondóan megcsóválta a fejét, de tudta, hogy nem nagyon van választása. Be
kell építenie Trondamot és számítani a segítségére.
– A társaim nélkül nem megyek sehová! – mondta ki hirtelen Trondam.
– Ezt már az elején gondoltam – sandított a férfi.
– Gondolom azért lesz valami rám szerelve, igaz? Bomba, karperec, jeladó, kolomp a
nyakamon, csörgő, vagy sípolós cipő.
– Igen, lesz egy csini bomba a fejében – mosolyodott el az ezredes veszedelmesen.
– Na, gondoltam – húzta el a száját. – Ha majd beteszik…
– Már bent van…
Trondamba belefagyott a szó. Az ezredes pedig folytatta:
– Nem mutatható ki semmiféle detektorral, sem érzékelővel vagy szkennerrel.
Csúcsfejlesztés.
– De jó tudni ezt – mondta cinikusan Trondam.
– Bizony ám. Nos Trondam Rei, készen áll?
– Mi van, ha lebukunk?
– Akkor majd meglátja, hogy mennyire jó barátja ez az Aylar Bren… Ja és ha esetleg úgy
gondolják, hogy mégsem segítenek nekünk, akkor a bomba a fejükben azonnal felrobban. És van
időkorlátja is. Egy hetük van, pontosan 168 óra, hogy elég információt gyűjtsenek nekünk arról,
ami elég használható lesz Aylar Bren flottájának szétmorzsolásához.
– És ki dönti el, hogy ez az információ elegendő-e vagy sem?
#28#

– Én – húzta ki magát mosolyogva az ezredes.
A két férfi ezután farkasszemet nézett egymással pár percig.
Az ezredes gondolatai Trondam és Aylar körül forogtak. Jó barátok voltak régen, együtt
hajmeresztő dolgokat vittek véghez. De az Antiainen incidens után szétváltak útjaik és míg a férfi és
legénysége bujkált, addig Aylar meg flottát toborzott. Méghozzá nem is kis eredménnyel. A
Concord történetében az egyik legnagyobb fenyegetéssé lépett elő.
Trondam pedig azon gondolkodott, hogy egy jó barátját kell elárulnia cserébe a szabadságért.
Tisztában volt vele, ha most ebbe nem megy bele, a Concord akkor is beveti őt, csak kicsit
megpiszkált aggyal, egy viselkedésszabályzóval és utána kényszerítik, hogy ezt tegye. Persze ez
utóbbi esetben szinte rá is festhette volna a hajójára, hogy „Áruló vagyok, ide lőj!”. De így, hogy
önszántából vállalja el az akciót, jobban festhet az egész. Lelkére pokoli nyomás is nehezedett.
Azon gondolkozott, hogy ha majd megtalálja Aylar-t, akkor egyszerűen figyelmezteti, hogy tűnjön
el, a flottáját kiirtják ugyan, de neki meg tiszta marad a lelkiismerete. De sajnos a sarkalatos pont az
volt, hogy az egyezség egy részét Aylar letartóztatása képezte. Bár, ha a flottát kiirtják, még esélyes
lehet, hogy az ezredes úgy dönt, megkíméli az életüket. Egy biztos, a legfontosabb a flotta
kiirtásának segítése, ezt az ezredes világosan megmondta. Másodsorban Aylar letartóztatása a cél.
Aztán ennél a pontnál megint dilemmába zuhant. Nem lenne sokkal egyszerűbb nekik egyből Aylar
elfogására kiadni a parancsot? Akkor a flotta szétesik. De rájött, hogy ha Aylar ilyen komoly tervet
készített, akkor biztosan nem hagyja, hogy szétessen ez az ő halála miatt. Biztos klónokat rejtett el
több helyen, és készen áll arra, hogy ha elkapják, azonnal megölje magát és valahol máshol
ébredjen és megússza a bilincset.
Trondam végül felállt és összeszedte magát. Egy pillanatra vissza akart zuhanni a padlóra, de
meglepő módon maga az ezredes ugrott oda, hogy elkapja.
Miután a férfi jelezte hogy jól van, Dekrar ezredes elővett egy masszív bilincset.
– Most át kell kísérnem valahová, de ezt fel kell tegyem.
– Lehetne elöl? – kérte Trondam.
– Sajnos nem. Forduljon meg!
Ezzel Dekrar ezredes megbilincselte Trondamot és kivezette a cellából, hogy átbeszéljék a
további részleteket…
Nem sokkal később…
Egy tárgyalóteremben várakoztak. Az ajtóban két emberszabású, egyszerű őrrobot állt, csőre
töltött fegyverekkel, arra az eshetőségre felkészülve, ha Trondam valami meggondolatlanságba
kezdene.
Egy analizáló cyborg fémes emberi felsőtesttel, és guruló alépítménnyel ide oda kacsázott a
teremben a kivetített több tucatnyi kép között, a kért adatokat néhány másodpercen belül a központi
képre sugározta, hogy át tudják venni a részleteket.
Trondam még mindig hátrabilincselt kézzel ült a székben és ugyan csak egyszer kérte, de
Dekrar ezredes elmondta, hogy a két foglár robotnak olyan protokoll-ja is van, hogy ha fegyencet
látnak bilincs nélkül, azonnal tüzet nyitnak. Emiatt nem kérte még egyszer.
Már egy órája a tervet beszélték, mikor nyílni kezdett az ajtó és betaszigálták Volre-t. A férfi
karja ugyanúgy hátul volt összebilincselve és mikor meglátta főnökét, felcsillant a szeme.
– Trondam! – kiáltott fel.
– Volre! – reagált a másik férfi.
– Mi történik itt? Hogy találtak meg minket?
– Én basztam el. Mikor Rufy-t mentettem meg a rabszolga kereskedőktől, kiszúrt egy kamera.
– Ó cseszd meg – nézett lesújtóan Volre.
– Bocs!
– Bocs? Azt mondtad bocs? – fakadt ki a Gallente férfi. – Már olyan szépen voltunk Mei-jel,
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hogy nem is igaz, erre te meg elbaszod, mert… Tönkretetted az életünket!
– Befognád? – kiabált rá Trondam.
Eközben a férfit is leültették egy székre, szemben főnökével. Dekrar ezredes pedig karba tett
kézzel, mosolyogva figyelte őket. Közben meg azon gondolkozott, hogy ha ezek így civakodnak,
akkor hogy a fenébe lehettek tényleg olyan jók, hogy majdnem elkapták őt?
Trondam közben folytatta:
– Éppen kapunk egy feladatot, amit ha teljesítünk, elengednek.
– Tényleg? – folytatta Volre hisztérikusan, majd cinikussá váltak szavai: – És mi az? Talán
kivezényelnek Aylar ellen? – utalt egyértelműen arra, hogy ő látta a híradást róla, de sejtelme sem
volt, hogy a feladat tényleg ez lesz.
– Hát kérlek szépen, pontosan ezt kell tennünk!
Volre tátott szájjal nézett főnökére.
– Ezt ugye nem mondod komolyan?!
– De, sajnos – hajtotta le a fejét Trondam. – Ezek itt tudják, hogy ő volt a társam, és be kell
épülnünk a flottájába kémkedni.
Volre szinte átszúrta Trondam koponyáját a tekintetével, majd hirtelen megszólalt:
– Hol van Mei? Látni akarom! – ezzel az ezredeshez fordult.
Amaz válaszolt: – Mindjárt hozzák őt is.
– Velünk jöhet?
– Persze – bólogatott a tiszt mosolyogva.
Éppen ahogy ezt kimondta, újra nyílt az ajtó és bekísérték a nőt, akinek keze nem csak
egyszerűen hátra volt bilincselve, hanem szinte gúzsba volt kötve vaskos láncokkal is.
Trondam és Volre felpattantak, de a foglár robotok egyből odakapták a fegyvereket. Vissza is
ültek sebesen.
A nő arca kissé véraláfutásos volt, egyértelműen jelezve, hogy a cellában az őröktől kapott
pár pofont. Biztos nem tudott viselkedni.
Leültették egy székre és összehajoltak Volrevel, hogy csókot adjanak egymásnak, de két őr
széthúzta őket.
– Mi folyik itt? – kérdezte Mei is roppant dühösen. A teremben lévők tudták, ha nem lennének
rajta bilincsek és láncok, akkor már csak a fegyveres foglár robotok tudnának ártalmatlanná tenni
őt, más nemigen.
Trondam neki nem nagyon merte elmondani, hogy miatta buktak le, de előbb utóbb kénytelen
lesz. Ezért talán most jobb is, mert meg van bilincselve és nem tudja letépni a fejét.
– Bocs Mei! Én basztam el. Minden az én hibám.
A nő elnyújtott arccal fordult Volre felé, egyértelműen jelezve, hogy „Ennyi? Azt hiszi, ezzel
megússza a pofonjaimat?”
– És akkor most minek vagyunk itt? Hogy elbúcsúzhassunk egymástól a börtönélet előtt?
Vagy halálba küldenek és kivezényelnek Aylar ellen? Vagy mi lesz? Mi?!
Mei is egyértelműsítette, hogy látta a híradást az Amarr nőről és tisztában volt vele, hogy
ellene indulni valóban öngyilkosság… különösen így, hogy egy Concord-ot is fenyegetni képes
flotta élén áll.
Trondam nagyot nyelt és kijelentette:
– Igen Mei, pontosan ezt kell majd tennünk. Cserébe szabadok leszünk. Be kell épülnünk
Aylar-hoz kémkedni és mikor eljön az időpont, le is kell tartóztatnunk.
Mei az idegességtől erőlködni kezdett. A láncok, bilincsek recsegtek a mesterséges végtagok
irtózatos erejétől, és már a foglár robotok is ráemelték a fegyvereket, de még a nő szuper ereje sem
volt elég ezeknek a béklyóknak az átszakításához.
Miután Dekrar ezredes türelmesen megvárta, hogy Mei is lenyugodjon, folytatta:
– No tehát Trondam Rei, Volre Den és Mei Gron – fordult egyenként feléjük a nevük
kimondásakor. – Akkor az önök feladata a beépülés lesz Aylar Bren flottájába. Legyenek tudatában
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annak, hogy ha én most nem lennék, akkor maguk már vagy egy biomassza feldolgozóban lennének
hasznosítva, vagy pedig börtönben rohadnának életük végéig. Felfogják ezt?
Mindhárman a férfit nézték csalódott, ideges, pánikba esett tekintettel. Ezek az érzések
váltakozva és egyszerre is látszódtak arcukon. Nincs más választásuk, ha ezt meg akarják úszni,
mint az, hogy Aylar Bren ellen indulnak meg és kémkednek a Concord-nak. Máskülönben…
Trondam sóhajtott egyet idegesen:
– Mi az első teendőnk? – kérdezte.
– Ezt ne tőlem kérdezze! Mi adunk egy hajót, a bombák már a fejükben vannak…
Volre szakította meg az ezredest elképedve:
– Miféle bombák?
– Ó majd elfelejtettem, eddig csak Trondamnak mondtam. Nos, az Ön és barátnője fejében is
van egy csúcsfejlesztésű, lenyomozhatatlan agybomba. 168 órájuk lesz, hogy minket a kellő
mennyiségű információkkal ellássanak, melynek megfelelőségét én fogom eldönteni. Ha 168 óra
alatt nem szereznek elég információt, akkor a bombák felrobbannak. Nem fognak érezni semmit,
csak a maguk körül állók, akiknek arca tele lesz az agyvelejükkel.
Mei szaporán pislogott és látszólag azt képzelte el, hogy hogyan nyúzza meg az ezredest
elevenen. Volre nagyra nyílt szemekkel, szinte sírva az idegességtől küszködött magában. Trondam
pedig csak lesütött szemekkel nézte az asztal sima lapját. Majd hirtelen megfejelte párszor.
– Tehát – folytatta az ezredes – adunk Önöknek egy hajót, és a többi a maguk dolga. Nem
tudjuk majd Aylar Bren közelébe juttatni mert fogalmunk sincs merre bujkál, úgyhogy ez az Önök
feladata lesz. Siessenek, mert ez már a 168 órából megy majd el. Teljesen magukra lesznek utalva,
nem beszélhetünk semmiféle módon, egy kivétellel, ami a hajójukban egy speciális szerkezet lesz,
amin keresztül csak velem tudnak beszélni, ezen felül kapnak egy szintén csúcsfejlesztésű kézi
kommunikátort, ha a kapcsolatot a hajóról nem tudják végrehajtani. Továbbá sajnos nem tudok
biztosítani klónokat, mert a kollégáim még így is csoda, hogy adtak egy esélyt nekem és maguknak.
Azt javaslom, használják ki. Ja és apropó, ha meg akarnának szökni, akkor elárulom, hogy az
agybomba a fejükben jeladó is egyben. Ha meg is szöknek, egyrészt tudjuk, hol lesznek, másrészt
meg lerobban a fejük 168 óra múlva. Bár ez valójában már csak 167 óra 12 perc…
Újabb gyilkos, ámde tehetetlen tekintetek villantak az ezredes felé.
– Ó, és még valami! – tartotta fel ujját a férfi. – Gondolom rájöttek már arra, hogy Aylar Bren
közelébe jutni sok előkészületet, sőt mi több, merész akciót fog feltételezni. Tudjuk, hogy csak úgy
arra repülni és beállni közéjük nem fog menni. Ezért lesz egy alternatív lehetőség, amivel úgymond
bevágódhatnak közé. Ez pedig az lesz, hogy egy börtön komplexum-ból Aylar-ék helyett maguk
fognak kihozni valakit.
– De a börtönök a Concord alá… – próbált érvelni Volre.
– Nem minden börtön tartozik a Concord alá. Létezik sok privát fegyház, amik saját őrökkel
rendelkeznek, ezek a létesítmények pedig leginkább Null Sec rendszerekben vannak. A hajójukon
fognak találni egy koordinátát, ahonnan olyan embereket kell kihozniuk, akik Aylar számára
értékesek. Ő eddig még nem mozdult rájuk, de ha maguk teszik ezt, akkor az jó ajánlólevél lesz. A
fegyház egy nagy zsoldos cég tulajdonában van, megvan minden joguk, hogy közveszélyes
embereket tartsanak ott fogva. Ez túlmegy a Concord hatáskörén is. Aylar biztosan rámozdul majd
ezekre is, de mint mondtam, ha maguk úgymond beelőzik, akkor jók lesznek nála.
– És ezt mind egyedül? – vonta fel a szemöldökét Trondam.
– Nem, nem – csóválta a fejét az ezredes. – Egy kis csapatot fog kapni, hajóstul. Maga lesz a
vezetőjük. Ők is ugyanolyan börtöntöltelékek, mint Önök, hasonló agybombával a fejükben.
Trondamék összenéztek. Arcukon csalódottság, fásultság, düh keveredett, nem akarták még
mindig elhinni, hogy elkapták őket, vége az idilli életnek és mehetnek bele a halálba, ráadásul
klónok nélkül. Ha kilövik őket, nincs újraébredés… Végleges törlődés lesz Új Éden mindennemű
adatbázisából.
Az ezredes elégedetten szemlélte a két férfit és a nőt. Megtörtek. Látta, hogy ez a Mei és ez a
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Volre bármit megtenne egymásért, Trondam pedig amolyan piszok nagy tekintélyt sugárzó,
karizmatikus egyéniség volt. Be is vallotta magának, hogy ha a férfi megkérné arra, hogy
csatlakozzon, talán még fontolóra is venné.
A megbeszélés véget ért, még néhány mellékes információ lett átadva nekik. Kivezették őket
egyesével, még mindig megbilincselve egy másik terembe, ahol levették ezt róluk.
Mi több, mindegyikük kapott egy személyre szóló parancsot egy piciny adatkristályban, ami a
megjelenítés után megsemmisült.
Ez utóbbi dolog miatt, még elválasztva egymástól külön öltözőkben, a bilincsek lekerülése
után törni zúzni kezdték a berendezést idegességükben…
MARA NAPRENDSZER
III-as sziklabolygó Concord büntetőtelep
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Makiriemi
Régió: Lonetrek
Biztonsági szint: 0.4
A börtöntelep a Concord fennhatósága alatt állt. Közel ötszáz rabot tudott összezsúfolni. A
férfi és női szekció vaskos falakkal volt elválasztva egymástól, tetején őrökkel, robotokkal. A
cellablokkok több, egymás feletti sorokban nyíltak a falon, a bődületes méretű, levegőt bent tartó
kupola alatt. Udvar is volt, meg mozgási lehetőség a raboknak. Meg persze kényszermunkát is
kellett végezniük. Az étkezőben pedig egyszerre gyűltek össze.
Skye Arran idegesen huppant le a fémszékre az étkezdében és megfogta a fémtálcát, amin
gőzölgő ebédje volt és a közeli falhoz csapta. A zöldes, ételnek nevezett massza a csörömpölést
követően szerteszét fröccsent, majd lefelé folyt a falon. Majd a nő felugrott, felkapta a tálcát és ütni
kezdte vele az asztal szélét. Végül eldobta és öklével folytatta az asztal csépelését.
– Talán ideges vagy? – kérdezte hűvösen a Skye mellett ülő Caldari nő, Nyph Poe.
Skye abbahagyta a bútordarab püfölését és a nőre meredt:
– Tessék? Kérdeztél valamit? – kérdezte kötekedve.
Nyph magas, vékony testalkatú, ámde annál szálkásabb izomzatú volt. Arca markáns, ezüst
színű haja hosszú, elöl kissé hosszabbra hagyva. Szeme szúrósan, kimérten pillantott a világba,
vagy máshogy fogalmazva: mindenkire gyilkos tekintettel nézett. Persze ez nem is állt messze a
valóságtól, mert Nyph sorozatgyilkos volt. Régen, egy kis csapat tagjaként harci drogokkal
foglalkoztak, a csempészetükkel. Az ezzel járó könyörtelen élet a harminc éves nőt vérengző
vadállattá tette. Egyik harcban elvesztette mindkét lábát, melyet le is cseréltetett mesterségesre.
Harci fejlesztés, emberi bőr bevonat, erősített izomzat, rásegítő szervók. Később a nő megvált a
kezeitől is, majd ezeket már önmagában harcra képes, fegyverrel teleépítettekre cserélte. Alkarjából
éles, monomolekuláris élű karmokat tudott kilökni, melyek majd fél méter hosszúak voltak.
Ezekkel pedig borzasztó mészárlásokat vitt véghez. Ekkor még mindig nem volt elég neki, elkezdte
a testében is a létfontosságú szerveit körbeépíttetni amolyan védőburkolattal. Itt nem tudták teljes
egészében a fémmegoldást választani, ezért egy plasztik szerű, ellenálló anyaggal végezték ezt el.
Szív, máj, tüdő, miegymás, ezek mind ezzel a könnyű, mégis masszív anyaggal lettek bevonva.
Azonban a nőnek még mindig nem volt elég. Elkezdte az érzékszerveit is lecseréltetni. Kezdte a
szemekkel, majd jöttek a belső hallójáratok is. Ezt követően az agyába is különféle harci
analizátorokat építtetett. Ekkor azonban bejött nála az, amit az implantátumok kezdeti éveiben
sokszor tapasztaltak embereknél, de redukálták az előfordulási értékeket szinte egyetlen ezrelékre.
Azonban a nőnek bejött ez az egy ezrelék, méghozzá azért, mert szándékosan akarta. Akinél ez
megtörtént, az amolyan kiberpszichopatává vált. Kérdezés és érzelem nélkül, azonnal ölt, nem
számított neki senki és semmi.
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Miután Nyph lemészárolta a saját csempészbandáját, bérgyilkosnak szegődött. De hamar
lebukott, egy csendesnek tervezett akció során ő nem állt meg az áldozat kivégzésénél: minden
egyéb embert megölt, aki csak a látóterében volt.
A Concord nagy hajtóvadászatba kezdett ellene és két évvel ezelőtt, egy kisebb hadosztálynak
sikerült elfognia. Pár óra alatt kimondták az ítéletét, életfogytiglani büntetés a Mara rendszer
hármas bolygójának büntetőtelepén…
Ennek tükrében Skye kötekedő kérdésére olyan pillantással válaszolt, hogy a Gallente nő
remegve bocsánatot kért. Tudta, hogy ha Nyph bedühödik, akkor itt lebontja a fél étkezőt, míg
elkábítják.
Persze a börtönnek megvoltak az erre tervezett, biztonsági berendezései is. A padlóba,
plafonba és falakba süllyesztve érzékelőkkel telezsúfolt őrágyúk rejteztek. Ha bárki, bármiféle
beültetést aktivált, ami emberi élet kioltására alkalmas, akkor azonnal kipattannak ezek a falból és
lelövik a rendbontót. Nyph tökéletesen tudta ezt.
– Miért vagy ideges Skye drága? – kérdezte nyájasan egy harmadik nő, Eyxon Vres.
– Hogy miért? – fordult feléje Skye. – Azért, mert szar idők jönnek.
– Hogy érted Skye drága?
– Úgy értem, hogy eddig ugye csak emberi őreink voltak, férfiak. Könnyű volt meggyőzni
őket egy kis plusz kajáért, meg dohányért, meg narkóért. Érted ugye? – fordult Skye Eyxon felé és
kacsintott egyet. Majd arca hirtelen dühbe torzult. – De a francba is, lecserélték az összes férfi őrt,
akikkel olyan jól éreztem magam és mindent meg tudtam szereztetni velük… cyborgokra. Azoknak
meg aztán hiába ringatom a hátsóm. Picsába – csapott bele megint az asztalba a nő.
– Nyugi Skye édes, majd akkor tőlem kapsz megfelelő bánásmódot, jó? – kacsintott Eyxon.
Skye feléje fordult és egy csókot küldött neki.
– Ezt eddig is megtettük. Vagy nem? Vagy te is meg tudsz úgy dolgozni, mint egy remek férfi
őr? Hm?
– Hát, ha nem fogom vissza magam, hogyne.
– Na, majd este kipróbáljuk – kacsintott Skye.
– És mi van, ha a D blokkba zárnak mára megint téged? Tudják, hogy mennyire kavarod a
kedélyeket.
– Hát, akkor majd máskor. Remélem nem zárnak minden rohadt nap oda.
Eyxon végül sóhajtott egyet, majd ételéből felvett egy maroknyit és méla undorral a szájába
tömte.
A nő Minmatar származású volt, hosszú, két oldalra rendezett ezüst színű hajjal. Arcán
tetoválások díszelegtek. Homloka közepén, függőlegesen jött le egy ezüst csík, a szemöldöke között
több felé vált, kettő követte az ívét, további két kanyargó vonal pedig lefutott az arcon. Szája is
ezüstösen ragyogott, belső mirigyekkel téve még fényesebbé.
Teste izmos volt, külső implantátumok csak az ujjai hegyébe építve, apró körmökként tudtak
kilökődni. A feje azonban szépen tele volt, mindenféle társalgási, szociális segédprogramokat
futtatni képes eszközökkel. Nála azonban bejött az egy ezrelék: a nő alap esetben egy Minmatar
törzs egyik szónoka és szóvivőjeként éldegélt, míg az utolsó Implant behelyezésekor meghülyült.
Kiberpszichopata lett. Ő azonban nem úgy, mint Nyph, hanem máshogy. Eyxon olyanná vált, mint a
Blood Raider kalózok, csak neki nem kellett semmiféle ösztönzés, fenyegetés. Rettenetesen élvezte
az emberi húst és egy helyen, mikor elkattant, kibelezett egy magas rangú Amarr férfit, majd a
testet elrejtette. Mire megtalálták a hullát, addig már a kezei és lábai, valamint az összes belső
szerve fel volt zabálva.
Eyxont keresni kezdték, miközben további áldozatokat szedett. Nyomában félig felzabált,
vagy kivágott szervű holttesteket hagyott.
Kis időre beállt a Blood Raider kalózokhoz, akik hús iránti vágyát magas szintre emelték.
Már tudatos volt nála a hullazabálás és kibelezés, élvezte, szerette. Sőt, ezek az érzések fel is
erősödtek benne, míg a kannibálok tanításait hallgatta.
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Egy napon azonban tőrbe csalták. Sejtették, hogy merre lehet, miféle áldozatokat szeret. A
csali egy Concord tiszt volt. Eyxon rá is harapott, majd az előrontó nehézfiúk a kannibál hölgyet
bilincsbe verték és miközben mosolygott, elcipelték. Két nap múlva pedig itt találta magát…
Az étkező sok veszélyes nővel, valóságos őrült amazonokkal volt tele. Meg persze akadtak
királylány kategóriájúak is, akiknek a benti élet és erőszak – fegyencektől és őröktől egyaránt –
megtörte őket. Legtöbbje már rég megőrült, vagy maga is életveszélyes rabbá vált.
– Mit tervezel most Skye? – kérdezte Nyph és réveteg tekintettel az ételébe bámult.
– Azt, hogy… – nem tudta folytatni. Az ebédlőben megjelent egy hologram és a duruzsolást
kettéhasítva felhívást közölt:
– 297-es számú elítélt, azonnal jelentkezzen a látogató szekcióban! Ismétlem, 297-es elítélt
azonnal jelentkezzen a látogató szekcióban!
– 297-es elítélt? – nézett bambán maga elé Skye. – Ki lehet az?
– Ez te vagy te hülye – rivallt rá Eyxon. – Tudom, hogy még csak egyszer hívtak így, de ez te
vagy.
– Ja, tényleg – mosolyodott el Skye. Majd felpattant és elindult a zsúfolt étkező ajtaja felé.
A rabok – a veszélyes amazonok és megtört királylányok – most mind követték tekintetükkel.
Egy látogató itt olyan ritkaságszámba ment, mint a friss levegő a felszínen. Évente talán egyetlen
emberhez jött valaki, az is valami rosszakaró lehetett és jött gyönyörködni a bezárt nő látványában.
Skye az ajtóhoz ért és feltartotta kezeit, hogy az őrök átvizsgálhassák. Ezek már cyborgok
voltak, így Skye mit sem ért nem kicsit vonzó külsejével. Ezért bosszankodott, mert csökkentek
ezáltal a benti, hátralévő életének lehetőségei. Kezét hátratette és megbilincselték, majd elvezették.
Miközben a két őr a látogató blokkba kísérte, gondolkodott. Vajon ki lehet az? Az utóbbi
évben, az Antiainen incidensig az Angel Kartell ügynökeként dolgozott. De ők három hónapja
elfeledték. Három hónapja… Trondam… az a rohadék. Emlékezett rá, hogy mit össze sikoltozott,
könyörgött, hogy ne adják át a Concord-nak, de a férfi nem is figyelt rá. A terve, hogy a vírust és az
antivírust mind megszerzi és kereskedik majd vele, nem jött össze, sőt, élete 180 fokos fordulatot
vett, amint lebukott. És Aylar Bren volt, aki elintézte végül őt. Ha nem bukkant volna fel az Amarr
szuka, minden rendben lenne még mindig.
Emlékezett még Trondam dühös tekintetére, amikor belökte őt a kapszulába, ami készen állt a
kilövésre egy Concord állomás előtt. A bizonyítékokat tartalmazó adatkristályokat szépen melléje
helyezték és mivel meg volt bilincselve, nem tudta széttörni ezeket. A saját szeme előtt lebegtek az
életét megpecsételő dolgok, de a faltól nem tudott elszakadni.
Végül a Concord behúzta a kapszulát, őt kiszedték belőle, megnézték az üzenetet, a
felvételeket és utána a nőt máris mosolyogva szállították a bíróságra, ahol életfogytiglant kapott és
két óra múlva már itt is volt, ebben a börtönben. Vége kisanyám, Skye Arran, ennyit rólad.
Három hónap alatt megbékélt a dologgal, bár még sokszor sok minden bosszantotta.
Hiányzott neki Trondam, mert őszintén bevallotta magának, bizony szerette a férfit. Na meg ami
leginkább hiányzott neki, a borzalmas mennyiségű szex. Eleinte a férfi őrszemélyzettel sikerült
időnként megejteni a dolgot, de ennek híre ment és lecserélték ezeket. Így hát a nőnek nem maradt
más választása, mint a többi női rab… És itt eszébe jutott Eyxon ajánlata… Már csak azt kéne
elintézni, hogy ne a D blokkba zárják mára.
Megérkeztek a látogató szekcióba. Skye-t az őrök betuszkolták a kis terembe és leültették egy
átlátszatlan üveg elé. A másik oldalon már ott volt a látogatója, de hogy ki lehetett, arról fogalma
sem volt.
Ekkor az üveg átlátszóvá vált és egy Gallente tűnt fel a másik oldalon. Sötét ruhájának
gallérját magasra húzta, arcán maszkot viselt. És mikor meglátta a nőt, szélesen elmosolyodott
– Skye Arran! – kacsintott.
A nő elképedt: a férfi az Angel Kartell-nél volt a mentora.
– Kouz Pelk – vált örömtelivé Skye arca.
– Igen Skye, én vagyok és itt vagyok. Gondoltam megnézem, hogy vagy. Milyen a sorod?
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– Hát, milyen lehet pár kibepszichopata amazonnal és bolond királylánnyal összezárva lenni?
Ráadásul az őröket is lecserélték, tudod?! – mosolygott bájosan a nő, jelezve ezzel, hogy a
mentorával is sokat volt együtt… az ágyban.
A férfi ekkor a kezeit maga elé tette a piciny pultra és apró jelzéseket adott le. Miközben
beszélt, Skye olvasta a jeleket, mert értette ezt. Tudták, hogy kamerák és lehallgatók mind figyelik
őket, de ezeket csak az Angel Kartell ügynökei értették.
– Tudod Skye, nagyon sok minden történt mostanában – mondta a férfi, közben ujjaival meg
mutogatta: – Ma este jövünk érted. Hozz magaddal innen valakit! Kerülj a D blokkba!
A nő szemei nagyra nyíltak, de folytatta az ál-beszélgetést. Visszajelezni nem tudott
hátrabilincselt keze miatt: – Tényleg? És mik történtek? Van új tanítványod?
– Igen, van. Ő is nő, de nem olyan szép, mint te.
– Ó hát ez nagyon kedves, de egy kicsit megviselt a fogság.
– Tudom Skye. Kitartás. És megszokod a benti életet.
– Köszi! És… – a nő nem tudta folytatni.
– Látogatásnak vége! – közölte egy gépi hang.
Az üveg újra elsötétült, és nem látták, nem hallották már egymást.
Skye-t kivezették, de magában nagyot mosolygott. Hát nem feledte el őt mégsem az Angel
Kartell. Jönnek érte ma este. A D blokkba. Ez pont jó, hiszen ma is oda zárják majd be. És oda
bekerülni nem nehéz, elég csak egy kis verekedés, máris ebbe az elkülönítőbe csukják a
rendbontókat…
Három óra múlva…
Skye fel-alá járkált cellájában. A nyirkos, hűvös kis helyiségben még ágy sem volt, csak egy
dolga elvégzését segítő, falból kiemelkedő kis szerkezet. Egy mennyezeti lámpa pislákolt, de csak
arra volt jó, hogy zavarja.
Ideges volt. Nemsokára jönnek érte. Sikerült elintézni, hogy Nyph és Eyxon is itt legyen, a D
blokkban, de más cellában. Elég volt egy kis verekedést kirobbantani, az őrök máris idehozták őket.
Telt az idő, a vaskos fémajtón kívülről sikolyok ütötték meg a fülét, csattanások, ahogy
döngve zárták rá az ajtókat más elítéltekre.
Skye leült a hideg földre és összekuporodott. Fázott. Egy vékony műszövet kezeslábasa volt
mindössze, és tudta, hogy a hideg padlón pillanatok alatt fel fog fázni. Dideregni kezdett és remélte,
hogy már nem lesz sok idő addig, míg jönnek érte. De mégis, hogyan teszik majd ezt?
A válasz nem váratott magára sokat: míg a nő a földön ülve vacogott, hirtelen nyílt a
cellájának ajtaján a kémlelő ablak és egy ismerős hang ütötte meg a fülét.
– Skye, itt vagy? – kérdezte egykori mentora.
– Hát hol máshol lennék? – pattant fel örömében és a kis ablakhoz ugrott. Megszorította a
benyújtott kezet. – Vigyél ki, kérlek! – kezdett könyörögni.
– Jól van, hisz mondtam, jövünk érted. Most pedig lépj hátra!
A nő engedelmeskedett.
A cella ajtaja kinyílt és a kinti, szintén gyér fényben meglátta a mentorát. A nő a férfi nyakába
ugrott és átölelte.
Majd oldalra pillantott és meglátta az őröket: mind halottak voltak.
– Ho… hogy jutottál be? – kérdezte elképedve a férfitól.
– Most azzal ne foglalkozz! Fogd ezt! – ezzel egy kézi pisztolyt nyújtott át a nőnek.
Skye ellenőrizte a fegyvert és teljes energiára állította.
– Mehetünk! – jelentette ki határozottan.
– Nocsak, semmi smink, meg ilyenek? – kérdezte a maszk alól mosolyogva a férfi.
– Na, tűnjünk már el innen! – sürgette.
– Ki kell még hozni valakit?
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– Aha, itt vannak a D blokkban ők is.
– Mi a nevük?
– Nyph Poe, és Eyxon Vres.
A férfi a két nevet lefuttatta a kézi terminálján és a feltört belső biztonsági rendszer máris
kivetítette, hogy hol van bezárva a másik két nő.
– Erre! – mutatta a férfi az utat és mindketten lopakodva indultak el a félhomályos folyosón.
Bár már nem volt itt senki talpon, de azért nem árt az elővigyázatosság.
A lopakodás közben Skye suttogva kérdezte:
– Egyedül jöttél?
– Dehogy. Csak a D blokkba jöttem be egymagam. Kihasználtuk, hogy miattad lecserélték az
emberi őröket, így a cyborgok irányítása már a mi kezünkben van. A többiek kint várnak, páran
vannak még itt bent is.
– Értem – jelezte suttogva a nő.
– Itt vagyunk! – jelentette ki a mentor, majd kinyitotta a kémlelőablakot, hogy benézzen
Nyphhez.
Skye azonban későn vette ezt észre és nem volt ideje figyelmeztetni a férfit, hogy Nyphfel ezt
sose tegye.
A férfi kémlelőablakhoz tartott fején hirtelen pár monomolekuláris élű karom szaladt át, amit
gazdája meg is csavart. A mentor holtan zuhant a padlóra, meglékelt fejjel.
Skye kimeredt szemekkel nézte a férfi halálát és az játszódott le benne, hogy most emiatt
lehet, hogy nem jutnak ki.
A nő a kémlelőablakhoz ugrott és mielőtt benézett volna, kimondta a nevét:
– Skye vagyok, ne bánts! – ezzel megmentette saját magát egy újabb fejátszúrástól.
Benézett a cellába és látta Nyphet, hogy miután kivégezte a férfit, kényelmesen a sarokba
húzódott és türelmesnek tűnően várt. Mintha mi sem történt volna.
Skye kivette a nyitókártyát a férfi kezéből és kiengedte Nyphet…
A Caldari nő kisétált a cellából, a félhomályban szemei vörösen izzottak. Még Skye is nyelt
egyet.
– Oké, nyugi Nyph – kezdte csitítgatni. Tudta, hogy ha most neki szegezi a kérdést, hogy
miért ölte meg a férfit, vagy ő is meghal, vagy kénytelen lesz lelőni a másik nőt. Tekintve Nyph
képességeit, kételkedett a második lehetőség sikerében.
A Caldari nő visszaváltotta barna szemlencséit és rámeredt: – Bocs!
Skye pedig nem szállt vitába vele: – Semmi baj! Keressük meg Eyxon-t és tűnés!
A nő levette mentorának karjáról a terminált és sajátjára csatolta. Kivetítette a térképet, merre
van Eyxon. Eközben Nyph behúzta a tetemet a cellába és elkezdte levenni róla a ruhát. Néma
egyetértésben Skye felé dobálta a darabokat, aki gyorsan öltözködni kezdett. Rabruhájára ráhúzta az
őrruhát, majd a kabátot, és végül a sisakot is. Lecsukta az arcvédőt, hogy ne legyen felismerhető és
intett Nyph-nek, hogy forduljon meg.
– Meg akarsz bilincselni? – kérdezte a Caldari nő félrehajtott fejjel.
Skye nyelt egyet: – Igen, muszáj lesz. Elvileg az őrszemélyzet felett át van véve az irányítás,
de sose lehet tudni bébi. Na, fordulj meg szépen!
Nyph megadóan feltette kezeit, majd megfordult és Skye rátette a csuklóira a mágneses
karpereceket, amik egy gomb megnyomására hátrarántották a kezeit. Persze rögtön ki is kapcsolta,
hogy a nő azonnal tudjon támadni, ha kell.
A folyosón még mindig senki nem volt, csak a halott őrök és az átszúrt fejű mentor. A
biztonság kedvéért, mintha Nyph-et éppen átkísérnének, elindultak a térkép alapján Eyxon cellája
felé. Skye szíve – ellentétben a másik nőével – hevesen vert. Ez az egyetlen esélye az életben, hogy
innen kiszabaduljon, máskülönben már ki sem fogják engedni a D blokkból soha többet. Még a
kajáját is csak be fogják tuszkolni az ajtó etetőrésén.
Megérkeztek Eyxon cellájához és Skye már óvatosan nyitotta ki a kémlelőablakot, majd
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rögtön hátra is lépett. Persze jól sejtette, a bezárt nő azonnal kitolta markát, ujjpengéi ki voltak
eresztve, és ha így elkapja valakinek az arcát, akkor azt szó szerint le tudja fejteni a csontról.
Skye megvárta, míg a karmaival hadonászó nő abbahagyja kísérletét. Amint a kéz
visszahúzódott, beszólt: – Eyxon? Skye vagyok. Nyitom az ajtót!
Majd a kártyát beledugta a falban a résbe, és egy berregéssel kipattant a súlyos fémajtó zárja.
Eyxon úgy sétált ki, mint aki éppen a reggeli nap meleg fényében füröszti arcát.
– Vérszag – mondta csukott szemmel, mintha csak valami finom ételt érezne a közelben.
– Az, de most nem foglalkozol ezzel! – rivallt rá Skye. – Fordulj meg, tedd hátra a kezed!
Eyxon mosolyogva tűrte a bilincsek felhelyezését, de persze csak hátul tartotta karjait, hisz
nem volt bekapcsolva a karperec. Valahogy ő kezelhetőbbnek tűnt, mint Nyph.
– Na csajok! – lépett eléjük Skye és felnyitotta az arcvédőt. – Mi most meglépünk innen!
Tegyetek úgy, mintha csak át lennétek kísérve általam. A társaim már itt vannak bent a
komplexumban. Még nincs riadó, így óvatosan át tudunk jutni. De ha lebukunk és riadót fújnak,
akkor az egész pihenő őrszemélyzet ránk jön és jól ellátják a bajunkat.
Eyxon egy pajkos pillantást vetett Skye-re, aki rögtön értette a lényegét ennek. Nyph csak a
száját húzta.
– Na csajok, indulás! Menjetek előttem!
Nyph és Eyxon engedelmesen, hátul tartott kézzel, mintha meg lennének bilincselve,
elindultak a folyosón, hogy eljussanak a börtöntelep leszállóteréhez…
Harminckét perc múlva…
A börtöntelep leszállója a felszínen volt, rögtön egy alagútba lehetett jutni erről, és ez pedig a
föld alatt kötötte össze a börtönkomplexummal.
Skye-ék már ezen a folyosón sétáltak. Az összes eddigi őr cyborg volt, irányításuk már át lett
véve, így kérdezés nélkül nyitották ki az ajtókat nekik.
Skye szíve már nagyon hevesen vert. Kissé cinikusan állt hozzá az akcióhoz, de látta, hogy a
mentora – aki már halott – valóban nem hazudott: tényleg sima ügy volt a szabadítás. Eddig…
A föld alatti folyosó irritáló sárga fényben fürdött, széles volt és még itt is fel lehetett fedezni
falba süllyesztett őrágyúkat, amik most inaktívan várakoztak már ki tudja, mióta. Most persze meg
volt piszkálva a vezérlőrendszerük, így nem nyitottak tüzet a három nőre. Akik persze tudták, ha
ezek aktiválódnának, apró miszlikre lennének szaggatva egyetlen másodperc alatt.
A föld alatti folyosó egy nagy terembe torkollott, ahol minden őr cyborg volt. Ezeket már a
szabadítók irányították, így nem volt fennakadás. Azonban egy emberi őr tévedt erre. Hogy mit
keresett itt, nem tudták, de az biztos volt, hogy ha kiszúrja őket, pontosabban azt, hogy Skye van
őrruhában, akkor azonnal beindítja a riadót. Akkor pedig nem biztos, hogy kijutnak a siklóig, ami
csendesen várta a három nőt.
Skye szíve már olyan hevesen vert, hogy azt hitte, elájul. Próbálta felidézni kiképzését,
behozni ezt felszíni tudatába, de a tény, hogy ez az egyetlen lehetősége a szabadulásra hátralévő
életében, őrjöngő izgatottságba hajszolta. Szeme sarkából látta, hogy Nyph-nek édes mindegy, hogy
kijutnak-e vagy sem, de Eyxon számára sokat jelentett. Ő is szeretett volna innen kikerülni.
Az emberi őr láthatóan nem foglalkozott velük egy ideig. Mikor azonban megpillantotta az
álruhába bújt Skye-t, intett neki, mintha csak egy kollégája lenne.
A nő visszaintett, majd folytatták útjukat. Egy ideig minden normális volt, amint haladtak a
felszínre vezető rámpa zsilipjéhez.
Végül az őr eltűnt a látóterükből.
A cyborgok kinyitották a zsilipet és a rabokra légzőmaszkot tettek. Skye álruhájába be volt
építve ilyen készülék, így neki nem kellett.
A rámpa hosszú volt, szinte örökkévalóságnak érezték, míg a tetejére érnek. Fent már az
éjszakai ég, a ritkás légkör miatt pazar látványt nyújtott. Csillagok fénylettek ezrével, színes ködök
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töltötték be a fekete űrt.
Skye szíve még egy ütemmel felgyorsult. Azt hitte, felüvölt örömében, mikor meglátja a
csillagokat. Imádta őket. Hiányzott neki az űrutazás, és még sok minden.
Már nem voltak messze a siklótól, a felszínen lépkedtek. Az Amarr hajó hajtóműveinek
energiája még ide is érezhető volt.
A nagy, nyílt terepen is látni lehetett földbe süllyesztett őrágyúkat, piciny érzékelőjük körbekörbe forgott, de mivel az irányításuk át volt véve, nem okoztak gondot senkinek.
A sikló oldala nyílni kezdett. Az ajtajában pedig egy alak állt, aki integetett. Még azonban
nincs vége. Még fel is kell szállni a siklóval.
Skye tudta, hogy ha most örömében rohanna – mert legszívesebben ezt tette volna –, akkor az
őrágyúk újra értékelnének a látottakat, és ez azt eredményezheti, hogy az átvett irányítás
megszűnik. Vagyis óvatosan kellett haladniuk.
De végül elérték a siklót, majd felsétáltak a rámpáján.
A hajóba érve az előbb integető alak most előbújt, hogy Skye elé lépjen. A nő felnyitotta az
arcvédőjét.
Eközben a sikló ajtaja csukódni kezdett. Nyph és Eyxon pedig körbenéztek a körülöttük lévő
fegyvereseken, akik megdöbbenésre most mind rájuk irányították ezeket.
– Mi történik itt? – kérdezte hebegve Skye.
– Csak elővigyázatosság – szólalt meg a férfi és miközben a sikló ajtaja döngve bezárult,
Skye térdre borult előtte: csak ekkor ismerte fel, hogy a férfi az Angel Kartell egy magas rangú
vezetője…
Nyph és Eyxon gyanakodva méregették a férfit. Nem találkoztak még soha az Angel Kartell
ilyen beosztású tisztjével, így hát ez kissé fura, mégis tiszteletteljes volt számukra. Apró
fejbólintással jelezték, hogy tudatában vannak a helyzetnek.
Skye felállt a földről. A férfi ekkor meglepetésszerűen egy hatalmas pofont kevert le neki.
Nekiesett a falnak. Nyph pedig már majdnem mozdult rá a férfira, de a letaglózott nő első
mozdulata a békítő kézjelzés volt: – Minden oké, ezt én most megérdemeltem!
A sikló közben emelkedni kezdett. Nyph és Eyxon bekötötték magukat, ahogy a fegyveresek
is, de Skye és a magas rangú vezető még nem.
– Ugye tudod, ezt miért kaptad? – kérdezte a férfi felsőbbrendűen lenézve a vérző ajkú nőre.
Kopasz volt, magas, Amarr származású, első ránézésre egy öreg, ámde gonosz bölcs jutott
eszébe az őt szemlélőnek. Piros köntöst viselt, melyen fények szaladtak át, és valami fura burkot is
gerjesztett a ruha. Az anyaga is műszövetnek tűnt első pillantásra, de a földön fekvő Skye láthatta,
hogy a fények megtörnek rajta, láthatóvá téve a férfi mögötti falakat az űrhajóban. Ez egy
álcaköpeny volt.
Skye kiköpte a vért, ami felsértett szájából szivárgott.
A férfi folytatta:
– Elárultál minket Skye Arran!
– Tudom – hajtotta le fejét. – Bocsánatotokért esedezem. – Ezzel újra térdre borult a férfi
előtt.
– Nincs szükség erre Skye Arran! Állj fel!
A nő engedelmeskedett, ám eközben az emelkedő sikló megrázkódott és majdnem elvesztette
egyensúlyát. A férfi azonban úgy állt, mintha lábai a padlóhoz nőttek volna.
Skye belekapaszkodott egy merevítő elembe és úgy kérdezte még mindig lesütött szemmel:
– Akkor mivel érdemeltem ki, hogy kihozzatok?
– Tudod, a klánban kaphatnak esélyt azok, akik egyszer hibáztak. Az árulást azonban
szigorúan büntetjük. Alapesetben nem jöttünk volna érted, hagytunk volna itt elrohadni.
Skye-ben ekkor világok omlottak össze. Hát mégsem fontos nekik? De akkor miért hozták ki?
Miért hajtottak végre egy olyan szabadító akciót, amiben nekik is bajuk eshet, ha riadót fújtak
volna? Sőt mi több, miért épp egy magas rangú kalóz jött el érte személyesen?
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A férfi folytatta:
– Azért jöttünk el érted Skye Arran, hogy egy fontos feladatot hajts végre nekünk!
– Milyen feladatot? – hajolt meg egy kissé a nő. Egy pillanatra meg felszökött benne az
adrenalin, ahogy a sikló kíméletlenül harcolt a fizika törvényeivel és egyre csak emelkedett, hogy
elhagyja a bolygó ritkás légkörét.
– Vadásznod kell!
– Kire? – vágott értetlen arcot a nő. Halvány sejtelme sem volt, hogy kit kéne elkapnia.
Mondjuk, ami azt illeti, az elmúlt három hónapban kissé elvesztette a külvilággal a kapcsolatot,
fogalma sem volt, mi történik odakint, így nem tudott a Concord-ot fenyegető, újszerű, ámde nagy
figyelmet felkavaró és nagy gondot okozó bejelentésről…
A férfi a falhoz nyúlt, és kiemelt egy kis szerkezetet, amit a tenyerébe tartott, majd a zöldes
színű, világító kis holovetítő lejátszotta a nyilvános hadüzenetet, ami a Caldari tudósító halálával
zárult és helyette belépett egy nő, aki…
Skye arca eltorzult a dühtől, az indulattól. Szíve hevesen verni kezdett, szemei kikerekedtek
és csak a nő nevét tudta maga elé suttogni:
– Aylar…
– Így van Skye. Tudjuk, hogy ismerted. Bár ellenünk fordultál, de megtudtunk azért egyet s
mást, mikor a Concord elfogott téged. A felvételek, amiket veled együtt mellékeltek, azt a kémünk
megszerezte és mindent megtudtunk, mit hogyan terveztél. Ügyes voltál, el kell ismernünk.
Skye nem tudott mondani semmit. Az Amarr nő látványa olyan dühbe torzította arcát, hogy
erre még a székben ülő Nyph is érdeklődően fordult oda.
Aylar-nak köszönhette, hogy végül nem sikerült briliáns terve, és azt is, hogy ráadásul nem
ölték meg, hanem inkább lecsukatták. Tiszta szívből gyűlölte a nőt, de ugyanakkor a tudat, hogy
most olyan erő élén áll, ami megszorongathatja a Concord-ot, meg is rémítette. Ha most egyet
kívánhatott volna, akkor az az lenne, hogy álljanak egymással szemtől szembe. És akkor letépi az
Amarr szajha arcát.
Míg arca dühtől eltorzult volt és így figyelte Aylar Bren kivetített képét, addig a férfi
elégedetten mosolygott. Éppen erre volt szüksége, hogy felpiszkálja a nőt és újra lehet használni
valamire. És most új tényekkel fogja szembesíteni.
– És őrá emlékszel? – kérdezte a férfi. Skye pedig, mintha álomból ébredne, amiben egész
arca eltorzult már, most nagyokat pislogva nézett rá.
– Kire? – kérdezte.
A férfi csak ujjal mutogatott a nő mögé vetített másik képre. Skye megfordult és mély
torokhangon üvölteni kezdett:
– Trondaaaam!
Az álcaruhás fickó felkacagott. Kiváló. Máris nyújtott elég motivációt Skye-nek, hogy még
egyszer használható legyen és most majd figyelni fogják minden lépését, hogy mit fog tenni, így
nem lesz alkalma újra elárulni a klánt. Sőt, ha ez az akció jól sikerül, még újra velük repülhet.
A nő mérgében suhintott egyet a kép felé és megint felüvöltött: – Trondaaam!
A férfi pedig még jobban kacagott. Nagyon jó, nagyon jó. Most aztán lehet majd használni az
ex-ügynöknőt.
Hirtelen kikapcsolta mindkét hologramot és Skye-t maga felé fordította, majd tenyerébe fogta
arcát.
– Skye Arran! – szólította meg.
A nő fújtatott idegességében. Szerette Trondamot, de csak mint kellemes emléket. Annak
tudata hogy ő volt a másik, aki részt vett abban, hogy átadják őt a Concord-nak, elborította az agyát.
És most, hogy ha lehet így nevezni, cselekvőképes, így akár vissza is vághat a férfinek.
A köpenyes pedig még mindig tenyerével fogva a nő arcát, folytatta:
– Nemrég Concord-os kémeink jelentették, hogy Trondam Rei barátodat is elfogták.
Skye szeme felcsillant egy pillanatra. Hát te is ráfaragtál édesem?
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– De egyezséget kötött a Concord-dal – oszlatta szét a férfi a nő kárörömét, akinek arca újra
dühbe torzult. – Trondam Rei-nek az lesz a feladata, hogy beépüljön Aylar Bren flottájába és
kémkedjen a Concord-nak. A te feladatod pedig az lesz, hogy szegődj be Trondam mellé. Át lesz
operálva az arcod és lesz új személyazonosságod. Trondam barátod…
– Ne hívd így! – kiabált Skye dühtől még eltorzult arccal.
A férfi kacagott, és még mindig tartotta Skye arcát a tenyerében, de már úgy, hogy a nő nem
tudott szabadulni sem. Ráadásul két fegyveres kalóz is felállt, és lefogták a két kezét.
– Skye Arran. Tehát a te feladatot az lesz – folytatta szigorúan a férfi –, hogy beépülj az új
személyazonosságoddal Trondam Rei mellé, az arcodat átoperáljuk, de amint van kedved,
levetheted a rád operált bőrt. Minden Implantodat kicseréljük. Így senki nem tudja megmondani
majd, hogy az új nő a régi Skye Arran, az Angel Kartell egykori remek ügynöke és kéme. Érthető
voltam?
Skye prüszkölt, miközben lefogták karjait, az álcaruhás férfi meg tartotta arcát tenyerei közt.
Kis idő múlva elengedték az őrjöngeni akaró nőt. Gyilkos tekintettel nézett a pimaszul
mosolygó férfi arcába. De nem tudott tenni semmit. Még mindig milliók haláláért volt felelős,
elárulta a Kartellt, és örülhet, hogy kihozták. Így hát, akármilyen kellemetlen is az akció, vállalnia
kell, máskülönben mehet vissza a börtönbe. És nem lesz még egy esélye kijutni onnan.
De várjunk csak, állt meg dühtől kavargó gondolataiban: az addig oké, hogy be kell épülnie
Trondam mellé, de mit is kell csinálnia?
– Mit kell majd tennem, ha beépültem? – kezdett az arca megadóvá válni.
A férfi elégedetten mosolygott:
– Nagyon jó! Nos Skye, Trondam a Concord beépített embereként nemsokára egy pár fős kis
csapatot fog összeszedni olyanokból, akiket elfogott a Concord. Mind börtönbe való. Ez alól te sem
lógsz ki – kuncogott. Majd abbahagyta és folytatta: – Tehát ennek a kis csapatnak lesz egy feladata.
Aylar Bren előszeretettel toboroz régi kis kalóz klánok lecsukott vezetőiből, így Trondamék egy
olyan börtön ellen fognak menni, ami nem a Concord ellenőrzése alá tartozik. Ki akarnak majd
szabadítani onnan olyan foglyokat, akik hasznosak Aylar-nak. Ez egy jó ajánlólevél lesz és mivel
Aylar Bren nem tudja, hogy a Concord kényszeríti őket erre, be fogja venni a csalit, meghívja a
flottájába, hiszen barátok. Trondamék feladata az lesz, hogy kémkedjenek és mikor alkalmas az
időpont, letartóztassák Aylar-t. Neked pedig Skye szívem, ezt kell megakadályoznod, hogy
Trondam ne tudjon kémkedni és Aylar zavartalanul folytathassa Concord ellenes hadjáratát!
Mivel Skye kimaradt egy-két dologból, míg börtönben volt, így nem értette teljesen:
– Mit akar elérni Aylar ezzel a Concord ellenes micsodával? Hadjáratnak nevezte?
– Igen, annak. Ez egy rejtélyes dolog, senki nem tudja. A Concord is és mi is, meg minden
kereskedő, csempész és kalóz is tudni fogja, hogy ez az akció olyan eseménysorozatot indít majd el,
aminek nem volt eddig nagyon párja, leszámítva a nagy háborúkat persze.
– Miféle eseménysorozatot? – pislogott a nő, az iménti dühroham miatt kissé beesett
szemekkel.
– Gondolkodj Skye! Ha meggyengül a Concord, az kinek jó? Hm?
– Ami hirtelen eszembe jut, a csempészek. De nekik se sokáig szerintem, mert ha könnyű
csempészni, értéktelenné válnak a drogok.
– Úgy van – bólogatott a férfi. – Ha pedig olcsó a drog, akkor több lesz a fogyasztó. De nem
éri majd meg csempészni, hiszen kétszer annyit kell majd dolgozni ugyanannyi haszonért, nemde?
– De… – kezdte összehúzni táskás szemeit a nő. – Akkor ez azt jelenti, hogy ha a Concord
meggyengül, akkor mások elkezdenek felvirágozni?
– Inkább úgy mondanám, egymásnak esni. Területi harcok lehetnek a következő események.
Egymás szállítóhajóira fognak vadászni és aki először ér célba, az nyer. De csak egy keveset, mert
ugye ekkor már olcsóbb lesz a drog. Vagyis csupa egymást kizáró tényező nehezíti meg annak
feltárását, mit akar elérni valójában Aylar.
– És a Kartell kivel van ebben? Aylar-ral, vagy passzívan marad?
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– Mi a Concord-ot támogatjuk.
– Micsoda? – képedt el a nő.
– Persze csak formálisan. Tudunk erről a Trondam Rei-ről. Ugye mi a Concord-dal vagyunk
egy oldalon, így segíteni kéne neki, de mi épp nem ezt akarjuk. Mikor elérkezik a megfelelő
időpont, te lebuktatod Trondamot. Így Aylar letépi majd a fejét érte, mi pedig elsöpörhetjük teljesen
Aylart, részben a Concord-ot és elősegíthetjük a saját terjeszkedésünket.
– De a többi klánnal mi lesz?
– Nekik nem lesznek beépített embereik. Csak nekünk.
– És miért épp én?
– Azért, mert te erre kaptál kiképzést, a beszivárgásra. Sajnos az arcod láttán nem hiszem,
hogy kitörő örömmel fogadnának, hacsak nem egy rád lőtt torpedó formájában fejeznének ezt ki.
Ezért kell átoperálnunk. Ráadásul te ismered Trondamot és Aylar-t is. Számíthatsz rá, mi lesz a
következő lépésük. Már ők egymás ellen kényszerültek, de ha te jól mozogsz, akkor mindkét felet
háttérbe szoríthatjuk és kiépíthetjük saját terjeszkedésünket. Ugye itt értem az új drog kutató
laborokat és gyártósorokat.
– És ha lebukok?
– Akkor Trondam vagy Aylar azonnal megölnek.
– Lesz klónom?
– Nem. Nem hagyta jóvá a klánvezetés.
– Értem – biggyesztette le ajkait a nő. – Akkor egy életem lesz, igaz?
– Így van. Ha lebuksz, javaslom, öld meg magad, mert Trondam vagy Aylar biztos visszavisz
a börtönbe. Gondolom ezt te sem akarod, igaz?
– Nem hát – sóhajtott idegesen a nő.
– Jól van Skye Arran. Akkor világos minden? Ismételd el, mielőtt átadjuk a részletes
információkat!
– Világos. Először átveszem egy kihozott elítélt személyazonosságát, aki majd Trondam
csapatának egy részét fogja képezni. Utána vele együtt segítek a börtöntelepről kiszabadítani
valakit, mely telep nem a Concord, hanem valaki másnak a fennhatósága alatt áll, igaz? Kié alatt?
– Egy zsoldos egység. Kicsiny, jelentéktelen. Folytasd!
– Igen! Nos, akkor, ha a szabadítás sikerül és kihozzuk a foglyokat, megpróbálunk Aylar
közelébe férkőzni. Ha sikerül, akkor látni fogja, hogy mi is szimpatizálunk az ő céljaival a
Concord-ot illetően, így, mivel ismeri Trondamot, be fogja venni őt és csapatát. Ezután Trondam
meg fog próbálni kémkedni, amit meg kell akadályoznom, és meg is fogja próbálni letartóztatni
Aylar-t, amit szintén meg kell gátolnom, igaz?
– Nagyon jó, nagyon jó – bólogatott a férfi. – Végső fázis?
– Végső fázisban pedig kideríteni, mi Aylar Bren valódi célja. Bizalmába férkőzni és
Trondaméba is, aztán jelenteni mindent.
– Így van! Skye Arran, üdv újra az Angel Kartell sorai között! Kapsz még egy esélyt, hogy
jóvátedd bűneidet. Javaslom, most ne tűzz ki magadnak egyéni célokat!
A sikló elhagyta a vékony atmoszférát és a közelben várakozó hordozó felé repült, hogy
odabent felkészítsék Skye-t a nagy találkozásra Trondammal, amihez át kell operálni az arcát. A nő
feladata, cserébe, hogy a kalózok kihozták, felkavaró lesz, nem hibázhat és megint el kell árulnia
egykori szerelmét… aki ugyanakkor börtönbe juttatta őt. Érezte, hogy ehhez az akcióhoz nem csak
minden tudását be kell vetnie, hanem még szembe kell néznie sok lelki dologgal is, ha nem akar
visszakerülni ebbe a fegyházba…
Trondamék eközben a személyes, titkos parancsuk tudatosítása után egymásra sem tudtak
nézni, amint a hangár előtti üvegek mögül figyelték a nekik adott hajót, a Sleipnir-t… Trondamnak
nem csak egy jóbarátját kell majd elárulnia és rács mögé juttatnia, hanem roppantul feszélyezte a
személyre szóló utasítás…
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Akárcsak Mei-t és Volre-t, akik szintén nem tudtak örülni jelen körülmények közt
semminek…
Aylar Bren pedig készítette az első támadását, a borzalmas nagyságú hajóhad szinte minden
egyes pilótája mérhetetlen vérszomjjal a Concord irányában már alig várta az első jelzést, hogy
megindulhassanak és elkezdjék azt, amire Új Éden történetében talán még nem volt példa…
4. RÉSZ: FEGYENCEK BEVETÉSE
MASTAKOMON NAPRENDSZER
IX. bolygó állomás, Concord iroda
Konstelláció: Orpana
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.5
Trondam kiégett arccal nézte a Sleipnir-t a hangár melletti terem üvegén keresztül. A
tekintélyes jármű az eredeti csatacirkáló, a Cyclone továbbfejlesztett változata volt. Egy
parancsnoki hajó.
A férfi mellett állt Mei és Volre, a korlátnak támaszkodva figyelték a modulok ráépítését a
hajóra. A sok tonnás fegyvereket és egyéb kisegítő berendezéseket a hangárban uralkodó
súlytalanságnak köszönhetően könnyedén lebegtették, ámde annál nehezebben forgatták a helyükre.
Fények villantak fel, amint a drónok és az ott dolgozó segéd személyzet kis építő gépekkel
együttesen végezték el a munkát.
A Sleipnir mellett egyéb hajók is álltak a hangárállásokon, néhányon ezek közül ugyanolyan
drónok és kisegítők végezték a modulcseréket és egy nemrég bedokkolt hajón, egy Hurricane-en
pedig a javításokat. Kiválóan látni lehetett a sérüléseket is: a leolvasztott páncéldarabok energia
ütegek találatairól tanúskodtak.
Trondam a társai felé fordult, hogy mondjon valamit, de nem jutott szóhoz. Elismerte, hülye
volt, hogy balhéba keveredett az állomáson. Ha nem tette volna, akkor most éppen kijózanodva
ébredne az ágyában és kezdené újra a vidám napot, belefullasztva magát az alkoholba.
Mindhárman komolyan gondolkodtak az öngyilkosságon, amivel véget érnek a szenvedéseik.
Ugyan nem léteznek már majd többé, de a jelen dolgok tükrében kit érdekel? Még az is jobb, mint
most ebbe az őrültségbe belemenni. Már Aylar flottájába beépülni önmagában – főleg, hogy ilyen
erő élén áll – is őrültség, de a személyes parancsok ennél sokkal jobban aggasztották őket.
Mindannyian azon gondolkoztak, vajon mi lehet a másiké? Elmondhatják egyáltalán? Trondam
kísérletet tett:
– Srácok, látom rajtatok, hogy ti is kaptatok valami személyes parancsot.
– Aha, kaptunk – bólogatott Volre. – Nekem majd likvidálnom kell a leendő kis csapatunk
egyik tagját. Valami Kiex Pergon.
– Nekem meg – vette át a szót Mei – egy bizonyos Iroha Pik-et.
Trondam meglepődött, hogy milyen gyors választ kapott tőlük. Majd felsóhajtott és elmondta
a saját feladatát:
– Nekem meg valami Fey Xalken-t. Fogalmam sincs, ki lesz ez, de ha tippelhetek, akkor azt
mondanám, hogy benne lesz a csapatomban.
– Honnan veszed ezt? – fordult feléje Volre.
– Hát, gondolkozzatok! Én most valami börtöntöltelék bandát viszek egy börtönbolygóra,
hogy új elítélteket szabadítsunk ki egy nem Concord fennhatóságú börtönből, igaz?
– Aham.
– Na, és ha kihozzuk őket, akkor beférkőzhetünk Aylar bandájába. Neki nemcsak az lesz
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szimpatikus, hogy kihoztunk pár foglyot, hanem az is, hogy én éppen vérdíjas egyéneket vezetek.
Persze nem tudja majd, hogy már mind megnéztük, milyen egy Concord cella belülről. Na, aztán a
végén pedig, ha sikerül az egész akció és tényleg megbénítjuk Aylar-t, akkor a Concord meg
ezekkel a személyes parancsokkal oldja meg, hogy a továbbiakban tényleg ne okozhassanak ezek az
emberek senkinek fejfájást, hiszen mi fogjuk elintézni őket.
– De várj! – fordult Mei is feléje. – Akkor ez azt jelenti, hogy mások is kapnak majd
parancsot, és valakinek az lesz a feladata, hogy minket öljön meg, nem?! És akkor ha sikerül az
egész, a végén mi szépen kinyírjuk egymást az újakkal és a Concord-nak csak a túlélővel kell
foglalkoznia. Ugyan azt ígérték, hogy szabadlábra helyezik, de biztos azt gondolják, ha be is tartják
az ígéretet, akkor… hm… akkor ne kószáljon már sok Új Édenben, hanem csak egy vagy kettő.
– Jó logika. Akkor úgy tűnik, senkiben nem bízhatunk – biggyesztette le ajkait Trondam.
– Őszintén szólva – mondta Volre – Skye árulása után nem is nagyon bíznék meg egyhamar
senkiben. Most meg aztán végképp nem.
– Hát jól van srácok. Akkor mi most… – Trondam nem tudta folytatni.
Amint a korlátnál támaszkodtak és a Sleipnir összerakását, meg néha egymást nézték, nem
figyelték a mögöttük lévő folyosószakaszt. Valaki akár hátba is lőhette volna őket könnyedén, de
ehelyett csak Trondam ruhájának sarkát ráncigálta meg egy pici kéz.
– Trondi? Hahó! – mondta egy vékony hang.
– Rufy! – kiáltottak fel egyszerre a meglepetéstől és az örömtől.
– Gííhíí, sziasztok! – pislogott világító kék szemeivel, örömteli arccal a kislány és integetett
egy gyorsat.
– Hogy kerülsz ide? – kérdezte Trondam, mert ez a kérdés most több volt, mint helyénvaló,
ugyanis a kislányt pár fényévre, az idilli bolygón hagyták, mikor a Concord elkapta őket.
– Nem volt nehéz – rázta a fejét Rufy. – Mikor titeket elvittek, elmentem aludni egyet,
másnap meg elsétáltam a Concord irodájába a bolygón. Azt mondtam, hogy te az apukám vagy és a
közeledben akarok lenni. És ide hoztak. Hihi!
Trondam elismerően bólintott egyet Rufy leleményességén. Bár a kezdeti találkozásnál
védelemre szoruló kislánynak tűnt, de most egész jól megoldott egy számára nehéz helyzetet.
Mei letérdelt elé.
– Figyelj, Rufy! Mi most egy veszélyes küldetésre indulunk és sietnünk kell, hogy időben
elvégezhessük, tudod?
– Ahha – bólogatott a kislány. – Mehetek veletek? – ugrott egyet izgatottan.
– Nem sajnos – rázta meg lemondóan a fejét Mei. – Tudod, ez nagyon veszélyes lesz. Bajod
eshet.
– Nem félek – majd felvett egy harcias küzdő állást.
Mindhárman fáradtan felkacagtak.
– Most mi van? Naa! – értetlenkedett a kislány. – Tényleg nem félek.
– Elhiszem Rufy – fogta meg a gyerek vállait a nő. – De ez más.
Mindhárman piszkosul megkedvelték a kislányt, Trondam és Volre pedig áradozó arccal
nézték, mikor Mei magyarázott neki, mintha csak a saját lányuk lenne, vagy legalábbis a
kistestvérük.
Ezután megint elmerengtek magukban a saját nyomorúságos helyzetükön. Ha Rufy előbb
felbukkan, akkor az eddigi három hónap még szebb emlék lett volna. Ugyan ő volt az oka, hogy
Trondam embert ölt fent az állomáson és emiatt lebuktak, de eszükbe sem jutott haragudni rá.
Most meg, hogy itt van, legszívesebben újra elszöknének és inkább bujkálnának vele együtt
valahol, mintsem egy őrjöngő flottába beépüljenek, hasonlóan őrült társakkal. De ezt csak egy hétig
tudnának megtenni, mert utána meg lerobban a fejük…
Trondam is letérdelt, hogy a kislány szemeivel egy magasságba kerüljön az övé is.
– Figyelj Rufy!
A kislány megszeppenten nézett vissza. Nagyon okos volt, rájött, hogy ha nem is le akarják
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rázni, de mindenképpen biztonságba akarják helyezni, ami annyit takart, hogy átadják EVE
nővéreinek.
Trondam folytatta:
– Tényleg nem jöhetsz velünk. Sajnálom, de ez nagyon veszélyes dolog lesz.
A kislány ekkor azonban összehúzta szemeit és hátralépett egyet, hogy jobban megfigyelhesse
a férfi arcát. És olyat mondott, hogy megint fenekestül akart felfordulni a világ velük.
– Trondi, valami csúnya dolog van a fejedben.
– Igen, tudom, de… – ekkor Trondamba majdnem belefagyott a szó. – Várjunk csak, hogy
érted, hogy csúnya dolog van a fejemben?
– Háát, itt – közel lépett a férfihez és ujja hegyével homlokon bökte. Majd pajkosan
felvihogott. – Ott bent. Valami csúnya dolog. Nem tudom, mi az pontosan, de bánthat téged.
Mindhárman döbbenten hallgatták ezt. A kislány látta az agybombát Trondam fejében…
Volre kérdezett, miközben letérdelt:
– Rufy, látsz az én fejemben is valamit?
– Ahha – bólogatott egy nagyot. – Látok Volri. Neked is van egy csúnya dolog ott bent – majd
suttogni kezdte – valami veszélyes.
Volre felállt a földről és Trondamra nézett. Mindkét férfi értetlenül pislogott a jelenet előtt.
Végül Mei is megkérdezte:
– És az én buksimban látsz-e valamit Rufy?
– Látok, látok – bólogatott megint. – Neked is van egy naaagy csúnya szerkezet a buksidban.
Hihi! És amúgy te leszel Mei-Mei, oksi?
– Mei-Mei? – gondolkodott el a nő. – Hm, rendben van. – Kacsintott a kislánynak, aki
boldogan mosolyogva örült, hogy az általa kitalált nevet elfogadta a megszólított.
Úgy tűnt, Rufy-nak a szeme érdekes darab. Látja az emberek beültetéseit. Hallottak már ilyen
szemekről, ilyeneket többnyire orvosok szoktak használni, mikor egy műtét vagy valami egyéb
operáció zajlik, akkor a sebészlézerrel ne sértsék meg a már beültetett részeket. A mesterséges szem
képes volt a testből áradó legkisebb interferenciákat is felerősíteni, ezáltal minden beültetett
szerkezet láthatóvá vált. Sőt mi több, nem csak erre volt jó. Képes volt még érzelmi
színkivetítéseket is csinálni, legyen akár dühös, vagy csalódott, vagy örömteli a megfigyelt személy.
Aztán rájöttek, hogy az ilyen szemeket nem csak orvosok használják, hanem még vallatótisztek is,
hiszen ez gyakorlatilag egy hazugságvizsgáló. Színelváltozással jelezte, ha hazudott valaki. Persze
ez mondjuk egy képzett ügynök esetén nem működött, hiszen azok el tudták rejteni ezeket az
érzelmeket.
– És miért vagytok mind dühösek? – kérdezte a kislány, mintegy megerősítésként az iménti
gondolataikra.
Felkacagtak. Ez nem semmi.
– Tudod Rufy – kezdte Trondam – most mi nagy bajban vagyunk. Kényszerítenek minket
valamire, amit nem akarunk megtenni, de ha nem engedelmeskedünk, bezárnak életünk végéig egy
börtönbe, mint a szüleidet.
– A szüleimet? – döntötte oldalra fejét a kislány. – Hm, nem emlékszem rájuk.
Hát persze, hiszen kiégették nemrég a memóriáját velük kapcsolatban.
– Na, jól van, ha nem emlékszel, hát nem emlékszel. De mi most bajban vagyunk.
– És akkor mehetek veletek?
Erre a kérdésre mindhárman elgondolkoztak egy pillanatra. Ha a kislányt magukkal viszik,
akkor nagy veszélybe fog sodródni. Bár a jelek szerint ez nem nagyon érdekelte. Bátornak tűnt, de
ha az első puskalövés, vagy hadihajó csata megindul és ő ott lesz a fedélzeten, akkor nem tudni,
milyen reakciói lesznek. Ugyanakkor a szemei meg kétségbevonhatatlan előnyhöz juttatnának őket
egy olyan csapat vezetésében, ami tele lesz megbízhatatlan és veszélyes emberekkel. Ez utóbbi
gondolat önzőnek tűnt a gyerek szempontjából, hisz kihasználnának. Ám úgy tűnt, ez sem
érdekelte. Végül eszükbe jutott a rabszolga kereskedő cégek sokasága és tudták, ha most nem viszik
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magukkal, akkor előbb utóbb valami ilyen cég az árva, védtelen kislányt meg fogja találni és mire
észbe kap, máris eladták valakinek, valahová.
Végül, a gyerek kérdését követően egymásra néztek, szavak nélkül egyeztek meg és feléje
fordultak. Majd egyszerre mondták neki:
– Velünk jöhetsz!
Rufy nagyot ugrott örömében és boldogan mosolyogva átölelte Trondi, Volri és Mei-Mei
derekát.
Azok meg nem tudtak mit kezdeni ezzel az eddigi ismeretlen érzelemmel. Egy gyerek, a
szemei miatt furán kinéző, ámde elbűvölően aranyos kis teremtés most mintha valami új célt adott
volna nekik azzal kapcsolatban, hogy igenis, ezt az akciót meg kell csinálni és túl kell élni.
A kislány jól észrevehetően figyelte őket és most, hogy már tudták, miféle szeme van,
tisztában voltak vele, hogy az érzelmi reakcióikat lesi, a beültetésnek köszönhetően színes fények
kavalkádjában. Majd a kilátók felé fordult.
– Melyik hajóban megyünk? Abban? Vagy abban? – mutogatott a hangárban látható
űrjárművekre.
– Azzal – mutatott Trondam a Sleipnir-re.
Rufy elgondolkodva nézte a hajót, majd megszólalt:
– Ez csúnya…
Felkacagtak.
– Figyelj Rufy – mondta mosolyogva Trondam – ezeknél nem az a lényeg, hogy hogyan
néznek ki, hanem hogy mit tudnak.
– Háát én nem tudom, mi számít, de ez akkor is csúnya és kész. – Tette durcásan csípőre
kezeit. Ő még nem tudta megérteni, hogy valóban nem a kinézet a fontos egy hajónál.
Trondamék mosolyogva csóválták fejüket. Már csak azt kívánták, hogy bár ne lennének
ekkora bajban.
– Na akkor srácok! – sóhajtott Trondam. – Ahogy elnézem, készen van a hajó.
– Ja, az kész, de hol vannak a leendő társaink? – kérdezte Volre.
Valóban, a leendő társak. Hol is vannak? Hol találkoznak velük?
Trondam speciális kis kommunikátora jelzett, Dekrar ezredes hívta privát csatornán.
– Trondam Rei! – szólította meg.
– Igen Dekrar ezredes?
– Ne szólítson így! Az akció ideje alatt mindig hívjon Geryl-nek.
– Geryl? – próbálgatta a nevet Trondam. – Hát jó. Mi a helyzet?
– Menjenek át a 28 D hangárállás irányítótermébe! Ott várják a többiek.
– Értettem Dek… Geryl!
Az ezredes bontotta a vonalat.
Trondam a többiek felé fordult.
– Ideje indulni. Készen álltok?
– Rufy-t is oda visszük? – kérdezte Mei.
– Nem kéne. De ha szerzünk álcaköpenyt, azzal mellettünk lehet!
Bólintottak és elindultak az állomás folyosóin át a másik, több kilométerre lévő hangárállás
irányítótermébe. Útjuk során megejtettek egy piacot, ahol vásároltak – nemcsak a kislánynak, de
maguknak is – álcaköpenyeket. Ezeket összecsomagolva hátukra akasztották, azonban Rufy-val
felvetették. Láthatólag nagyon élvezte, hogy nem látja senki őt. Miközben haladtak a másik terem
felé, futkározott az emberek közt, egyiket másikat ki is akarta gáncsolni és ha lehetett volna látni őt,
akkor tudták volna, hogy jól szórakozik.
A 28 D hangárállás irányítóterme egy tízszer tíz méteres, ívelt sarkú, gyenge kék fényekkel
megvilágított helyiség volt. Középen űrhajók kivetített képei lebegtek, amiken kézzel mozgatva a
modulokat lehetett utasítást adni a benti hangárban dolgozó drónoknak, mit vegyenek le, mit
tegyenek fel.
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Plafonról lehúzható terminálok voltak most üzembe helyezve, egyikre ezek közül egy férfi az
agyával rácsatlakozva dolgozott, zölden izzó szemekkel.
A teremben Trondamékon kívül hatan voltak.
Egyikük egy Gallente származású nő volt. Haja kékes fekete, úgy hátrafelé állítva, mintha egy
turbinába tartotta volna az arcát és a szél így állította volna be. Szemei nagyok, kékek voltak, arcán
piros színű tetoválás díszelgett. Egy szintén kékesen irizáló, áttetsző köpenyt viselt, ami alatt,
formás alakján fehér színű, testhez álló nadrágot és rövid ujjú felsőt hordott. Fekete színű, csillogó
felületű, magasított sarkú csizmát viselt, ami láthatóan nem ünnepélyekre, hanem éppen harci
helyzetekre volt tervezve. A nő egy lézerceruzával játszadozott, ide-oda rakosgatta egy Astarte
képén a modulokat, de láthatóan csak unaloműzésből.
Mellette egy Minmatar származású férfi állt, apró, keskeny szemekkel. Állán piciny szakállt
viselt, feje búbján hajviselet gyanánt egy kis taraj futott. Jól megtermettnek tűnt, tömérdek
beültetést lehetett felfedezni alkarján. Szürke színű, köntös szerű ruhát viselt, a csuklya rész most
hátra volt hajtva. Azonban a ruha felületén fura fények szaladtak át, mintha elektromosan lenne
töltve. Mellette a falnak támasztva egy zöldes színű fémbot állt, amin látni lehetett, hogy jó néhány
bele épített penge tud ebből kilökődni.
Harmadik tag egy szintén Minmatar férfi volt. Teljesen kopasz fején, az arcából apró hegyes
tüskék álltak ki, jelezve ezzel, hogy a csont a bőr alatt már meg lett támogatva némi fémborítással.
A férfi magas nyakú, kék alapon sárga színű, csíkos kezeslábas ruhát viselt. Trondamnak is volt
ilyenje, ez a ruha képes volt kivédeni lövedékeket is, de persze rohadtul fájt. A férfi szemei aprók
voltak, kék színűek. Tekintete morózusnak, távolságtartónak tűnt.
Ők hárman a Gallente nő köré csoportosultak. És láthatólag együtt irányították az Astarte-t.
Egy másik hajó legénysége is itt volt a teremben. A Nighthawk moduljait pakolgató férfi, aki
láthatólag kapitánynak tűnt, Caldari származású volt. Amolyan igazi férfi vonásokkal rendelkezett.
Szemei szürkék, távolságtartóak voltak, szőkésbarna haja rövid, hátrasimított. Úgy nézett ki, mint
egy katonatiszt, de a vagány szintetikus bőr szerelés ezt a benyomást némileg megkérdőjelezte.
Talán egykor valóban katona lehetett, vagy ki tudja. És most felcsaphatott bűnözőnek, hisz az
elmondások alapján már ő is látta, milyen egy Concord cella belülről.
Mellette egy Minmatar nő állt, aki meseszép volt. Arca sima, szemöldöke és szempillái közt
némi sminknek tűnő tetoválás íveit lehetett látni. Haja hosszú, a válláig ért, de vastag tincsekbe volt
összefonva, végüket pedig fémkarikák fogták össze. Ruházata egy testhez álló nadrágból és fölötte
egy melleinek vonalát szépen látni engedő, fekete, magas nyakú felsőből állt. Lábán pedig ormótlan
bakancs díszelgett, aki tapasztaltabb volt, azonnal kiszúrta, hogy ebbe piciny kések vannak
beleépítve mind a sarkában és mind az orrban. A nő szemei barnák voltak, csábosan, mégis
veszedelmesen nézett Trondamékra.
A nő mellett állt az utolsó jelen lévő, egy újabb Caldari férfi. Arca markáns volt és róla lerítt,
hogy igazi bűnöző. Haja rövid, barna, hátrafésült. Valami fekete nadrágot és kabátot hordott, ami
műszövetből készült. A férfi vállain keresztbe téve két heveder feszült, ám fegyverek nélkül. A
katonának kinéző férfi mellett állt és a jó megjelenésű „tiszt” éles ellentéte volt.
– Mi dolgotok itt? – kérdezte a hátrafelé álló hajú, kék szemű Gallente nő.
Trondam nagyokat pislogott a nő hanghordozása miatt. Elég nagypofájúnak tűnt, sőt mi több,
beképzeltnek.
– Trondam Rei vagyok! – mondta a férfi.
A jelenlévők már nem csak a szemük sarkából nézték őket, hanem kiegyenesedtek és feléjük
fordultak.
– Nocsak – folytatta a Gallente nő. – A híres Trondam Rei, akit Új Éden szerte köröztek. Hát
végül téged is elkaptak ahogy látom, nem igaz?!
– De, sajnos!
A Gallente nő kilépett a hajójának képe mögül, hogy közelebb jusson a férfihez.
– És ők a legénységed talán? – kérdezte ragadozó vigyorral arcán. – Nahát, milyen cuki ez a
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kis fiúcska – haladt megállíthatatlanul Volre felé.
– Szerintem ne menj közelebb! – állt elé Trondam. Épp jókor, mert Mei már ugrásra készen
állt, hogy a barátjával kikezdő másik nőt megleckéztesse.
A Gallente nő persze észrevette a jelenetet, halvány mosollyal arcán feladta a közeledési
kísérletet és Trondam felé fordult:
– Cuki ez a férfi – kacsintott. – Hogy hívják?
– Volre Den – válaszolt Trondam a férfi helyett. – És mi a te neved?
– Pellore Quint – biccentett a nő. – Örvendek Trondam Rei.
– Én még nem tudom, hogy örvendjek-e – csóválta a fejét a férfi.
– Te leszel a parancsnokunk?
– Dekrar ezredes azt mondta, én leszek, igen.
– Nem szabad őt így szólítanunk – emelte fel fejét Pellore. – Elfelejtetted? Geryl, nem
emlékszel?
– Ja, Geryl, hát persze.
Pellore szélesen elmosolyodott, majd hátat se fordítva Trondamnak eltávolodott. Szinte
üvöltött róla, hogy nem bízik meg benne.
A nő mellett álló, botos, tarajos Minmatar férfi lépett közelebb, akit Pellore bemutatott.
– Ő itt a tüzérem, Moqwal Yrr. Mellette áll Hyrro Lvef, a navigátorom.
Trondam üdvözölte őket, de csak olyan távolságtartóan.
Ekkor előlépett a katonának kinéző férfi is.
– Trondam Rei, örvendek! – tisztelgett. Talán tényleg katona volt?
– Én annyira nem, mert most, hogy itt vagyok veletek, azt jelenti, hogy nagy szarban
vagyok… vagyis vagyunk mind.
– Tudom! Bemutatom a legénységem és persze magamat is – kezdte formálisan. – A nevem
Kiex Pergon. A navigátorom, Iroha Pik – mutatott a másik, nehézfiú Caldari férfire –, és tüzérem
pedig Fey Xalken – mutatott a Minmatar, veszedelmes tekintetű nőre.
A nevek hallatán Trondaméknak eszébe jutott a személyes parancs. Hát őket kell likvidálniuk,
amint végeztek az akcióval.
– Én is bemutatom a legénységem. Tüzérem Mei Gron és navigátorom Volre Den. És…
vagyis ennyi.
A majdnem elszólást Rufy iránt persze észrevették. Összehúzott szemekkel fürkészték a
tekintetét, próbálták elkapni a hazugság jeleit.
– És még ki? – kezdte gyanakodva Pellore, várva némi magyarázatot.
– Senki – válaszolt Trondam. – Amúgy csak ennyien leszünk? – próbált terelni.
– Még jön egy negyedik hajó és legénysége – mondta Kiex, a katonatiszt. – De késnek.
– Kik ők?
– Ők is olyan jól viselkedő egyének, mint mi – vigyorgott eszelősen a férfi.
Trondam kommunikátora életre kelt és Dekrar ezredes jelent meg rajta.
– Trondam Rei! Átirányítom a kapcsolatot a negyedik hajó kapitányához. Most dokkolnak be.
– Értettem Geryl!
A férfi képe eltűnt, majd egy nőé jelent meg, aki Gallente származású volt. Lila haja, szúrós,
közönyös tekintete egy hűvös nőt árult el Trondamnak. Zöld szemei a veséjébe láttak. Fekete ruhát
viselt, könnyed, elegánsnak tűnőt. Rideg hangon szólalt meg Trondam felé:
– Trondam Rei, itt Lanlar Mad – mondta a nő kissé fura, mély hangon.
– Lanlar Mad, itt Trondam Rei – válaszolt a férfi. – Mikor értek ide?
– Perceken belül bedokkolunk és utána megyünk a találkozóhelyre. Viszlát addig is.
– Viszlát.
Trondam nem sejtette, hogy ez a nő már az átplasztikázott Skye Arran, akinek még a
hangszálait is módosították, hogy ne legyen felismerhető.
Az irányítóteremben ezután feszült csend uralkodott a bűnözők között, míg várták a negyedik
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hajó kapitányát és legénységét, akik egy Damnation-nel közeledtek …
Ötven perc múlva…
Lanlar és legénysége peckesen sétált be az irányítóközpontba. A nő egyből Trondam felé
fordult és szalutálva köszöntötte:
– Trondam Rei! – Ehhez az egyszerű mondathoz persze minden erejét össze kellett szednie. A
férfi látványa, az iránta érzett szeretet, kívánat összevegyült a pokoli gyűlölettel, amiért átadta őt
három hónappal ezelőtt a Concord-nak. Skye persze tisztában volt vele, hogy megérdemli, hiszen
egy millió ember kiirtása önkényes célra az mégiscsak egy millió ember. De nem épp Trondamtól
várta ezt. Legalább akkor a Concord fogta volna el, valamivel talán jobban érezné magát.
– Lanlar Mad! Örvendek! – mondta Trondam és ő is tisztelgett. Majd ledöbbent a Lanlar
mögött sétáló legénységén. Akárcsak a többiek.
Lanlar, vagyis Skye Arran mögött tüzérként sétált a pszichopata Nyph Poe és navigátorként a
kannibál Eyxon Vres. Mindkét nő félelmetes tekintettel nézett végig a jelenlévőkön, akik közül nem
egy lassan, de ösztönösen fegyverének irányába tapogatózott. Trondam pedig egyfolytában érezte a
ruhájának szélét ráncigáló Rufy néma figyelmeztetését, mert ő látta, hogy az újonnan érkezett tagok
a szemén keresztül vörösen, figyelmeztető jelzésekkel vetítődnek ki.
– Szépségem – kezdte Pellore – bemutatnád magad és a legénységed nekünk is?
– Hát hogyne! – válaszolt Lanlar.
A bemutatkozást lezajlott. Mindannyiukról üvöltött, hogy nem bíznak meg a másikban,
olykor még a saját legénységükben sem. Mindannyian bűnözők voltak, akiket elfogott a Concord,
de most kaptak egy esélyt, hogy magukat szabadlábra helyeztessék. Ám a személyes parancsok
majd megoldják azt is, ha esetleg túl sokan élnének túl a dolgot…
Trondam látta, hogy a bemutatkozás és a jelenlegi, pattanásig feszült levegő köztük – ha nem
lennének Concord irányítás alatt – igen hamar vérfürdőbe torkollana. A férfi jobbnak látta gyorsan
elkezdeni felvázolni az akciót és elindulni a dolgukra, mielőtt a jelenlévők nem bírnak tovább
magukkal és egymásnak esnek. Emellett az óra már ketyegett, 166 óra múlva a fejük lemállik majd
a nyakukról.
– Nos emberek, mindenki tudja, mi lesz a dolgunk, igaz? – kezdte meg beszédét a Minmatar
férfi.
Bólintottak, de le sem vették tekintetüket egymásról.
– Remek – Trondam megköszörülte a torkát. Ezzel elővett egy kristályt és az egyik
holovetítőbe helyezte. A terem fényei automatikusan leoltódtak, majd elindult egy pörgő, forgó
bolygófelszín kivetítése. Trondam belekezdett tervének felvázolásába, ami a Faurulle
naprendszerben lévő börtöntelep megtámadására irányul…
FAURULLE NAPRENDSZER
III-as bolygó, börtöntelep
Fennhatóság: Gallente Szövetség
Konstelláció: Elerelle
Régió: Solitude
Biztonsági szint: 0.1
163 óra és 32 perc van hátra az agyrobbanásig…
Eyxon lelőtte a torony tetején lévő cyborg őrt, mivel az észrevette őket és most riadót akart
bekapcsolni. A lövés után a hangtalan íj összecsukódott a kezében egy ártatlan kis fémcsővé, majd a
nő az övébe tette.
– Mehetünk! – jelentette ki mosolyogva.
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A többiek elismerő intésekkel tudatták vele, szép lövés volt… közel fél kilométerről.
Futottak tovább a dombok közt, közeledtek a komplexumhoz.
A bolygó mérsékelt éghajlatú, emberi lakhatásra teljesen alkalmas planéta volt. Egyik felén
egy nagy űrkikötő és logisztikai elosztó központ feküdt, ettől jó néhány ezer kilométerre pedig a
börtönkomplexum száz rabot befogadó épületegyüttese.
A sárga nap szépen, vakítóan sütött, kellemes harminc fokos hőmérséklet uralkodott. A levegő
kiválóan belélegezhető volt, kivéve az év egy bizonyos szakában, mikor valami ismeretlen
organizmus kezdett tenyészni és szaporodni. Fulladást okozott, ha nagy koncentrációban lélegezték
be. Az évente egyszer felszabaduló gáz, amit ezek a mikró organizmusok gerjesztettek, maszkok
viselését tették kötelezővé. De szerencsére most nem ez az időszak volt.
A bolygót fele-fele arányban óceánok és szárazföldek borították. A börtönkomplexum egy
félszigeten feküdt, közvetlenül a tenger mellett. Rá lehetett látni innen a vízre, ahol nagy foltokban
elszíneződések mutatkoztak, ami ennek a különleges mikró organizmusnak volt köszönhető.
A komplexum egyszerű építésű volt, látszott rajta, hogy spórolni akartak a kivitelezési
költségeken. A cellablokkok amolyan kékes színű, piramis formájú épületek voltak, alattuk a
földben voltak a cellák. Persze a felső építés roppant ellenálló vastagságú falakból állt.
Négyzetrácsos elrendezésben lettek felhúzva, köztük az utak merőlegesen egymásra szelték át a
telepet. Az elnagyolt négyzet alapterületű épületegyüttest körbevevő vastag falak mentén őrtornyok
magasodtak, vékony törzsük tetején ormótlan méretű megfigyelőteremmel. Első ránézésre úgy tűnt,
elég egy erősebb szélfuvallat és ez lehullik az oszlopról a mélybe, de nem így történt. A vastag fal,
melynek tetején robotágyúk vártak örökös készenlétben, az őrtornyokat kötötte össze, járkálni
lehetett rajta és meggátolta a szökést is. A cellablokkok piramisainak csúcsát tömérdek keskeny híd
fogta össze, ahonnan kiválóan lehetett pásztázni az egész udvart. Nem volt túl magasan elhelyezve,
akár le is lehetett erről ugrani a lejtős tetőre, ám visszamászni már nem sikerült volna.
A komplexum a félsziget oldalán, az elszíneződött tengerre néző sziklafal tetején
terpeszkedett, másik oldalán hegyes kövekkel tarkított, barna, csupasz felszínű dombokkal
elkerítve. Ezek közt mindössze néhány ösvény és egyetlen dombok közé vájt, kiépített közlekedőút
biztosította a szárazföldi megközelítést, megfelelő ellenőrző ponttal ellátva, hogy ha valaki esetleg
idetéved a bolygó másik felén lévő városból, akkor ne hajthasson csak úgy közel a börtönhöz.
Az ellenőrzőpont a dombok közé vájt, mesterséges hágóban feküdt. Két oldalt precíz
megmunkálású fal tornyosult, lent pedig kiépített út, egy őrtoronnyal, három masszív sorompóval
és energiamezőkkel. Egy másik épület is állt a fal tövében, melyben további őrszemélyzet
pihenhetett, vagy lehetett készenlétben. Ez utóbbi cselekmény nem volt túl jellemző, hiszen ezt a
börtönkomplexumot se háborgatta fennállása óta soha senki. Egészen a mai napig…
Közelebb lopakodtak az ellenőrzőponthoz. Az őrtoronyban a páncélozott cyborg már
működésképtelenné vált, fejéből egy nyílvessző állt ki, melynek hegye mindent át tudott ütni, ha
kellett. Még egy ilyen emberszabású gép páncélburkolatát is.
Az őrtorony tövébe értek és mivel senki nem tudta értesíteni a kis épületben lévő ki tudja
mennyi őrt, szétszóródtak, hogy megfelelő módon fogadják őket.
A tizenkét támadó közül ketten az épület energiaellátó berendezéséhez lopakodtak. A nap
vakítóan sütött, így ha bárki kinézett volna, azonnal észreveszi őket.
A két alak, a Minmatar Hyrro Lvef – a Gallente kapitány, Pellore navigátora –, és a Caldari
nehézfiú, Iroha Pik – a katonának kinéző Kiex Pergon navigátora – ment közel ehhez.
Hátitáskájukból korong alakú kis szerkezetet vettek elő, melyet üzembe helyezve azok hangtalanul
lebegni kezdtek és láthatóan segédkeztek az energiaellátás megbénításában. Trondam, a parancsnok
legalábbis ezt hitte, hogy össze akarják zavarni a berendezést…
Ám mikor a két férfi végzett és sebesen rohanni kezdett visszafelé, Trondamban tudatosult,
hogy ezek túlterhelték az energiaszabályzókat és mindjárt be fog robbanni az egész.
Miközben Iroha Pik és Hyrro Lvef a közelbe ért, elüvöltötték magukat: – Feküdj!
A földre vetődtek, majd a következő pillanatban hatalmas robbanás hallatszott, amit éles,
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sistergő hang követett, amint a kiszabadult energia zöldes, kékes villámok formájában össze vissza
cikázott minden berendezés közt.
A kis épület teteje gyakorlatilag elolvadt, bárki, aki bent volt, annak teste most új
halmazállapotot vett fel.
A robbanást persze érzékelték a börtönkomplexumban, ami ettől az ellenőrzőponttól
mindössze fél kilométerre volt. Mindjárt jönnek megnézni, mi is volt ez.
– Álcaköpenyt fel! – adta ki a parancsot Trondam és mindenki elővette kis oldaltáskájából a
speciális ruhát.
Egymás után tűntek el a szem elől.
– Nemsokára jönnek! – folytatta Trondam. – Két oldalon szétszóródni és úgy közelítünk!
Átmentek a megbénult sorompók között és az út két oldalán, erőltetett tempóban haladtak
tovább.
Nem telt el sok idő, két csapatszállító, légpárnás, elég szépen formatervezett, csúcsos orrú,
hátul zárt terű szerkezet suhant el mellettük, tele fegyveresekkel. Persze nem tudták, hogy éppen
most haladtak el a támadók mellett.
– Futás! – adta ki a parancsot Trondam, amint a járművek elmentek mellettük.
Csak a speciális hőérzékelővel ellátott szemek lettek volna képesek kiszúrni őket, na meg az
élelmes szemlélő, aki mindössze mint levegőrezdülést érzékelte volna körvonalukat.
Elérték a börtönkomplexum bejáratát, aminek kapuja zárva volt ugyan, de a mellette lévő két
őrtoronyból most leginkább a robbanás helye felé figyeltek, az alattuk elterülő területre nem.
Nyph és Mei elővette különleges kis fegyverét, melynek segítségével az őrtornyok tányér
alakú aljába lőtték bele a pici, ámde roppant teherbíró szigonyokat. Ezt követően övükre csatolták
az emelőszerkezeteket és máris emelkedni kezdtek.
A bejárat melletti két őrtorony egyikének tetején hirtelen berobbant az üveg és mielőtt a benti
két fickó bármit tehetett volna, Nyph beugrott. Az őrök csak egy nagyon magas jelenést láttak egy
pillanatra és a még mindig láthatatlan nő felnyársalta őket az alkarjából kilökődő karmokkal.
Méghozzá szemmel követhetetlen sebességgel.
A másik toronyban, szinte egyazon másodpercben ugyanez történt, a kilátóablak berobbant,
szilánkok szálltak a bent lévők arcába, akik mire észbe kaptak, már csak egy kékes fénnyel cikázó
kardot láttak felvillanni, mint életük utolsó képét. Mei is elintézte a neki szánt őröket.
– Tiszta! – jelezték a nők a rádiójukban.
– Vettem! – válaszolt Trondam. – Megyünk utánatok.
Egymás után követték a nőket a már elhelyezett vékony drótköteleken. Nem akarták kinyitni
a nagykaput, mert az túl feltűnő. Az itt lévő őrök még mindig csak annyit tudhattak, hogy egy
robbanásban megsemmisült az ellenőrzőpont és berobbantak a főkapu melletti tornyok üvegei is.
Mire rájönnek, hogy ez valóban támadás és már bent is vannak, addig akár egy perc is eltelhet, ami
alatt szépen el lehet újra bújni, de már a komplexumon belül. De persze, mint minden börtön esetén,
többnyire nem a be-, hanem a kijutás a nehéz.
A tornyokból kijutottak az erőterekkel és robotágyúkkal ékesített, magas falakra. Kétfelé
oszlottak: az a csapat, ahol Nyph tört be, oda csatlakozott Eyxon, Lanlar, Pellore, Moqwal – a
Minmatar tüzér és Hyrro, míg a másik csapat – ahol Mei tört be –, ott haladt Trondam, Volre, Iroha,
Fey és Kiex. Rufy-t persze nem hozták le, a Sleipnir-en helyezték biztonságba.
Futva távolodtak egymástól a falak tetején. És ahogy sejtették, szinte pontosan egy perc
múlva beindult az általános riadó az egész börtön területén. Vörös fények gyulladtak, fültépő
szirénák keltek életre és minden robotágyú aktiválódott, amint kifordította géppuska csöveit és
pásztázni kezdte a neki szánt terepet. Azonban nem figyelték a falak tetejét…
Amint a két csapat elhaladt ezek mellett, módszeresen kis korongokat tapasztottak rájuk.
Elérték a következő őrtornyot és láthatták a bent lévő emberi személyzetet, zöld és barna
színű harci páncélruhákban, ballisztikus-, és energia fegyverekkel a kézben. Akik nem tudták, hogy
honnan várhatóak támadások. Nem sejtették, hogy a behatolók már a közelükben cirkálnak…
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Mindkét csapat lőni kezdett és az őrtornyok személyzete azonnal olvadt, rángatózó tetemként
zuhant a padlóra. A komplexum piramisai közt futkározó, posztjukat elfoglalni akaró újabb
fegyveresek azonban már látták, hogy hol vannak a támadók.
Ekkor a robotágyúkra tapasztott korongok megkezdték működésüket. Átvették az irányítást a
beprogramozott érzékelőkön és új célpontot határoztak meg: a fegyőröket.
A főkaputól mindkét irányban három-három ágyú kelt életre és a lenti területet szórni kezdték
robbanófejes töltényeikkel. A légköri siklókat is leszedni képes lövedékek egy embert – még ha
páncélruhában is volt – könnyedén cafatokra téptek. A nagy robaj kíséretében földbe és testekbe
csapódó robbanófejek véres földdarabokat emeltek a magasba, ahogy könyörtelenül szaggatták szét
a testeket, úgy átütve a páncélruhákat, mint gázködöt egy torpedó.
Mire a lent futkározó őrök felfogták volna, hogy éppen saját ágyúik lőnek rájuk, addig már
több tucat, darabokban heverő tetem hevert szerteszét az udvaron és az épületek közti utcákon.
Trondamék az őrtoronyból lerohantak a lépcsőkön, még mindig viselve az álcaköpenyt. Míg a
robotágyúk ki nem fogynak a töltényből, addig kiváló fedezetet fognak nyújtani.
Leértek a talajra és a két csapat újra egyesült. A körülöttük még mindig nagy robajjal
záporozó töltények borzalmas mészárlását követően leszakított testrészek, kettényílt torzók
szegélyezték útjukat, nem kevés mini kráterrel a földbe csapódás helyén.
Mindannyian tudták, hogy hol vannak fogva tartva a célszemélyek, akik kellenek nekik.
Egyenesen feléjük vették az irányt…
A robotágyúk elhallgattak, gyaníthatóan kifogyott a lőszerkészletük. A csövekből még ebből a
távolságból is látható füst emelkedett a magasba.
Jajveszékelések, pánikba esett kiáltások keveredtek bele a szirénák fültépő zsivajába. Még
továbbra sem tudta senki, merre járnak a támadók.
Ám az egyik őr közelében elfutva az hirtelen feléjük fordult: észrevette őket. Biztosan volt
valami beültetése, vagy a zöld sisakjában valami hőérzékelő, ami segítségével észrevette a
behatolókat.
Mereven feléjük nézve és mozdulatlanságából ítélve egészen biztosan most adta le a jelentést,
hogy a behatolók álcaköpenyt viselnek és mindenki használjon hőérzékelős szemüvegeket.
Eyxon villámgyorsan nyitotta hangtalan íját, hogy lelője a jelentést leadó férfit és ne hangos
fegyverrel terítsék le. A fegyver ívének vége kékesen, félig áttetszően villant fel, ahogy
hátrahúzódott, amint gazdája megfeszítette. Egy nyílvessző – masszív, páncéltörő heggyel –
derengett fel, majd kiröppent. Méghozzá olyan erővel, hogy a jelentést leadó őr sisakját és fejét
nemcsak átütötte, de még a mögötte lévő falhoz is szögezte. Azonnal meghalt, teste ernyedten
lógott a falba állt nyílvesszőn.
Egyelőre nem volt a közelükben senki. Szétszóródva futottak tovább a piramisok tövében és
sokszor változtatták helyzetüket eközben.
A célszemélyeket több blokkban tartották fogva. Az első kettő ezek közül itt nem messze
helyezkedett el.
Biztosították a terepet, és egyre több olyan fegyőrt láttak, akik már lassabban, jobban
körbenézve haladtak. Már tudták, hogy a behatolók a normál érzékelőtartományban láthatatlanok.
Ráadásul még ügyesen rejtőzködtek is.
Elérték azt a piramis épületet, amiben az első két célszemély raboskodott. Az ajtókat átlőtték
fegyvereikkel, így az lyukasan fordult ki a helyéről és hullott a padlóra. Bentről máris záporoztak
kifelé a lövedékek és lézersugarak.
Fey egyik kis robotját küldte be, ami pörögve, szikrázva pattant végig a falon. A nő agyába
egy piciny irányítómodul volt építve, melynek segítségével gondolati paranccsal irányíthatta a kis,
tenyér méretű, repülő szerkezetet. Míg ezt tette, természetesnek tűnő szemeinek látszata
szétfoszlott, hiszen teljes fehérben, pupilla nélkülivé változott, ehhez kézfejének apró mozgása
társult, amivel vagy a kis robotok finom mozgásait, vagy valami egyebet segített elő. Végül a
berepült kis szerkezet felrobbant odabent. Nem érkezett több lövés.
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A nő elindult befelé, vele együtt Iroha és Kiex, hogy kihozzák az első két rabot.
Eközben az őrök már kis légpárnás járművekkel is feltünedeztek. Trondam tudta, hogy majd
ilyenekkel kell meglépni, feltéve, ha sikerül az egész akció.
Egyre többen vették észre őket és próbáltak harcba bocsátkozni, de a szétszóródott, elrejtőzött
támadók mindig minden szöget lefogtak és nem volt olyan ember, aki akár csak egy lövést tudott
volna megereszteni irányukba.
A börtöntelep őrei közt továbbra is fejetlenség uralkodott. Aki észrevette a behatolókat, az
nem élt sokáig. Szinte senki nem tudott jelentést leadni, hogy pontosan merre is vannak.
Néhány perc elteltével Fey, Kiex és Iroha megjelent a doboz épület ajtajában, mögöttük két
férfi rab futott. Mindkettő Amarr származású. A közelben lelőtt őrök felé futottak, hogy elvegyék
fegyvereiket.
– Tovább! – adta ki a parancsot Trondam. A térkép alapján még három épületet kell
meglátogatni, kihozni az ott fogvatartottakat és eltűnni. De a férfinak jobb ötlete támadt.
– Nem, várjatok! Kiex, menjetek vissza és eresszetek ki mindenkit!
– Megőrültél? – kérdezte a férfi. – Akkor ezek…
– Elszabadulnak! De elég nagy zűrzavart okozhatnak. Ami nekünk több, mint jó.
Végül Kiex és legénysége intett, majd visszament az épületbe, hogy kihozzák a maradék
rabokat is.
Még tizenkét ember jelent meg az ajtóban, mind Amarr volt és mind férfi. Aki csak tudott,
fegyvert ragadott. Eközben egy légpárnás, lapos építésű, felső toronyüteges jármű közelített.
Egyenesen feléjük…
– Figyelem, tank érkezik! – kiabálta a rádióba Volre, aki elsőként vette észre ezt.
– Szedd le, szedd le! – üvöltött Trondam, mert tudta, hogy a Gallente férfi kezében a
részecskeágyú több mint hatékony egy ilyen ellen.
Volre az épület sarkához húzódott, majd nem is teketóriázott. Kifordult és lőtt a sebesen
közeledő járműre. Az első töltet eltalálta a tornyát, aminek fele leolvadt és kékes cseppek
fröccsentek le róla. A második találat pedig a pilótafülkét érte, aminek átlyukasztotta üvegét,
mögötte pedig a sofőr felsőtestét. Végül a légpárnás gép elhúzott mellette és beleállt egy épület
falába.
A következő piramis mélyéről újabb nyolc rabot engedtek ki és akik nem voltak
célszemélyek, azok saját maguk akartak hősiesnek induló akciót indítani azért, hogy megszökjenek.
Sok esetben csak pár lépést tudtak tenni, de volt, akinek sikerült eltűnni az épületek takarásában.
Már csak két blokk maradt. Az út oda azonban az egyre nagyobb káosz miatt elég
veszélyesnek tűnt. Az álcaköpenyek által nyújtott mérföldes előny a támadók javára billentette a
harcok hatékonyságát, de ha nem mozogtak elég gyorsan, akkor akadt olyan fegyőr, aki rájuk
mozdult.
A harmadik épülethez közeledvén már szervezettebb egységekkel találkoztak, de még időben
elrejtőztek előlük. Egy négyes elágazású térhez érkezvén, egyenesen, jobbra és balra is haladt az
egyformán kinéző piramis épületek közti utca.
Itt azonban csapda várta őket; egy légpárnás tank suhant be középre és lövegtornyait
egyenesen feléjük fordította. Azonnal lőni akart… ám Volre és Hyrro résen voltak és leolvasztották
fegyvereikkel a tetejét. De ez még nem volt minden, hiszen a takarásban lévő oldalon fegyveresek
ugráltak ki belőle és megkezdték a bekerítést. Sőt mi több, az oldalutcákból és mögülük is egységek
közeledtek.
A kilátás, hogy itt halnak meg, vagy esetleg elkapják őket, nem volt kecsegtető.
Iroha egy nagy rakétavetőt emelt a vállához és rálőtt a tankra. A töltet az oldalán robbant, a
tűzfüggöny kétfelé csapott.
– Jobbra, jobbra térj! – kiabálta az utasítást Trondam. Ugyan nem erre vezetett az útjuk, de ez
tűnt a legkevésbé védett szakasznak. A tűzfüggöny takarásában mindössze pár métert tudtak
megtenni és új fedezékeket találni, de úgy tűnt, nem lesz elég. Ugyan lelőtték a jobbról közeledő,
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négy fős egységet, de akik a többi irányból érkeztek, gondot fognak jelenteni.
– Lángot nekik!
Kiex a kezében tartott, méter hosszú fegyver alsó csövéből vaskos lángoszlopot kezdett
lövellni. Körözött a fegyver csövével, hogy kellőképpen lángra lobbantson mindent a közelükben, a
tankot, az épületek sarkát és a földet is. Így a hőképeknek már nem tudták hasznát venni.
Berohantak a jobb oldali utcába, mögülük kósza plazmagömbök érkeztek, amik ártalmatlanul
csapódtak bele egy épület falába.
– Eyxon! – kiabált futás közben Trondam a rádióba. – Mehet a korong a nyugati
robotágyúkra!
A nő nem válaszolt, csak megállt egy épület sarkánál. Újabb nyílvesszőket vett elő, amik apró
fémpálcának néztek ki először, ám egy érintésre kivágódtak és készen álltak arra, hogy leterítsenek
valakit. A nő a pici, irányítórendszert meghülyítő kis korongokat erősítette gyorsan az elejére,
felhúzta a gyilkos fegyvert és a pásztázó robotágyúk felé lőtte.
Az első korong megérkezése után rögtön látni lehetett az eredményt. A messzeségben fényes
sárga villogó függöny jelezte, amint az ágyú az alatta húzódó területen egyszeriben tömérdek
célpontot talált: a fegyveres őröket. Egy robbanás emelt tűzoszlopot ott, ahol a fegyver osztotta a
halált.
A nő újabb korongot küldött ki, majd egy másik robotágyú is csatlakozott az iménti
lövedékszóráshoz.
A kereszteződésben a lángoló terület megakadályozta az üldözőket a követésben, a
legközelebbi, nyugati falon lévő robotágyúk pedig már megtizedelték a védőket, így újra szabad lett
az út. Amit azonban újfent futva kellett megtenniük…
Az eddig kiszabadított rabok sem tétlenkedtek: társaikat is kihozták. A telepen már sok
szabadon kószált, az őröktől zsákmányolt fegyverekkel a kézben.
A harmadik, célszemélyeket fogságban tartó épületnél már nagyobb fogadóbizottság várta
őket. Az utat egy kordonnal torlaszolták el, ami gyakorlatilag a falakra tapasztott, méteres korongok
közti energiamezőt takart. Nem engedett át semmit.
A kereszteződésben jobbra és balra újabb egységeket láttak közeledni így nem volt más
esélyük: valahogy át kell jutni a kordonon.
– Mei, Nyph! – szólította meg a csapat két legveszélyesebb harcosát Trondam.
A két nőnek nem kellett több instrukció. A láthatatlanság leple alatt, az épületek közti kordon
felé futottak. Mögöttük a fegyveres fegyőrök látták, hogy mintha valaki közeledne feléjük, már
kaptak jelzést is, hogy hőérzékelőket kell használni, de mire átkapcsoltak erre, késő volt.
A két, súlyos amazon a kordon két oldalán elrugaszkodott a földtől és felugrottak a piramis
falaira. Nem volt nehéz dolguk, lábaik olyan erővel lökték el őket a talajtól, hogy akár több méteres
magasságban is landolhattak volna. A kezükre húzott kesztyűnek köszönhetően könnyedén
megtartották testüket a döntött falon, majd újra elrugaszkodtak onnan és pontosan a kordon mögé, a
fegyveresek csoportjának kellős közepébe érkeztek…
A szirénák és távoli fegyverropogás hangjába vegyülő halálsikolyokat követően fejek és
egyéb testrészek kezdtek repkedni, a kordon erőterére kenődni. Nyph a hosszú karmaival sok
esetben nemcsak megölt valakit, hanem szó szerint miszlikre vágta fel, Mei pedig kardjával precíz
mészárlást végzett, ám ő nem foglalkozott azzal, hogy minél apróbb darabokra szeleteljen valakit.
A két nő másodpercek alatt végzett a kordon másik oldalán lévő hat őrrel és kikapcsolták a
pirosas mezőt.
– Tovább! – parancsolta Trondam.
Elérték a harmadik épületet, melynek ajtaját ismételten berobbantották. Eközben Eyxon az
íjával újabb robotágyúkat állított a saját oldalukra a közeli déli falon, amik egy megint felizzó sárga
lövedékfüggöny alatt további áldozatokat szedtek.
A berobbantott bejáraton át Fey ismét beküldte egyik kis robotját, míg ő maga fedezékbe
húzódott. Guggolva, fehér szemekkel, apró kézmozdulatokkal bereptette a kis robotot, ami
#53#

hatalmasat robbant. Majd szemei visszaváltottak és jelentett: – Tiszta!
Befutott ismét Iroha és Kiex mellett, hogy kihozzák a rabokat.
Míg a kintiek vártak, és fedezték őket, addig észrevették, hogy a börtöntelepen egyre
kevesebbszer hallatszott a csatazaj. A kiszabadított, fegyverekhez jutó rabok, az átállított
robotágyúk valószínűleg már úgy megtizedelték az itt szolgálatot teljesítő zsoldos fegyőröket, hogy
talán csak pár tucatnyian maradhattak.
A harmadik épületből is kihozták az elítélteket, akik máris, mintha egész bent töltött idejük
alatt erre vártak volna, elvették a puskákat a közelben fekvő halott zsoldosoktól és eltűntek az
épületek közt. Kivéve a célszemélyeket, akiket nem engedtek elmenni sehová.
A negyedik épülethez vezető útjuk szinte zavartalan volt, már senkibe nem futottak bele. A
szirénahang és a tűzharc messzi robaja még továbbra is hallható volt, ám ez utóbbi már nem
folyamatosan, hanem csak kis időre felcsapva.
Kihozták az utolsó épületből is a rabokat, így megvolt minden célszemély.
Már csak egy járművet kell találniuk és elhúzni innen. Az egyik ilyen csapatszállító légpárnás
nem is volt messze. Elindultak feléje, hogy eltűnjenek erről a telepről…
Huszonhárom perc múlva…
Volre megállította a légpárnás járművet, majd lekapcsolta a turbinákat. Vége, sikerült,
kijutottak. Sőt mi több, amit a börtöntelepen vittek véghez, azzal szinte az egészet tönkretették. Az
összes rab ki lett engedve odabent és mikor kifelé repültek, már akkor látták a csoportosan,
örömükben ugrándozó fegyenceket, ami egyértelműsítette, hogy a telep védelme teljesen elesett, a
rabok innen már szabadon mehetnek bármerre.
De végül elhúztak tőlük a járművel, a hátsó térben azokkal, akikért eredetileg jöttek.
Mind férfi volt és mind Amarr származású. Legtöbbjük évek óta nem látott nőt, így Lanlar,
Mei, Pellore, valamint Fey szépsége elvette az eszüket. Ám mikor ezek a harcos amazonok
sebtében megmutatták, mire képesek, gyorsan lelohasztották hódítási szándékukat. Az egyik még
volt olyan bátor, és Nyph felé mosolygott. Ezt követően sajnos máris eggyel kevesebb rabbal kellett
számolniuk, ugyanis a nő azonnal átszúrta a fejét, Eyxon pedig boldogan emelte ki a felnyitott
koponyából az agyvelőt, kipöckölte a két fémes beültetést és nagyokat harapva lakmározott belőle.
Ezt persze senki nem bírta nézni, így elfordultak. Végül a többi rabnak már nem nagyon jutott
eszébe gyakorolni hódítási szándékát.
A légpárnás csapatszállító ajtaja feltárult és már várták őket a kompok, amikkel a bolygó
körül, orbitális pályán keringő hajókhoz fognak repülni…
Harminc perc múlva…
– Trondam Rei, Sleipnir, bejelentkezéseket kérek!
– Kiex Pergon, Nighthawk, jelentkezik!
– Lanlar Mad, Damnation, jelentkezik!
– Pellore Quint, Astarte, jelentkezik!
– Rendben emberek, akkor irány az általam megadott útirány felé! Aylar Bren-ék nemsokára
támadásba lendülnek, nekünk is ott kell lennünk a közelben.
A négy parancsnoki hajó irányba állt a hosszú ugrás sorozat első kapuja felé és elrepesztett…
Trondam pedig azon gondolkozott, hogy vajon Dekrar ezredes terve bejön-e azt illetően, hogy
Aylar tényleg beveszi-e a csalit. Valamint azon is járatta az agyát, hogy valóban sikerül-e majd
feladni egy jóbarátját? Az agybomba gondoskodni fog róla, hogy a döntés jó irányba dőljön a
Concord szempontjából, de ez nem segít majd Trondamékon. Jelen pillanatban még azt sem bánta,
ha meg kéne halnia, így lehet, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Ha megtudja, hogy Aylar esetleg
jó ügyért küzd, akkor majd inkább meghal. Ráadásul ezek a személyes parancsok, hogy ha minden
#54#

sikerül esetleg, akkor a Nighthawk legénységét likvidálniuk kell, tovább feszélyezték őket. Vajon ki
kapta meg a parancsot az ő megölésükre? Talán Pellore és csapata? Vagy Éppen Kiexék? Vagy talán
Lanlar? Bárki is legyen ezek közül, nem fordíthatnak hátat nekik egyetlen pillanatra sem…
5. RÉSZ: A TASH-MURKON HADMŰVELET
Az előző részek összefoglalója: Egy eleddig ismeretlen szervezet nekikezd egy érdekes, pimasz
és agresszív tevékenységnek: Concord börtönökbe törnek be és megannyi egykori kalózt, gyilkost,
ámokfutót szabadítanak ki, továbbá ezen emberek régi ismerősei még mind egytől egyig kint
kószálnak Új Édenben. Kell-e még más nekik, hogy újra összeálljanak? Egy Scope híradásban, élő
adásban lövi valaki agyon a bemondót és bejelenti, hogy mostantól kösse fel mindenki a gatyáját
High Sec és Low Sec határvidékeken, mert nemsokára megindul egy Concord ellenes hadművelet
sorozat. A nő, aki a szervezet elnökeként mutatkozik be, Aylar Bren.
Bár a híradást részegen alussza át, így Trondam Rei ekkor még nem látja, mit művel egykori
jóbarátja. Mikor kidobják az állomás kocsmájából, összetalálkozik egy nyolc éves, Amarr
kislánnyal, akinek szemei Implantátumok, pupilla nélkül, égszínkéken ragyognak. Sőt mi több, ezek
a szemek más, érdekes tulajdonságokat is rejtenek. Miközben a kislányt majdnem elrabolja pár
rabszolga kereskedő, Trondam menti meg tőlük, majd leviszi magával a bolygóra, ahol Mei és Volre
azonnal megkedvelik az elbűvölő teremtést. Ám mikor Trondam megmenti, a felvételen kiszúrják őt
és mivel az Antiainen incidens miatt még mindig körözés alatt áll társaival együtt, a Concord
egységei el is kapják őket. A börtönben a férfit az az ezredes látogatja meg, akit az Antiainen
incidens során el akartak kapni, Tewq Dekrar ezredes. Cserébe a szabadulásért együtt kell működni
a Concord-dal és kémkedni neki a rendőrség ellenes új szervezetben, melynek vezetője Aylar. Az
ezredes arra számít, hogy régi barátok lévén a nő majd beveszi Trondamékat, így egy agybombát
tesznek a fejükbe, ami 168 óra múlva felrobban. Ennyi idejük lesz begyűjteni a szervezetről mindent
és elősegíteni a nő letartóztatását. Az elsődleges feladat pár régi fegyenccel összeállva egy nem
Concord fennhatóságú börtön megtámadása és rabok kiszabadítása, akik majd kellenek Aylarnak.
Ez, mint egy ajánlólevél, tervezésre kerül. Időközben a kis Rufy visszatalál hozzájuk.
Miközben ők készülődnek a telep elleni akcióra, valaki másért is eljönnek régi társai, ez pedig
Skye Arran, az áruló, az Angel Kartelles kémnő, aki egy Concord fegyházban tölti élete végéig
szóló büntetését. Ám kiszabadítják, átoperálják az arcát és társaival – a kiperpszichopata
ámokfutóval és a kannibállal – beépülnek Trondam mellé és a feladata a férfi kémkedésének
meggátolása.
Trondamék nem sejtik, hogy a fegyenccsapat egyik tagja Skye. Közös erővel megtámadják a
komplexumot és kihozzák a rabokat. Ezeket már csak egy szerződés keretében Aylarnak kel átadni,
és a beépüléshez már meg is van az ajánlólevél. Ám míg várnak erre, addig a Concord ellenes
szervezet megkezdi az első hadműveletet…
TIRBAM NAPRENDSZER
Mély űri koordináta
Fennhatóság: Amarr Birodalom
Konstelláció: Sukanan
Régió: Tash-Murkon
Biztonsági szint: 0.2
Aylar Bren sebesen rohant az Aeon folyosóin át. Időnként igénybe vette a belső szállító
eszközöket, melyekbe beállva az sebesen végigrepítette a szuper hordozó borzalmasan hosszú
folyosóin. Mögötte Croy Vogal és Max Xaim futott és utazott. A híd felé repesztettek, hogy
irányítsák az első támadást.
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A nő emelt hangon szólt a kommunikátorába:
– Delta kötelék, vétel!
– Itt a Delta kötelékparancsnok! – válaszolt egy barna hajú, kellemes hangú Caldari nő. Ő az
egyik sziklabolygó börtöntelepén vezette a támadást, hogy kiszabadítsák a rabokat onnan.
– Betörésre készülj! Alfa vége!
– Értettem Alfa!
– Foxtrot kötelék! – folytatta Aylar, miközben elértek egy szakaszoló zsiliphez, ami
automatikusan emelkedni kezdett, amint a közelébe értek.
– Itt Foxtrot kötelékparancsnok, vétel!
– A kapuktól száz kilométerre álljatok fel!
– Igenis! – nyugtázta a parancsot egy Amarr férfi.
– Kötelékek, Bravo, Charlie kövessék a Deltát! Echo marad a High Sec kapun! Mindenkit
leszedni, aki kimenekül!
– Vettük! – válaszolták a férfiak.
– Többi kötelék készenlétben az anyahajóknál! Felderítők a helyükön?
– Felderítők pozícióban! – jelentette a kötelék parancsnoka.
Eközben Aylar-ék elérték az anyahajó hídját. A hatalmas terem nemcsak a kapitánynak,
hanem további kisegítő személyzetnek – erre a célra fejlesztett cyborg-oknak – biztosított tömérdek
feladatot. A híd központi részén egy több méter átmérőjű, kábelekkel, energia fejlesztőkkel
telezsúfolt oszlop állt. Felszíne göcsörtös kinövésnek tűnt a szépen kivitelezett falú
vezérlőteremben. Kékes, apró villámlások szaladtak végig a csövek közt. Az irányítómodul körül
döntött székek helyezkedtek el, melyekben az irányítást végző, első pillantásra embernek tűnő robot
személyzet ült, fejlett agyukkal minden manővert végrehajtottak, amire a kapitány parancsot adott,
mert önmagában túl sok lett volna neki egy ekkora hajó irányítása. Az elülső kilátóablak rálátást
engedett a hajó előtti flottára és Aylar elégedetten szemlélte a haditerv első fázisának sikerét, a
rengeteg toborzott kalózt, akik most hajóikkal, vérre szomjazva készültek arra, hogy lecsapjanak a
Concord-ra.
Aylar bevágódott az irányítószékbe, melléje ült Croy, aki agyába azonnal bedugta a vaskos
kábeleket, hogy a tüzelést végző robotokkal kapcsolatban legyen. Max pedig a nő balján ugyanígy
tett.
– Figyelem, a Concord ellenes szövetség parancsnoka beszél! – nyitott meg minden egyes
hajóhoz egy nyílt csatornát, hogy a kalózok, rablók, gyilkosok, ámokfutók és minden egyes
életveszélyes tagja a flottának most közvetlenül hallhassa annak a személynek a mondandóját, aki
visszaadta szabadságukat és a céltalanul kószálóknak pedig vezérüket.
– Mindannyian elégedettek voltatok, mikor velem beszéltetek arról, hogy mit jelent nektek ez
a szövetség. Most itt az alkalom, hogy az önmagát csak központi rendőrségnek nevezett szervezet
önkényuralmát megingassuk. Mutassuk meg nekik, hogy nem tudnak mindent ellenőrizni és ideje
átgondolni stratégiájukat. A mai nap történelem veszi kezdetét! Mindent bele emberek!
Néhány felvillanó képernyőn üdvrivalgás hallatszott, ahogy a lelkesítő beszédből szinte csak
egy apró morzsányi kellett a most készenlétben álló egységeknek.
– Figyelem, a Tash-Murkon offenzívát megkezdjük! Felderítők, nyithatják a gravitációs
mezőket! Minden szuper hordozó, hordozó, Dreadnought pilótája ugrás a jelemre! A flotta másik
része készüljön fel! Visszaszámlálás indul! Tíz… kilenc… Sok sikert mindenkinek! Hat… öt…
GEMODI LOW SEC ÉS PERA HIGH SEC NAPRENDSZER
High Sec kapu Gemodi-ban
Fennhatóság: Amarr Birodalom
Konstelláció: Emsek
Régió: Tash-Murkon
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Biztonsági szint: 0.4
A Tash-Murkon hadművelet első fázisa…
– Parancsnok! Parancsnok! – hívta felettesét halálra rémülten egy felderítő raj hadnagya.
Aylar Bren nemrég sugárzott hadüzenete miatt a Concord ilyen egységeket küldött ki szerte Új
Édenbe, hogy megfigyelhessék a CESZ flottájának felbukkanását és a készülő támadások irányát.
Leginkább a megnevezett területekre, vagyis a Low és High Sec rendszerek határvidékére
összpontosítottak, de ezek nagy száma miatt nem tudták mindet hatékonyan levédeni.
– Hallgatom hadnagy! – válaszolta ekkor még mit sem sejtve a parancsnok.
– Uram, a Concord ellenes szövetség a Gemodi rendszerben gyülekezik a Pera High Sec
kapuban! Egyre csak jönnek be Low Sec-be! Ismétlem, jönnek be! Szuper hordozók, hordozók,
Dreadnought-ok!
A parancsnok elhajította Quafe-ját és máris leadta a riadójelzést nyílt csatornán minden
egységnek: a Concord Ellenes Szövetség megkezdte első támadását…
A hadnagy kiáltozása folytatódott:
– A hordozók és szuper hordozók hajókat küldenek ki! Ismétlem, hajókat küldenek ki! Ezek
meg mennek a kapu felé! További csatahajó és cirkáló kötelékek érkeztek melléjük. Jelentés és
számadatok elküldve a JG 1587-es adatcsatornán.
A parancsnok tudta, hogy a hordozók gyorsan, hatótávjukon belül bármilyen Low Sec
rendszerbe be tudnak ugrani, melyek szomszédságában pedig nem volt nehéz High Sec rendszert
találni, ahová ugyan a kapitál hajók nem tudnak bemenni, de mások igen… Ez ellen, ilyen gyors
felbukkanás mellett csak kétféle védekezés létezett: vagy kilőni a hordozókat, vagy megfelelően
védeni a kapukat belülről. Mivel előbbihez jelen pillanatban nem állt rendelkezésre megfelelő
mennyiségű hajó, ezért utóbbit voltak kénytelenek megtenni.
– Minden Pera rendszerben tartózkodó egységnek! Kapukat, állomásokat elhagyni, gyülekező
a Low Sec kapunál! Ismétlem, minden egység gyülekező a Low Sec kapunál – zengte az utasítást a
parancsnok.
Eközben a felderítő raj jelentette az ellenséges mozgást és a támadó hajók száma miatt óriási
pánik alakult ki a Concord egységek közt. Kicsivel több, mint ötszáz, beugrani képes csatahajó,
cirkáló, romboló és fregatt állt készen a Gemodi rendszer Pera kapuján. Mellettük a hordozók és
szuper hordozók dolgukat elvégezve csendben vártak. Ilyen tömeggel senki nem mert kikezdeni.
Két óvatlan kereskedő érkezett be ide, de szinte egyetlen másodperc alatt lettek megsemmisítve. Az
őrágyúk a kapuk mellett próbálták megtorolni ezt a cselekményt, de mivel csak a kapitál hajók
nyitottak tüzet, csak azokra lőhettek és bennük nem sok kárt okoztak.
Eközben a Concord egységek a Pera rendszerben átcsoportosultak a Gemodi kapuhoz.
Háromszáz gép, csatahajók, cirkálók és fregattok védték. Tudták, hogy náluk pár kötelékkel több,
támadásra készen álló ellenséges hajó van a másik oldalon. A parancsnok pedig azzal is tisztában
volt, hogy ez a védelem korántsem lesz elegendő.
– Figyelem! A Pera melletti High Sec rendszerekből teljes átcsoportosítás! Minden állomást,
kaput elhagyni! Gyülekező a fő flottánál! Mozgás, mozgás!
A parancsot kapott egységek irányítói nem tetszésüket fejezték ki ebben a lépésben, de a
parancsnok csak azt mondta, hogy most azonnal megleckéztethetik Aylar Bren-t és megóvják már
az első támadásától a High Sec rendszert és utána a nő inkább el fog gondolkodni azon, hogy talán
önmaga vonuljon-e börtönbe.
A Gemodi rendszerben a kapitál monstrumok csendesen vártak, körülöttük a rengeteg
kiküldött és saját magától érkezett hajó már mind a kapu körül körözött. Készen álltak arra, hogy
beugorjanak. Ám mégsem tették… Valamire vártak…
A Pera rendszert védő fő Concord flotta felé két kisebb – egyenként körülbelül száz hajót
számláló – támogató kötelék haladt. Szinte egyszerre érkeztek a szomszédos Shousran és Hibi
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rendszerekben a Pera kapukra. Beugrottak, de velük együtt rengeteg más hajó is ment, amiket eddig
nem láttak. Hirtelen pedig…
– Parancsnok! – jelentette pánikba esve a Shousran felől érkező kötelék irányítója. –
Megtámadtak! Ismétlem, megtámadtak! Felderítő cirkálók ugrottak velünk amik az előbb tűntek elő
a kapunál!
– Nálunk is ugyanez! – jelentette a Hibi rendszerből érkező kötelék vezetője. – Megtámadtak,
felderítő cirkálók mindenfelé!
A parancsnok kimeredt szemekkel vette tudomásul a jelentéseket. Hát akkor ezért nem jött be
a kapitál hajóktól még a fő hajóhad, mert tudták, hogy a rendőrség erősítést küld, amiket
könnyűszerrel le lehet vadászni.
Az erősítésként érkező kötelékek vezetői kétségbeesetten jelentették a harci eseményeket. A
bevetett stratégia láttán a parancsnokban kétségek támadtak azt illetően, hogy ezt az Aylar Bren-t
hogy is fogják megleckéztetni. Most már inkább úgy tűnt, tőle vesznek leckét…
A két támogató kötelék tíz perces harc után elesett. A felderítő cirkálókból sikerült lelőni
párat, de fejlett rendszereik, bénító berendezéseik kétségbevonhatatlan előnyhöz juttatták őket a
Concord hajóival szemben.
A parancsnok belátta, egyedül maradt. Nincs segítség. Ekkor pedig a Low Sec kapu is életre
kelt és a támadók megindultak befelé…
Mivel a férfi tudta, hogy már nincs a közelben olyan erősítése, ami reális idő alatt ide érhetne,
ezért mindent beleadott, hogy megállítsa a támadókat.
Az első beérkező gépek masszív páncélzatú csatahajók voltak, amiket annyira sokáig tartott
lelőni, hogy ezalatt a teljes támadó flotta bejutott a Low Sec rendszerekből. Már ötszáz támadó hajó
vívta harcát a háromszáz védővel.
Ezután az erősítést megsemmisítő felderítő cirkálók kötelékei is megérkeztek a másik
irányból, hogy besegítsenek. A parancsnok pedig belátta, hogy nemcsak, hogy nem védték meg a
Pera rendszert, de még a szomszédos Hibi és Shousran-t is elvesztették. Teljesen.
A harc még húsz percig tartott, a Concord erők harci hatékonysága a speciális hajók miatt a
töredékére zuhant. Szép lassan minden jármű az enyészeté lett.
Amint már csak az utolsó pár hajó maradt, a tüzelést befejezték. A parancsokhoz egy privát
hívás érkezett be, amit maga sem tudott, hogyan sikerült létrehozni. A hívó fél pedig nem volt más,
mint…
– Ayler Bren hívja a Concord erők Emsek konstellációt védő parancsnokát, vétel!
A parancsnok nyelt egyet. Szigorúan tilos volt kalózokkal egyezkedni. Tudta, ha mégis
megteszi, akkor a rögzített beszélgetés alapján nemcsak kirúgják, hanem még le is csukják. Nem
akart válaszolni neki, hanem megpróbálta lekapcsolni az adást, ám legnagyobb megdöbbenésére ez
nem sikerült. Mintha nem hinné ezt el, egyre csak nyomogatta a kijelzőn a gombot, hogy lezáródjon
a képernyő. A nő folytatta:
– Parancsnok, ne fáradjon a kapcsolat bontásával. A hajójának kommunikációs rendszere
felett már át van véve az irányítás. Tudom milyen büntetést kap, ha beszélget velem, így nem
akarom még a mostaninál is nagyobb bajba sodorni.
A férfi értetlenül pislogott a szépséges nő magabiztosan mosolygó képe felé. Ez aztán tudja a
dolgát. Nemcsak, hogy elég elszánt, de bátor is. Aylar folytatta:
– Parancsnok, mint láthatja, elég nagy erőket tudunk felvonultatni. Nem akarom az ön életét
is kioltani és nem akarom azt sem, ha egyszerű mészárosnak titulálna engem bárki is. A céljaink
még nem egyértelműek önöknek, de majd meglátják, hogy jó ügyért cselekszünk.
A férfi azonban nem bírta tovább a hallgatást és epésen visszaválaszolt:
– Magának az jó ügy, ha a száz éves béke szimbólumát támadja meg?
– Ön még ezt nem érti – mosolygott Aylar. – De most ne a mi céljainkról beszélgessünk,
hanem arról, hogy akar-e csatlakozni hozzám.
A férfi teljesen elképedt. A beszélgetést egészen biztosan rögzítik, sőt talán most is élőben
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figyeli valaki.
– Nem válaszolhatok erre – húzta ki magát.
– Csak nyugodtan, ez a beszélgetés sehol nem rögzítődik és senki nem hallja – a nő
meglepetésre kacsintott egyet.
A parancsnok nyelt egyet. Mi van, ha a nő hazudik? Ha rögzítik a társalgást, neki vége. Ha
azonban mégsem, akkor meghallgathatja az ajánlatát. Persze nemet fog mondani, de legalább
meghallgatta. Úgy döntött, megkockáztatja, és ha esetleg mégis felveszik a beszélgetést, példát
mutat majd, hogy milyen bátran kiállt a túlerővel szemben.
– Rendben Aylar Bren. Hallgatom az ajánlatát – szegte fel a fejét.
Aylar mosolya átváltozott ragadozó vigyorrá: – Ez a beszéd parancsnok. Nos kérem, mint
látja, elég erőteljesek vagyunk. Hiszen nem egész fél óra alatt veszített el nemcsak egy, de három
rendszert is, nem igaz?!
A lesújtó tények miatt a férfi majdnem összeesett. Lehet, hogy már nem is kell a beszélgetés
ahhoz, hogy lecsukják? Már ez a tény is bőven elég.
– Így van – nyögte ki nagyot nyelve.
– Nos parancsnok. Most ajánlok önnek valamit. Lépjen be a flottámba és legyen a
hírszerzőm! Segítsen a Concord ellenes szövetségnek elérni a céljait!
– Mik ezek a célok?
– Azt sajnos csak akkor árulhatom el, ha belép hozzám. Nos?
A parancsnok hatalmasat sóhajtott. Ha beáll a nőhöz, akkor elveszti a becsületét, élete végéig
vérdíj lesz a fején. Nem is kevés. És belsőleg sem tudja majd feldolgozni azt, hogy megszegi
esküjét, melyet a Concord-nak tett. Sejtette, hogy Aylar kivégzi, ha nemet mond, de a klónja majd
aktiválódik. Végül úgy döntött, nem fogadja el az ajánlatot.
– Sajnálom Aylar Bren. Nem fogadhatom el az ajánlatát. De egyet ígérhetek önnek. Ha majd
idővel elfogják magát, akkor ön mellett fogok állni a tárgyaláson, és talán ez segíthet, hogy ne
halálra ítéljék, csak börtönbe kerüljön.
Aylar lemondóan megrázta a fejét.
– Ez nagyon kedves öntől parancsnok. De sajnos nem hagyhatom életben. Most már
elárulhatom, hogy a beszélgetést élő adásban hallhatta a Concord parancsnokság. Ön most meghal
és mikor feléled a klónja, le fogják tartóztatni.
A férfi szíve hevesen verni kezdett. A nő átverte.
– Sajnálom parancsnok – mondta végül Aylar és eltűnt a képe.
A parancsnokban pedig a becélzást jelző szirénák hangja tudatosította, hogy ezek az utolsó
másodpercek az életében…
A hajó és a maradék néhány kisegítő jármű felrobbant… a mentőkapszulák sem tudtak
elmenekülni…
Néhány perc múlva a parancsnok klónjának aktivációs kérelme beérkezett és kinyitotta
szemeit a folyadékban. A tető félrehúzódott, a férfi felült és azon nyomban hányni kezdett. A világ
forgott körülötte, nem érezte egyetlen tagját sem még.
Mikor látása némileg kitisztult, alakokat vett észre maga körül. Mikor az egyik közelebb
lépett, akkor látta, hogy ez egy Concord tiszt. És nyomban meg is szólította:
– Perton Heq parancsnok, ezennel letartóztatom a Concord ellenes szövetség vezérével
folytatott tárgyalásért…
A férfin újabb rosszullét lett úrrá, amint a többi marcona fickó kirángatta a tartályból és
megbilincselte, nem is figyelve arra, hogy még mennyi szer kellene neki a teljes ébrenléthez…
TESHKAT LOW SEC ÉS ANJEDIN HIGH SEC NAPRENDSZER
High Sec kapu Teshkat-ban
Fennhatóság: Amarr Birodalom
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Konstelláció: Sukanan
Régió: Tash-Murkon
Biztonsági szint: 0.4
A Tash-Murkon hadművelet második fázisa…
Két órával és öt perccel később…
A felderítőraj vezetőjének hangja csattant a Tash-Murkon-ban lévő, Sukanan konstellációban
állomásozó Concord erők parancsnoka felé:
– Parancsnok, a CESZ Teshkat-nál készül támadásra! Ismétlem, a CESZ Teshkat-nál készül
támadásra!
A férfi idegesen nyitott meg minden kommunikációs csatornát a környező rendszerek
flottaparancsnokaihoz. A Concord Új Éden szerte megkapta az értesítést a két órával ezelőtti,
Gemodi-Pera rendszerekben történt rajtaütésről. A haderő hatalmas volt, a létszámbeli fölényen
felül a bevetett hajók fejlettsége tovább növelte győzelmük sikerének esélyét. Ráadásul a jelentések
alapján többfrontos harcot vívtak, vagyis a fő erők egy része Low Sec-be érkezett hordozókkal,
másik fele meg saját erőből, vagy már eredetileg is a közelben várakozva. Továbbá míg a jelenlétük
miatt a rendőrség egységei éppen folytatták az átvezénylést, addig az erősítésként érkező
kötelékeket meglepetésszerűen támadták meg és rövid időn belül elpusztították.
A férfi a hajóján megnyitotta a csillagtérképet és gyorsan megfigyelte a lehetséges
csapásirányokat. A Teshkat LS rendszer szomszédságában volt az Anjedin HS rendszer. Ebből
három kapu vezetett tovább ugyancsak HS rendszerekbe. Ha megint hátbatámadásos taktikát
választ a CESZ, akkor valahonnan e rendszerekből kell érkezniük. De hogy azokba honnan jutnak,
arra sok lehetséges útirány közül a legvalószínűbbnek az előző támadás Pera rendszere tűnt, mert ez
mindössze csak néhány ugrás volt innen.
A Sukanan konstelláció parancsnoka úgy döntött, ezt a csapásirányt védik le.
– Figyelem minden egységnek! Az Ivth és a Pimebeka rendszerekből a kötelékek menjenek át
az Anjedin rendszer LS kapujára! Készüljenek hatalmas hajóhad megfékezésére, formációk
felvétele a kapunál nagy területen! A keleti Tividu és a két mögötte lévő High Sec rendszerek
egységei lesznek a hátvéd, álljanak fel az Anjedin-ben és a kaput belülről fogják le, hogy senki ne
tudjon átjutni Pera irányából!
A kötelékek mozogni kezdtek. A hatalmas hajóhadak méltóságteljesen álltak a megadott
vektorokra és beléptek a hipertérbe.
Kis idő múlva a felderítőparancsnok újra jelentett a Teshkat rendszerből:
– A High Sec kapuhoz érkeztek a hordozók, a szuper hordozók és a Dreadnought-ok is!
További kisebb hajók jöttek önerőből! Kijelzés alapján a támadásra készülő gépek száma nem
kevesebb, mint 450. Ebből 210 csatahajó, 150 csatacirkáló, 70 fregatt és 40 logisztikai cirkáló!
Plusz a hordozók…
– Mennyi ilyenjük van? – kérdezte a konstelláció parancsnoka.
A felderítőparancsnok jól hallhatóan nyelt egyet, mielőtt kimondta a számadatokat:
– 12 szuper hordozó, 41 hordozó és 72 Dreadnought…
A jelentést a parancsnok mellett mások is hallhatták és elképedtek.
Hirtelen egy jelentés érkezett be a Pera rendszerből várható támadás megfékezését célzó,
hátvéd flotta egyik kötelékparancsnokától:
– Itt a Goram rendszer kötelékparancsnoka! Megtámadtak! Ismétlem, megtámadtak!
– Részletesebb jelentést!
– Most érkeztünk Tividu-ba! A hátvéd flotta két másik köteléke már bent van Anjedin-ben, de
mi késve érkeztünk és a Tividu kapuban elfogtak! Csupa felderítő cirkáló! A semmiből tűntek elő!
A kötelékparancsnok elfelejtette lekapcsolni a parancsnok felé megnyitott csatornát és
egyszerre két irányba kezdett beszélni. Szinte minden hallható volt, ahogy a 70 hajós flotta néhány
#60#

másodperc alatt a megsemmisülés közeli állapotba érkezett.
A konstelláció parancsnoka azonnal újra irányította az erősítést:
– A teljes hátvéd flotta menjen vissza Tividu-ba és segítsenek be!
A megszólított kötelékek visszaindultak. Beletelt egy kis időbe, míg a hatalmas hajóhadak
újra ráközelítettek a kapura, hogy visszaugorjanak. Ugyan a kis hajók előre tudtak volna menni, de
akkor azzal csak azt érnének el, hogy egyenként lövik le őket. Nem. Egyszerre kellett odaérkezniük.
A visszairányított hátvéd flotta elérte a kaput és átugrott. A Tividu-ban voltak és máris irányba
álltak a Goram kapu felé, ahol a társaikat megtámadta a CESZ.
A hajók beléptek a hipertérbe és őrületes száguldásban a kapu felé máris aktiválták a harchoz
szükséges modulokat. A hajók körül a különféle célzást, lő távot segítő berendezések által
gerjesztett terek alakultak ki.
A hátvéd flotta a kapuhoz érkezett, hogy besegítsen társainak…
…ám már csak roncsok fogadták őket.
– Itt a kötelékparancsnok! A Goram egység teljesen megsemmisült… – jelentette.
– Értettem! – hajtotta le fejét a parancsnok. – Hátvéd flotta, azonnal indulás vissza az
Anjedin-be!
– Értettük!
A hajók megfordultak és visszaindultak. A kis hajók és a leginkább pajzsokra erősített gépek
mind elhúztak, ám a páncéljaiban erősített néhány tucat csatahajó még küszködött a megfelelő
sebesség elérésével. És ez volt a vesztük: az előzőleg elpusztított hátvéd flotta kötelékének roncsai
mellett még mindig ott voltak a felderítő cirkálók, csak éppen láthatatlanul. Amint a gyors Concord
hajók beléptek a hipertérbe, addig a lassúak máris becélzás áldozatai lettek és hiperhajtómű bénító
sugarak gátolták meg továbbhaladásukat.
– Itt a hátvéd flotta kötelékparancsnoka! Megint megtámadtak! Most a lassú hajóinkat kapták
el!
A parancsnok mérgében ütötte verte a berendezést maga körül.
– Azonnal vissza segíteni nekik! – adta ki a parancsot.
A hátvéd flotta újra megfordult és visszaindult oda, ahol a lassú hajóikat elkapták. Mind
érezték, hogy a CESZ erői játszanak velük.
Ha ez még nem lett volna elég, megindult a Teshkat LS rendszerből is a támadás. A kapu mint
egy sorozatlövő, elkezdte átküldeni a CESZ hajóit.
Az Anjedin-Teshkat kapun az összesen 253 hajót számláló Concord kötelékek kapitányai
minden lehetséges modult aktiváltak, ami csak a védelmüket elősegíti. Ám a kapu egyre csak küldte
be a hajókat.
Majd lassacskán előtünedeztek, ahogy az ugrás miatti passzív álcázást szándékosan
megtörték. Az elsők amik megjelentek, csatahajók voltak. Borzalmasan ellenálló páncélzattal…
A Concord egységek megkezdték pusztító energiájuk szórását a célpontokra. Koncentrált
tűzzel lőttek, így még ha brutális páncélzata is volt az elsőként felbukkanó hajóknak, nem bírták
tovább a rájuk szabaduló tűzerőt néhány másodpercnél.
Ám ezalatt a kevésbé páncélozott, ámde nagyobb rombolóerővel felszerelt CESZ hajók sem
tétlenkedtek. Ugyanolyan fókuszált tűzzel, gondosan, pontosan megnevezve és jelölve pusztítani
kezdték a Concord fő flottáját az Anjedin rendszerben…
Ezalatt a hátvéd kötelékek pedig szintén rettenetes tűzerővel szembesültek, és nekik szembe
kellett nézniük a legkülönfélébb bénító, energiaszívó, lassító berendezésekkel, amiket a felderítő
cirkálók szabadítottak a Concord kötelékekre.
A harc két fronton zajlott: a hátvéd flotta gyakorlatilag teljesen meg volt bénítva, szinte
egyetlen hajót sem tudtak leszedni a CESZ kötelékeiből. A fő flottánál pedig, a Teshkat kapuban
ismét kilátástalan csata kezdett kialakulni. Bár a támadó erőkből is szép számmal semmisültek meg
hajók, létszámbeli fölényük egyértelműsítette, hogy előbb-utóbb győztesként kerülnek ki az
összecsapásból. A parancsnok már csak azt remélte, hogy minél több hajót sikerül leszedni az
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ellenségtől, hogy ez a CESZ felmorzsolódjon, kifogyjon a haderejéből és abbahagyja ezt az őrült
inváziót.
Ám a hátvéd flotta elpusztítását követően a felderítő cirkálók is beérkeztek a fő hadszíntérre
és jelenlétükkel véglegesen eldöntötték a harc kimenetelét. A kapu körüli űr több száz űrjármű
roncsával lett tele, mentőkapszulák tucatjai próbáltak elmenekülni, de csak kevésnek sikerült.
Fagyott testek csapódtak a hajók masszív felületének, ahol vagy széttörtek, vagy csak odébb
lökődtek a pajzsok burkáról. Néhány azonban a pörgő-forgó roncsok közé lebegett, ahol az éles,
sokszor még izzó fémdarabok teljesen feltrancsírozták ezeket.
A pusztítás gyors volt, kegyetlen és precíz. A csata a két fronton mindössze harmincegy
percig tartott, de ez idő alatt a teljes Anjedin, Ivth, Pimebeka, Tividu, Goram és Tendhyes
rendszerek Concord erői – néhány kivétellel – meg lettek semmisítve.
Akárcsak az előző fázisnál, a parancsnok hajója és néhány másik most is egyben lett tartva.
Mivel a férfi tudta, hogyan járt kollégája, hogy a kalózokkal való beszélgetésért letartóztatták, így
félelemmel eltelve nézett a privátnak tűnő, ámde bizonyosan több ember által megfigyelt hívásra.
Eközben a híd kilátóján keresztül pillantva pedig a több száz roncs mellett a CESZ erők
hatalmas mennyiségű hajója éppen végezte a javításokat, pajzstöltéseket egymáson. Drónok
száguldottak vissza a hajók gyomrába, logisztikai cirkálók javították folyamatosan a győztes fél
gépeit.
Nem kellett megnyitnia a kommunikációs csatornát, mert az magától aktiválódott és egy nő
mosolygó arca jelent meg rajta.
– Aylar Bren, a CESZ erők vezetője hívja a Sukanan konstelláció Concord parancsnokát,
vétel!
– Itt a Sukanan konstelláció parancsnoka beszél, vétel! – a férfi tudta, hogy ettől még nem
fogják letartóztatni, csak akkor, ha tárgyalásba kezd. Vagyis ha egyáltalán fontolóra veszi azt, hogy
átáll.
– Parancsnok, ez kiváló harc volt – tisztelgett a nő. A férfi viszonozta a gesztust. Még ha
kalóz és rendőr is harcolt egymással, ezek a dolgok szinte mindig megestek.
– Köszönöm! Aylar Bren, felszólítom, hogy hagyja el a rendszert azonnal, az erősítésünk úton
van és…
– Ugyan már parancsnok – ingatta fejét a nő. Veszedelmesnek tűnt. A ragadozó nőstény
benyomása keveredett a szépségével, eleganciájával, mi több, jó parancsnoki képességeivel. –
Maga is tudja, hogy most hat rendszert bénítottunk meg hosszú időre. Tisztában vagyok a Concord
utánpótlásaival, míg újra valami értelmes védelmet felépítenek, az hosszú napokba fog telni.
Úgyhogy ne ijesztgessen ilyen alaptalan fenyegetésekkel!
A parancsnok nem szólt semmit. Ez volt az a pont, amitől a beszélgetés átmehet abba, hogy
vajon hány évet kell rács mögött töltenie, mert tárgyalt a kalózokkal.
Megszokásból le akarta kapcsolni Aylar képernyőjét, ám az nem engedelmeskedett.
– Ne fáradjon parancsok! Át van véve az irányítás a rendszerei felett.
A férfi elképedt.
– H… hogy tudta?
– Ez hadititok. De most figyeljen! Ajánlok Önnek valamit. – A nő jelentőségteljesen csendben
maradt.
A férfi pedig tudta, ha a következő dologra rosszul válaszol, neki vége.
– Nos parancsnok. Felajánlom a csatlakozási lehetőséget. Még nem tudhatja, de jó ügyért
cselekszünk. Most ezt még senki nem érti, de a végén meglátják. Ha ebben részt akar venni, jöjjön
velem!
A férfi gondolatai ide-oda cikáztak fejében. Ha erre pusztán felteszi a kérdést, hogy miféle
csatlakozás, máris bűnös lesz. Ha azonban nem válaszol, a nő provokálni fogja. Majd ha még
továbbra sem válaszol, kilövi. Ez esetben a klónja életre kel, és hős lesz. Ámde ez a „jó ügyért
cselekszünk” kijelentés nagyon mozgatta a fantáziáját. Vajon mi lehet Aylar Bren valódi célja? Most
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nem más, mint egy közönséges bűnöző, akinek börtönben a helye.
Nem tudta, mit tegyen. A nő ezt persze látta rajta és pimaszul mosolygott. Jól tudta, hogy a
kijelentés meghatározza a férfi jövőjét.
Végül a parancsnok úgy döntött, mégsem kérdez semmit. Inkább legyen hős, minthogy egy
kalózzal szövetkezzen, mert ha célja még jó is, oda így is úgy is véres út vezet, amit nem akart
megjárni.
– Sajnálom Aylar Bren! – a parancsnok kihúzta magát és tisztelgett. – Én, mint a Concord
becsületbeli érdeméremmel kitüntetett tisztje megtagadom önnel a további kommunikációt. Tegyen
belátása szerint, készen állok a halálra.
A nő arcáról eltűnt a pimasz mosoly, helyét rezzenéstelen arcú, pszichopata vonások vették át.
Behunyt szemmel válaszolt:
– Rendben parancsnok! Öröm volt önnel harcolni! – Majd a rendőr és a kalóz újra szalutáltak
egymásnak, és a parancsnok a szeme sarkából látta, ahogy hajók tucatjai célozzák be. Végül a híd
kilátója felé sebesen szálló torpedó jelentette az utolsó képet e testének…
A Sukanan rendszer parancsnokának klónja kinyitotta a szemét. A tartály teteje felnyílt, felült,
majd nyomban hányni kezdett. A szokásos érzés. A világ forgott körülötte.
Embereket látott maga körül… akik a Concord felső vezetéséből jöttek…
Mikor látása kitisztult, a jelen lévők egyenként kezdték összecsapni tenyereiket. Kis idő
múlva pedig mindenki tapsolt. A férfi ellenállt Aylar Bren ajánlatának, hű maradt a Concord-hoz és
most hősi érdemérem lesz jutalma… Azt azonban még nem tudta, hogy az első vizsgálatnál
rájönnek, miféle hibákat vétett és így vagy úgy, de végül le fogják fokozni hat rendszer
elvesztéséért…
SAGAIN LOW SEC ÉS PAYE HIGH SEC NAPRENDSZER
High Sec kapu Sagain-ban
Fennhatóság: Amarr Birodalom
Konstelláció: Anidaza
Régió: Tash-Murkon
Biztonsági szint: 0.4
A Tash-Murkon hadművelet harmadik fázisa…
Három órával és tíz perccel később…
Az Anidaza konstelláció felderítőinek parancsnoka vészcsatornán jelentett:
– Parancsnok! A CESZ támad Sagain felől! Ismétlem, támadás Sagain felől!
A főparancsnok kétségbeesetten nyitotta meg a hívást a kötelékek irányítói felé.
– Figyelem minden egységnek! Sagain-ba érkezett a CESZ flotta! A Paye rendszerben minden
hajó csoportosuljon a Sagain kapuhoz!
A férfi olvasta az első két támadás jelentését és mindazt, ami az Emsek és Sukanan
konstelláció parancsnokaival történt. Elsőt letartóztatták kalózokkal való egyezkedésért, a második
hősiesen kiállt a Concord mellett, ám ő meg hat rendszerben veszítette el az irányítást.
Mindkettejük – különösen az első – nagy bajban volt.
A jelentésben a CESZ taktikájának fejbe tölthető eleme is volt. Két frontos támadás, Low Sec
felől hordozókból és szuper hordozókból kiküldött hajókkal és saját lábon érkező kisegítő flottával.
A nagy hajók természetesen nem tudtak bemenni High Sec-be, de a belőlük kiáramló és őket
önerőből kísérő hajóhad már más kérdés volt. Ezen felül néhány felderítő cirkáló kötelék végezte a
főflotta hirtelen felbukkanása miatti mozgósítás levadászását. A kérdésre, hogy a felderítő hajók
hogyan közlekednek, sok válasz létezett. Akár saját lábon, akár azok is egy szuper hordozóból
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kirepülve, vagy pedig egy felderítő ugratóhajóval, ami csak és kizárólag a speciális
álcázóberendezéseket használó járműveket tudta pár fényévnyire az ellenség vonalai mögé juttatni.
Úgy tűnt, az első támadáskor ezt használták, de a másodiknál a harci felderítők már akár saját lábon
is közlekedhettek, hiszen nem voltak messze.
Az Anidaza konstelláció parancsnoka most arra készült, hogy mögülük valahonnan újra
várható ilyen kisegítő flotta, ezért a felderítőit a környező rendszerek minden kapujára felállította.
Nem akart meglepetést.
A Sagain rendszerben a High Sec kapun már gyülekeztek a támadó hajók. Ezúttal azonban
sokkal sebesebben, mint az első két alkalommal.
– Százalékos értékeket kérek! – kérte az egyik közelében ülő analizáló cyborg-ot, ami azt
válaszolta, hogy a Peya rendszer Low Sec kapuján két kötelék, 142 hajó várta a támadókat. További
négy kötelék volt úton a többi kaputól és állomásoktól. Ha mindegyik megérkezik, akkor több, mint
háromszáz hajója lesz a Concord-nak. A jelentések szerint ezzel ugyan csak kettő az egyben harc
alakulhat ki, de mégis remekül megtépázhatják a CESZ erőit.
Ám a támadók ezúttal más taktikát választottak: a gyülekezőjük villámgyors volt és szinte
percek alatt készen álltak arra, hogy beugorjanak. És meg is tették…
A felderítő ugyan jelentett, de a parancsnok maga is látta a beérkezett adatokat. A CESZ most
a villámharc taktikát választotta. Az erősítés még szinte el sem indult. Számítva a felderítő cirkálók
hátbatámadására a parancsnok óvatosan mozgatta a kötelékeket, mert nem lehetett tudni, ezek hol
fognak lecsapni.
De úgy tűnt, most nem fog ilyen történni: a Low Sec-ből érkező hatalmas hajóhad máris
elkezdte megtépázni a kapu belső felén a védőket, még azelőtt, hogy az erősítés megérkezne.
A számbeli fölény miatt a védők nagyon gyorsan hullottak és az erősítés még mindig sehol
nem volt.
A két köteléket, a 142 védő hajót percek alatt söpörték el, számottevő veszteség nélkül,
ugyanis a felderítő cirkálók most nem hátulról akarták meglepni őket, hanem ezek is a főflottával
érkeztek.
Amint a védő hajókat megsemmisítették, továbbszáguldottak. A felderítők jelentették, hogy a
CESZ flotta háromfelé vált: kettő kötelék az állomásokhoz ugrott, a harmadik a Goni rendszer
kapuja felé.
Az első állomás, a „Birodalmi akadémia” nevet viselő előtt gyülekező Concord hajók hirtelen
csak azt látták, hogy több, mint száz hajó esik be melléjük a hipertérből. Mielőtt tehettek volna
bármit is, már darabokra lettek szaggatva. A mentőkapszulák be tudtak menekülni az állomásra. A
támadó hajók az ezt követő pillanatban elhúztak valami ismeretlen koordináta felé.
A második kötelék a IX-es bolygó körüli hold állomásánál támadott. A Concord hajóknak
semmi esélyük nem volt a kiszámíthatatlan és villámgyors rajtaütéssel szemben. Pillanatok alatt
robbantak fel, roncsdarabjaik szerteszét szálltak, az állomás ablakain keresztül a bámészkodók
félelemmel vegyes tekintettel figyelték a gyors rajtaütést.
A harmadik kötelék a Goni kaput támadta meg, amit mindössze ötven rendőrségi jármű
védett. A harcok gyors kialakulását követően beérkeztek azok is, akik néhány perccel ezelőtt két
állomás elől tisztították meg a terepet, majd becsatlakoztak ebbe az ütközetbe is. A Concord hajók
leszakadt szekciói lepattantak a pajzsokról és a gigantikus kapu felületéről… ami a következő
pillanatban aktiválódni kezdett.
A parancsnok ugyan már összegyűjtött vagy kétszáz hajót a Goni-ban, a beugró kapun, de a
jóval nagyobb, villámgyors hajóhaddal szemben esélytelenül vették fel a küzdelmet. Hősiesen
kitartottak, de erejük kevésnek bizonyult…
A Goni rendszer beugró kapujának megtisztítása nem tartott tovább négy percnél, ezt
követően a CESZ flottája egyetlen pillanatnyi tétovázás nélkül száguldott tovább.
Csak két állomás keringett itt holdak körül és a kétfelé vált támadó flotta percek alatt
elsöpörte előlük a Concord hajókat. Megállíthatatlanok voltak. Amint végeztek, máris irányba álltak
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és elhúztak a kiugró, Shesha kapu felé.
A parancsnokban ekkor megállt az ütő: hogy lehetett ennyire ostoba? Hát persze, hogy innen
jön a CESZ, hiszen már csak két ugrásra vannak egy nagy kereskedelmi központtól, a Tash-Murkon
Prime-tól. Ha oda betörnek, szinte tiszta lesz az út Low Sec rendszerektől egy kereskedelmi
paradicsomig. A férfi persze tudta, hogy ez milyen következményekkel járhat. Ezért mindent
kockára tett:
– Minden egységnek a Tash-Murkon Prime, Pasha, Hilaban, Emrayur rendszerekben!
Állomásokat, kapukat elhagyni, csak felderítők maradjanak ott! Mindenki más azonnal a TashMurkon Prime-ban a beugró kapukra! A CESZ oda tart! Ismétlem, a CESZ oda tart!
A mozgósítást már nem tudták megérni a Shesha rendszerben, a beugrót védő rajok. Nem
hallották a parancssorozat végét…
Ám a többi stratégiai fontosságú ponttól már elindultak a hajók. Az állomások, kapuk az
említett rendszerekben üressé váltak.
Persze a támadók felderítői erről pontos információt adtak, így versenyfutás kezdődött a TashMurkon Prime-ban lévő beugró kapukhoz. Vajon ki ér oda először? Ha a Concord, akkor most
megint lehet esély arra, hogy nagy pofont adjanak Aylar flottájának. Ha azonban a CESZ, akkor
máris szétszóródnak és az előny náluk lesz.
A Concord hajórajok több irányból közelítettek a megnevezett rendszer felé. A Tash-Murkon
Prime-mal szomszédos Hilaban és Emrayur rendszerekből beérkezett az erősítés és megkezdték a
felállást, hogy bevédjék a kapukat. Ám az eggyel távolabbi, Pasha rendszerből érkező kötelékek
nem voltak ilyen szerencsések. Mikor beugrottak a célrendszer előttibe, összetalálkoztak a CESZ
flottával… Mint az agyaggalamb lövészetben, úgy robbantak fel a kapunál…
Ezt követően a CESZ máris repesztett tovább. Egy perc múltán pedig újra készen álltak a
támadásra.
A Tash-Murkon Prime ugyan nyolc beugró kapuval rendelkezett, ám mindegyiknek a külső
oldalát figyelték a felderítők és jelentették, melyikből jön a hatalmas flotta: a Hilaban felől.
Először csak öt rajnyi űrhajó ugrott be. A páncélozott csatamonstrumok…
Mikor a kapu sorozatlövésbe kezdett, a bent várakozó Concord egységek pilótái mind nagyot
nyeltek. Ekkor persze már a teljes rendszerben, minden állomáson, kapukon figyelmeztető jelzések
tudatták az utazókkal, hogy most vagy jobban teszik, ha távol maradnak a rendszertől, vagy pedig
menjenek be egy biztonságot nyújtó állomásba.
A védő Concord hajók készen álltak arra, hogy koncentrált tűzzel szedjék le a beérkezett,
tankszerűen páncélozott csatahajókat. Amint megjelent az első, drónfelhők, és kisebb hajók indultak
feléjük, hogy megkezdjék leszedésüket. Mind tudták, hogy pillanatokon belül jönnek a társaik is.
De addig is párat ezekből a túlpáncélozott dögökből is le kell szedni.
Ám újra valami meglepő történt. Amint a drónok megkezdték a csatahajók pajzsainak
bontását és a kisebb fregattok és cirkálók is közel repültek, kékes gömbök robbantak be a hajók
körül, és az elszabadult energia hatalmas pusztítást végzett. A térbombák, melyekből hajónként több
is fel volt szerelve, fényes robbanássorozatban semmisítettek meg minden drónt, ami a közelükben
volt. A fregattok és cirkálók sem úszták meg kevesebbel, borzalmas sérüléseket szenvedtek el.
Ha ez még nem lett volna elég, a túlpáncélozott, térbombákkal felszerelt csatahajók
beindították hajtóműveiket és sebesen közeledni kezdtek a távolból tüzelő rendőrségi gépek felé.
Míg közeledtek, addig a bombák a testükön egymás után robbantak be, a közelükbe érkezett kis
hajókat végül egytől egyig megsemmisítve.
A Concord egyetlen perc alatt elveszítette az összes drónját és a teljes állományát
fregattjainak, rombolóinak, cirkálóinak. Már csak a csatahajók maradtak.
Az Anidaza konstelláció erőinek parancsnoka lecövekelve állt a kijelzők előtt. Nem hitte el,
hogy ezt fogják bevetni.
Majd pánikrohamát beteljesítette az ismételten felélénkülő kapu, amint beküldte a több száz
újabb támadót. Ezek végül gyorsan rárepültek a távolodni akaró csatahajókra, amiket elfogtak,
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lassítottak, bénítottak; senki sem tudott menekülni. Az agresszorok térbombával felszerelt hajói
beszüntették az őrült robbantásokat és kényelmesen visszarepültek a kapuhoz.
A Concord csatagépek tíz perces harc után mind egy szálig megsemmisültek. Újra csak egy
maréknyi maradt, köztük az Anidaza konstelláció rendőri erejének parancsnokával.
A férfi tudta, hogyan járt két társa. És mikor beérkezett a hívás Aylar Bren-től, már
elhatározta, ő sem fog semmit mondani. Nem akart úgy járni, mint az, aki meghallgatta a kalóz
ajánlatát. Azonban a tény, hogy elveszítette ő is jó néhány rendszer felett az ellenőrzést, nem fogja
túlságosan menteni az irháját. De végül úgy gondolta, ha valaki jobban tudja, hát csinálja. Ezt a
támadást senki nem tudta volna megakadályozni, így, hogy ennyi hajóval, ilyen gyorsan és ilyen jól
taktikázva támad a CESZ…
– Aylar Bren hívja az Anidaza konstellációt védő erők parancsnokát! Vétel!
– Itt az Anidaza védelmi erők parancsnoka beszél, vétel!
– Parancsnok – Aylar szeme csillogott az örömtől. – Ez nagyon jó harc volt, kérem engedje
meg, hogy gratuláljak, hogy ilyen sokáig kitartottak! – A nő kihúzta magát és tisztelgett.
A férfi eleget tett a formalitásnak és ő is szalutált, bár arca nem volt olyan örömteli.
– Nos kérem parancsnok, mint az első két esetben, most sem hagyok fel hülye szokásommal,
hogy megkérdezzem, nem akar-e hozzám csatlakozni. Szükségünk van jó vezetőkre, tapasztalt
flottaparancsnokokra. Tudja, annak a bandának, amit vezetek, semmi gond az elszántságával, már
ami az önök utálatát illeti. De sajnos nem a legjobbak a fegyelmezett mozgásban. Ugye érti? –
mosolygott bájosan Aylar.
– Igen értem – a parancsnok megszívta orrát, hátratette kezeit és kihúzta magát. Nemsokára
porrá égetik és jön a klón élesztés.
– Nos ezredes – sóhajtott Aylar – tehát, mi a válasza?
– Természetesen nem csatlakozom önhöz!
– Hm, tudtam. – Csóválta a fejét. – Tudja, maguk annyira ragaszkodnak ehhez a szervezethez,
holott fogalmuk sincs, mi mindent eltitkolnak még önök elől is.
– Aylar Bren, sajnálom, nincs mondanivalóm – folytatta katonásan kihúzva magát a
parancsnok.
– Na igen, tudom – húzta el a száját a nő. – De tudja mit?! Az előző két hibámból tanultam.
Most nem kérem meg magát, hanem utasítom – eszelős ragadozó vigyor terült szét a száján.
– Engem nem utasíthat! Én a Concord 28. ezredének Anidaza konstellációt védő erejével
lettem megbízva – mondta a férfi emelt hangon.
– Hát tudja, ez a védő erő már a múlté – bólogatott aprókat Aylar. – De elárulom, hogy azért
utasítom magát, mert most nem lőjük ki. Hanem elvisszük. És kicsit bemászunk az agyába, hogy
engedelmesebb legyen. Elegem volt az ellenkező tökfilkókból, akik maguk sem tudják, milyen
értékesek, csak éppen rossz oldalon hadakoznak. Ezért most maga velem jön és meg fogom győzni,
hogy az én oldalamon harcolni sokkal jobb. Majd el fogja hinni – végső mozdulatként Aylar
kacsintott a férfi felé, majd bontotta a vonalat.
A parancsnok nem akarta ezt. Mire észbe kapott, máris a mentőkapszulában volt. Amit pedig
már húztak be egy vonósugárral az egyik csatahajóba.
A férfit a fedélzetre toppanván megbilincselték és átvizsgálták jeladók után. A csuklójába volt
építve egy. Ezt pedig az egyik kalóz egy éles pengével, a parancsnok fájdalomüvöltésének
kíséretében kivágta a helyéről. A véres kis szerkezetet a fémpadlóra tette és összetaposta. Majd
elvezették…
Ezt követően a CESZ flottája még tett egy kört a Tash-Murkon Prime rendszerben,
elégedetten szemlélték, hogy minden egyes átutazó, kalóz, kereskedő bemenekült az állomásokba.
Aylar kiadta a parancsot a visszavonulásra és a hatalmas flotta visszament arra, amerről jött,
hogy a biztonságot nyújtó hordozókba bedokkoljon, vagy szervezetten saját erejéből távolodjon el
innen jó messzire.
A Tash-Murkon offenzíva, a CESZ első megmozdulása fergeteges sikerrel zárult. Most már
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Új Éden szerte tudni fogják mi ez a szervezet és ki az az Aylar Bren.
Most pedig ideje visszavonulni, pihenni, és elégedetten szemlélni, amint a titkos terv első
fázisának következménye úgy indul el, mint a futótűz…
Folytatása következik…
6. RÉSZ: AZ ÁTÁLLÁS
Az előző rész összefoglalója: A Concord Ellenes Szövetség, röviden CESZ megindítja első
hadműveletét a Tash-Murkon régió ellen. Három fázisban támadnak, melyből az első az Emsek
konstelláció ellen irányul. Miután elsöprik három rendszerből a Concord erőket, eltűnnek, majd kis
idő múlva újra felbukkannak, a Sukanan konstellációban. Ismételt, megállíthatatlan taktikával
tarolnak végig a rendszereken, majd felszívódnak. Újabb órák múlva megindítják a hadművelet
harmadik fázisát, melyben már egészen a Tarh-Murkon Prime-ig, vagyis egy kereskedelmi
paradicsomig törnek be. A várható következmények lesújtják a Concord erők konstelláció
parancsnokát, mindent igyekszik bevetni, de nem tudja megállítani a CESZ-t. A vezér, Aylar Bren, a
győzelmek után mindhárom férfinek felajánlja a csatlakozási lehetőséget, az első meghallgatja az
ajánlatát, amiért letartóztatják egyezkedés gyanúja miatt, a második ellenáll, ő meghal, azonban a
harmadikat elrabolják. És mint várható volt, a politikai, gazdasági és katonai következmények
elindulnak…
Eközben Trondamék lemaradnak az első hadműveletről, de az általuk kiszabadított foglyok
már készen állnak az átadásra, hogy Aylar átvegye őket, invitálja Trondamékat a CESZ-be és ők
megkezdhessék a kémkedést, megmentve ezzel saját bőrüket, és elárulva egy jóbarátjukat…
JITA NAPRENDSZER
IV-es bolygó, 6-os hold, Ytiri raktár állomás, szórakozóblokk
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Kimotoro
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.9
Új Éden legfőbb kereskedelmi központjában minden kivetítőn, űrben és állomásokon más
sem ment, csak a Scope hírcsatorna különkiadásának visszaszámlálása, ami a CESZ erők elmúlt
napi támadásáról fog szólni. A Caldari riporternő készült a tények közlésére, a képernyőkön az
egyre ismétlődő, rögzített űrcsaták felvételei mellett látszódott. A nő szép volt, haja hosszú, barna,
szemei túlságosan csillogó, egész biztosan erre a célra fejlesztett beültetések voltak, hogy a
közlendő tényeket a saját látképén tudja olvasni. A híradás kezdetét jelző visszaszámlálás már csak
egy percet mutatott, mikor majd hallani lehet az összefoglalót. A borzalmas csaták felvételei szinte
mindenkit odaszögeztek a térbeli és síkban kivetített felvételekhez. Kint, az űrben a hajók hídjairól
is figyelték a kijelzőket.
Szóbeszédekből már sokan hallottak a nemrég lezajlott incidensről, ám konkrét tényekkel
senki nem tudott szolgálni. Ugyanakkor azt is sejtették, hogy a híradás kissé el lesz ferdítve, majd
bizonyosan a Concord lesz beállítva hősnek. Ám a tények azok tények, a CESZ támadása így vagy
úgy, de mérföldkő lesz. Arra biztosan nem tud válaszolni a Scope csatorna sem, hogy ezt miért
akarja az agresszor.
A visszaszámlálás a végére ért és a híradás elindult:
– Köszöntöm a pilótákat, telepeseket, kereskedőket, kalózokat, kutatókat, katonákat,
rendőröket és mindenkit, aki most nézi ezt a híradást. Quinn Gwen beszél, nekem jutott a
megtiszteltetés, hogy beszámolót közöljek arról a ma történt példátlan incidens sorozatról, melyben
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egy magát Concord Ellenes Szövetségnek, röviden CESZ-nek nevezett szervezet ma, Új Éden
központi idő szerint 0930-kor, egy hadüzenetet követően támadást indított a Tash-Murkon régió
rendszerei ellen. Az első ütközet a Gemodi-Pera rendszerek határán zajlott le. A CESZ szuper
hordozókkal bukkant fel Low Sec rendszerben, majd kétfrontos támadással körbevették a Concord
hajókat és elsöpörték őket. Két órával később a Teshkat-Anjedin rendszereket érte támadás,
melyben ugyanolyan két frontos taktikát folytattak a támadók. A Concord a jól szervezett haderő
ellen nem tudott kellőképpen védekezni és azt állították, hogy a védelem a sok kapu és a rendszerek
mérete miatt szinte már a kezdeti pillanatokban halálra volt ítélve. Végül a Tash-Murkon incidens
harmadik támadása is lezajlott egy órával ezelőtt, melyben a CESZ a Sagain Low Sec rendszer felől
indította támadását és ez utóbbi esetben nem két frontos harcot vívtak, hanem egyszerűen és
villámgyorsan törtek be és végigsöpörtek High Sec rendszereken, egészen a Tash-Murkon Prime-ig.
Mint tudják, ez a rendszer Jita mellett az egyike az úgynevezett másodlagos kereskedelmi
központoknak. A Concord erőket egészen Low Sec-től idáig elsöpörték, így félő, hogy rendőrség
hiányában az illegális kereskedelem felvirágzik. Szakértők azt állítják, hogy a CESZ ezeket a
támadásokat feltételezhetően nem a Concord elleni gyűlöletből teszi, bár a támadók közt megannyi
kalóz és nemrég kiszabadított bűnöző repült. Sokkal inkább arra a következtetésre jutottak, hogy a
CESZ célja a drogkereskedelem felvirágoztatása, hiszen Concord nélkül a szállítóhajók akadály
nélkül közlekedhetnek. Ám az űrrendőrség új rendeletet hozott arra az időre, míg a megtámadott
rendszerekben újra helyreállítják a védelmet. Ha ez idő alatt kapnak el valakit, akkor az szigorított
rendelkezések hatálya alá esik, ami akár háromszor súlyosabb büntetést vonhat maga után. A
Concord felhívta a figyelmet arra, hogy az elsöpört rendszerekben nemsokára helyre áll a rend.
A bárban zúgolódás támadt, sokan nem tetszésüket fejezték ki a Concord új törvényei ellen,
mások pedig bekiabáltak a feszült csendbe, hogy ez hazugság. Ez utóbbiak mind kalóznak tűnő,
vérdíjas egyének voltak és ők bizony tudták, hogy egy ilyen elsöpört védelmet míg újra
kialakítanak, az nem órákba, hanem akár napokba is telhet majd. A híradáson keresztül persze
megpróbálták a nézőkben tartani a feszültséget, hogy ne jusson eszükbe éppen most belevágni az
illegális dolgok cipelésébe.
Quinn Gwen folytatta a híradást:
– A kereskedelmi központok árának drasztikus váltakozása egyenes következménye volt
ezeknek a támadásoknak. Az elsőt követően máris valóságos csempészflották jutottak be High Sec
rendszerekbe és hatalmas területen szórták szét áruikat. A hirtelen megnövekedett kínálat miatt az
árak lezuhantak, ám mégis felvásárlásra került minden egyes konténer. A modul és ásvány
kereskedelmet pedig ellentétesen érintette a megmozdulás, itt az árak pedig felfelé emelkedtek. A
szállítás és kitermelés a Concord hiánya miatt veszélyessé vált. Már egy teherszállító sem lehet
biztonságban ezekben a rendszerekben. Azonban ami legsúlyosabban érintette a kereskedelmi
árakat, az a legutóbbi, Tash-Murkon Prime-ig tartó betörés volt. A kereskedelmi központ körül jelen
pillanatban is kalózok tevékenykednek, szinte teljesen megbénítva a ki és bemenő forgalmat a
rendszerben. Az elmúlt órákban a rablások száma megnövekedett, nagyon sok elpusztított hajó jelzi,
hogy a CESZ támadása valóságos káoszt és anarchiát hozott ezekre a vidékekre. Ami pedig még
aggasztóbb, hogy ez a három támadás ugyan csak a Tash-Murkon régiót érintette, de senki nem
tudja, melyik régió lesz a következő célpont és mikor. Továbbá azt sem tudják, hogy a CESZ erői
pontosan hol rejtőzködnek, de egyes állítások szerint valahol mélyen Null Sec rendszerekben. A
támadásnak nemcsak a kereskedelemben, de vallási és politikai színtéren is nagy jelentősége volt.
Amarr vallási vezetők mint isteni igét hirdetik a CESZ támadását, ami megszabadítja őket a
zsarnok Concord-tól, megint mások azt állítják, hogy a CESZ maga az isteni megnyilvánulás
negatív kivetülése. Az EVE nővérei szervezet is nyilvános felszólításokban kérte a CESZ vezetőjét,
hagyjon fel tervével. A Concord pedig hatalmas vérdíjat tűzött ki a vezető, Aylar Bren fejére. És
további jutalmakat kaphat az, akinek sikerül megtalálnia a vezető klónjait, mert ebből gyaníthatóan
több is van. Végül még említésre kerül az, hogy ha bárki a CESZ erőiből hajókat lő le, mind
jutalomban részesül. Quinn Gwen-t hallották a Scope csatorna különkiadásával. Viszontlátásra!
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Ezzel a nő képe eltűnt és még mindig látható volt a CESZ támadásának felvétele, váltakozva
a rendszerek nevének kijelzésével.
Az adás végeztével jó páran tapsoltak és füttyentettek, jelezve, hogy szép húzás volt a
Concord megritkítása. Mások kommunikátoraikon kezdeményezték a hívásokat és töröltették vételi
és eladási ajánlataikat, mielőtt túl sokat buknak a helyzet miatt kialakult áringadozásokon. Megint
mások újakat tettek, hogy a felszökő árakkal lépést tudjanak tartani. Olyan is akadt, aki a termelés
megduplázását kérte, és olyan is, aki töröltette.
A bár tömve volt a legkülönfélébb emberekkel. Volt itt egyszerű karbantartó, pilóta, bűnöző,
és még szolgálati idejének lejárta miatt egyenruhás – nem Concord-os – biztonsági őr is. A helyiség
meglehetősen nagy volt, akár kétszáz embert is képes lett volna befogadni és nem is ez volt az
egyetlen ilyen rendeltetésű. A plafonról függönyszerűségek lógtak, felszínükön rávetített
fénysugarak pörögtek, forogtak, táncoltak. Az asztalok fekete anyagból készültek, sima felületűek,
rászáradt italfoltok tarkították. Mellettük az ülőalkalmatosságok egybefüggően biztosítottak
kényelmes elhelyezkedési pozíciókat bárki számára. A falakon kivetítők világítottak, még a terem
közepén, a két vaskos oszlopon is. A bárpult a hosszabbik fal mentén húzódott, mögötte emberi
kiszolgáló személyzet ténykedett. A felületét megérintve árlista villant fel, melynek megfelelő
soráról a kérés máris továbbítódott a csaposok agyába, akik másodperceken belül felszolgálták a
kért italokat és ételeket.
Trondam, Mei és Volre nagyra nyílt szemekkel nézték a híradást és nem hitték el, amit látnak.
Különösen a Minmatar férfi volt teljes letargiában, hisz láthatta, hogy mit művel egy jóbarátja. Hát
ez volt az a láncreakció, amit a támadás elindított. A Concord hiánya miatt anarchia uralkodott el a
rendszerekben és bár gyanították, hogy a bemondónak azt kellett mondania, hamarosan helyre áll a
rend, tudták, ez éppen ellenkezőleg fog történni. Ha a Concord át is csoportosítja erőit, akkor annak
csak az lesz a következménye, hogy már nagyobb területen lesznek gyengébbek.
A híradás átment reklámba, agresszív Concord hirdetés indult el új szlogennel: „Szeretne részt
venni a CESZ terrorjának megfékezésében? Aktívan akar tevékenykedni a bűnözők megállításában?
Akkor itt az idő! Csatlakozzon a rendszervédelmi alakulatokhoz! Karrierlehetőség, pilóta képzés,
klónozási engedélyek, beültetési támogatás, saját hajó és flotta. Mire vár? Adja be jelentkezését
még ma!”
Trondam nagyot kortyolt a vörös színű energiaitalból, amit pár hónappal ezelőtt éppen maga
Aylar ajánlott neki. A férfi nukleáris hulladéknak nevezte a maró löttyöt, de a nő akkor azt mondta,
hogy csak az elején rossz, utána már ízletes és abba se lehet hagyni. És bizony igaza volt. A férfi
már a harmadikat itta. Szíve már úgy kalapált, hogy azt hitte, szétreped.
Mei még mindig idegesnek tűnően – ami nála ritkán megfigyelhető jelenség – a tömeget
fürkészte. Gondolatai Aylar körül forogtak. Emlékezett a vele való első találkozásra, amiben az
Amarr nő szinte élettelen tárgynak nevezte, majd a rögtönzött harci bemutatót követően – amiben
mindketten megmutatták, hogy könnyedén tudnának végezni egymással – már elismerte a
Minmatar nőt. Az Antiainen incidensben remekül harcolt, az Absolution kapitányaként kiválóan
teljesített és a végsőkig velük maradt. Persze kénytelen volt, hiszen körözték őt is és a vírus még
akkor is megölte volna, ha klónélesztést csinál, mert az a biometrikus adatokkal örökítődik és
újraépíti saját magát. De ez már a múlt. Már megtalálták az ellenszert, Miss Fran-ékban pedig már
nem volt vírus, így ők is éldegéltek valahol békében.
Volre mintha magában beszélt volna. Cinizmusban és akadékoskodásban Aylar sokszor volt
partnere, hiszen Trondam hajmeresztő ötletei és tervei – még ha sikerre is vitték – eleinte ellenkezés
tárgyát képezték. De persze sose tudtak előállni jobb ötlettel, így hát mindig követték a férfit. Volre
nem akart mást, csak azt, hogy ha már elfogta őket a Concord és kényszeríti ezzel az agybombával
a beépülésre, akkor menjenek, tegyék meg és legyen vége az egésznek. Ha sikerül, akkor Mei-jel
már nem kell bujkálniuk. A férfi a tömeget figyelő fél-cyborg nőre nézett és ilyenkor mindig
elgyengült, annyira szerette. Persze a nő is őt, csak ő jobban el tudta rejteni az érzelmeit.
Még Rufy ült velük az asztalnál és elmélyülten játszadozott az italában lévő díszítő
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elemekkel. Alig érte fel az asztal lapját és poharát, így néha a székre kellett állnia. Világító kék
szemeivel időnként kiszúrt egy embert a tömegből és ámuldozva, részletes jelentést adott a
megfigyelt személy beültetéseiről és sok esetben pillanatnyi hangulatáról is. Egyszer pedig olyan
alkalom is akadt, hogy ő figyelmeztette őket, hogy maradjanak csendben, mert egy ártatlan férfinak
kinéző, ámde életveszélyes gyilkos sétálgatott a bárban.
Trondam társai nem voltak itt. Nem is nagyon akartak bejönni az állomásba de a férfi tudatta
velük, hogy minimum nekik muszáj. Ugyanis a beépülésük Aylar flottájába azon múlott, hogy a
nemrég kiszabadított foglyokat egy szerződés keretében, személyre szólóan neki címezték és várták
azt, hogy valakit érte küld. A nőt képtelenség volt elérni, senki nem tudta hívójelét, sem azt, hogy
merre található. Ami nem is volt meglepő, hiszen ha tudná bárki is, aki nincs a szövetségében,
hamar elfognának.
A férfi kézi Neocon terminálja jelzett, hogy Aylar elfogadta a szerződést, melyben a
kiszabadított kalózok voltak. Persze nem volt hülye, így biztosan küld majd valakit maga helyett.
Mellékelten egy üzenetet küldött Trondamnak: „Szevasz 'matar! Várlak szeretettel! Aylar!”
Hát, ez könnyen ment, gondolta Trondam. Túlságosan könnyen. Bár talán azért, mert a nőnek
sejtelme sincs, hogy ők már pontos leírást tudnak adni egy Concord cella belsejéről. De tényleg
ennyire naiv lenne a nő? Biztos, hogy megfelelő védelmi berendezései vannak, sőt, az sem kizárt,
hogy van olyan tagja, aki hasonló szemekkel rendelkezik, mint a kis Rufy. Ha ez így lesz, akkor
első útjuk Aylar-hoz az utolsó is lesz egyben, hiszen azonnal megöleti majd őket.
– Ideje indulni! – jelentette ki Trondam.
– Én még maradni akarok – mondta akaratosan Rufy.
– Miért? – kérdezte meglepetten Mei.
– Mert sok színes ember van itt. És jó nézni őket. Hihi. És tök fincsi ez az ital, amit vettetek
nekem. – Ezzel megint nagyot kortyolt a pohárból és közben a nő szemébe nézett. A félhomályos
helyiségben szépen világított a tekintete.
Mei megrázta a fejét. Ő beszélt a legtöbbet a kislánnyal. Valahogy az ösztönök még sok ezer
év múlásával sem vesztek ki teljesen az emberekből, hiába volt a család fogalma már szinte teljesen
a múlté. Legtöbb ember nem természetes úton született, hanem tenyésztették. Az erre készült
berendezések mindent elvégeztek, mindössze csak az apától és anyától szükséges kezdő anyagra
volt szükség, semmi másra. Ráadásul még ezeket is elő tudták állítani mesterségesen, bár ez
költséges megoldás volt. Így szokták készíteni a katonákat és pilótákat. Mint amilyenek ők maguk
is voltak, meg Új Éden sok milliárdos lakosságának legalább a húsz százaléka.
A kislány beletörődően sóhajtott, majd megitta az utolsó kortyot, megtörölte száját és
mosolyogva leugrott a székről.
– Mehetünk – pörgött egyet, mintha csak egy új ruhában tetszelegne.
Trondamék felnevettek. A kislányt már nagyon megkedvelték. Mivel nem sok gyerekkel
találkoztak eddig életük során, így fogalmuk sem volt, mit kéne tenni. A dolgok csak úgy jöttek. És
úgy tűnt, nem is csinálják rosszul.
El kellett hagyniuk a bárt és lemenni a raktárakhoz. Ide fog jönni valaki, aki átveszi a
szerződésben foglalt, emberek szállítására alkalmas konténert. Útjuk hosszú volt, és menet közben
Trondam megkérte Rufy-t, hogy bújjon el, ami azt takarta, hogy magára kellett öltenie az
álcaköpenyt. A kislány nem ellenkezett sosem ez ellen, nagyon élvezte, ahogy futkározhat kedvére
és senki nem szól rá. Szinte annyi energia volt benne, mint egy Amarr űrhajóban.
A folyosókon szabályosan hömpölyögtek az emberek. Egy gyors saccolás azt mondta, hogy
itt legalább százezren élnek és ideiglenesen szállnak meg. Egy szabályos város látszatát keltette.
Persze a legtöbb állomás Új Édenben olyan hatalmas volt, hogy akár még egymillió embert is képes
lett volna eltartani, csak maguk az emberek nem akarták ezt, hiszen ekkor csak állott levegő, zsúfolt
folyosók, kígyózó sorok fogadták volna őket mindenhol.
Megérkeztek a raktárrészlegbe és Trondam speciális kommunikátora életre kelt. Ezúttal
Dekrar ezredes volt, és helyzetjelentést kért. A Minmatar férfi elmondta, hogy a szabadítás sikerült,
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a foglyok szerződésben feladva és már el is fogadták ezt, most jön értük valaki.
Az ezredes gratulált az eddigi eredményes ténykedéshez, majd sok sikert kívánt a
továbbiakban és bontotta a vonalat. Trondam pedig elküldte a pokolba magában a férfit, de nem
tudott tenni semmit. Folytatnia kell az akciót, máskülönben kényszerítik rá. Vagy lecsukják.
Mei és Volre szúrósan nézett a férfire, miközben leadta a jelentést. Eszükbe jutott, hogy
miatta kerültek ebbe a helyzetbe. Bár ha jobban belegondolnak, előbb utóbb úgyis megtalálta, vagy
feladta volna őket valaki.
A raktárrészleg hatalmas terem volt az állomás egy szélső blokkjában. Millió tonnányi
fegyvert, űrhajómodult, élelmiszert, sőt mi több, rabszolgát is tároltak ezen a hűvös helyen. Külön
termekre bontották, jelezve hol vannak veszélyes anyagok, mint például lőszerek és rakéták, merre
tárolják az embereket, élelmiszert, esetleges vegyi és sugárzó anyagokat. Ez utóbbiak közelségére
összetéveszthetetlen jelek figyelmeztettek, hogy senki ne menjen a közelbe, hacsak nem visel
valami védőruhát.
Az óriási helyiségben konténerek tízezrei hevertek addig, míg a szemük ellátott. Fent, a
magasban teraszok és hidak futottak a plafonról lógó, monumentális méretű daruk között. A
konténerek labirintusában nem volt nehéz elveszni, erre gondoltak az építők is és mindenhonnan
látható, világító nyilakkal jelezték, merre kell haladni, ha kijáratot, vagy épp más szekciót keres
valaki.
Sok apró tárgyalóterem volt a falak tövében, hangszigetelt fülkéjük nem engedett ki
semmiféle zajt, sőt, lehallgatók használatát egy kis zavaró berendezéssel tette lehetetlenné.
Trondamék az egyik ilyenbe mentek, ahol egy férfi és egy nő várta őket. Már kaptak egy
újabb hívást tőlük, miszerint ők jöttek az Aylar-nak szánt, embereket tartalmazó konténerért.
A kis terembe belépve annak ajtaja visszacsukódott és az ablakok elsötétültek.
A bent várakozó férfi magas volt, csuklyát viselt. Amarr származásúnak tűnt, első ránézésre
valami pap lehetett. Kopasz feje tele volt varratokkal, ami egyértelműen jelezte, hogy agyában némi
módosítást már végrehajtottak. Szürke szemei összehúzódva méregették Trondamékat és látszott
rajta, hogy hírből már ismeri őket.
Mellette egy Caldari nő állt. Fiatalnak tűnt, szürkésfekete hajjal, szépen elrendezett frizurával.
Nem volt magas, a csuklyásnak csak a válláig érhetett. Fekete ruházatot viselt, csizmát, nadrágot,
kabátot, melynek magas nyaka még elegánsabbá tette a megjelenését. Arca kellemes, barátságot-,
barna szemei melegséget sugároztak. Trondamék nem tudták, de ez volt az a nő, aki az első
híradásban Aylar Bren hadüzenetének közzétételekor a sziklabolygó börtöntelepén lezajlott
mészárlás parancsnoka és felelőse volt.
Trondam, Mei és Volre egymás mellé álltak és tisztelegtek. Az Amarr férfi és a Caldari nő is
szalutált. Rufy pedig az álcaköpeny leple alatt Trondam ruházatát ráncigálta, és mivel már
megbeszélték ezeket a jeleket, a kislány ügyesen is használta. Egy rántás, minden rendben. Két
rántás, légy óvatos. Három rántás, ez veszélyes ember, tartsd távol magad tőle. Négy rántás, tűnj el
innen, amilyen gyorsan csak lehet. Öt rántás, Fuss, fuss, fuss!
Rufy ötször rángatta meg a férfi ruházatát. Trondam pedig nyelt egyet. Kik ezek? Miért ilyen
veszélyesek? Szeme sarkából látta, hogy Mei vörös szemekkel „vizsgálja” őket, ám a Caldari nő
csak bölcsen mosolygott.
Miután a köszöntés lezajlott, Trondam legszívesebben kimenekült volna Rufy jelzésére,
ahogy Mei és Volre is. De nem tették. Nem tehették.
A Caldari nő karba tette kezeit, és bár mosolya barátságosnak tűnt, Rufy figyelmeztetése
tudatta velük, hogy ez csak jól imitált álca. Túl jól. Igaz ami igaz, ha a kislány nem jelzett volna,
valóban nem érzékelnének rajta semmi rendkívülit. De így…
Az Amarr férfi sem tűnt első pillantásra ellenségesnek, amolyan lélekbúvár lehetett. Őt
tekintve a kislány csak háromszor ráncigálta meg a ruhát. Vagyis a nő volt az igazán veszélyes.
Méghozzá a jelek szerint nagyon. De nem lehetett látni, hogy ez miben rejtezik.
– A híres neves Trondam Rei – hajtotta félre elismerően a fejét a nő.
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– Én kit tisztelhetek? – szedte össze magát a férfi. Próbálta mutatni, hogy a barátságosnak
tűnő mosolyt bevette és fogalma sincs arról, hogy inkább menekülni kéne innen.
– A nevem Beln Ruan – bólintott a nő udvarias gesztusban. – A mellettem álló férfi pedig
Gaor Lam.
A csuklyás férfi összetette kezeit és mélységes tisztelettel hajolt meg Trondamék felé. Ezek
szerint már hallottak róluk egyet s mást. Biztosan Aylar mesélt nekik pár történetet.
Beln folytatta:
– Aylar Bren nagy tisztelettel beszélt eddig rólad és örül, hogy felbukkantál. Mi jöttünk el az
általad felkínált foglyokért, hogy elvigyük a Szövetségbe. Aylar Bren pedig meghívott titeket –
mosolygott udvariasan a nő.
Trondamék összenéztek. Hát ez könnyen ment. Az előbb is volt valami fura érzésük, de most
már végképp. Ezt inkább úgy neveznének, hogy túl könnyű. Dekrar ezredes pedig tökéletesen tudta,
hogy ez fog történni. Ennyire jó taktikus lenne? Nagyon úgy tűnt, igen.
Agyukban sivítva keltek életre az ösztönhangok, amik mind azt mondták, ez csapda, ne menj!
Lehet, hogy Aylar tényleg nem sejt semmit? Ám Beln a következő mondatával mindent
megmagyarázott.
– Ne aggódjatok a Concord agybombája miatt – mondta levakarhatatlan, még mindig
barátságos mosollyal arcán.
Na ez már több volt a soknál. Honnan tudnak ezek erről? Ennyire jó információs hálózatuk
lenne? Még talán a Concord-nál is vannak beépített embereik? Emlékeztek Aylar navigátorára, Max
Xaim-ra, aki ugyan Ex-Concord-os volt, de ez az ő műve lenne? Sikerült megtudnia, hogy mit tett
velük a Concord? Ez is furán hatott, hiszen Dekrar ezredes ezt egy szigorúan titkos akcióként írta
le. Csak ő tudott róla, és a kollégái a Concord felső vezetéséből. Akkor honnan szereztek tudomást
erről? Talán nem ők az elsők, akiket Dekrar ezredes Aylar közelébe akar küldeni? És páran már
lebuktak a nőnél és ő meg röhögve közli ezt a szigorúan titkos tényt?
Csupa megválaszolatlan kérdés lebegett fejükben. Ám Beln az arcukat látva rájött, hogy nem
értik ennek miértjét, így magyarázni kezdett. Mosolya újra kellemes volt, meleg, barátságos. Ennek
látványa összevetve Rufy nőről szóló figyelmeztetésével – miszerint életveszélyes – megingatta
őket.
– Nem ti vagytok ám az elsők, akiket a Concord ezzel az agybombával kényszerít. Már pár
bűnözőt elkaptak, beépítették ezt a fejükbe és úgy küldték Aylar közelébe. Heh, azt hitték, majd
kémkedni fognak – kuncogott. – Ám vezérünk tanácsadói jól képzett emberek és minden egyes
személyt gondos átvizsgálásnak vetettünk alá. Így tudtunk meg mindent erről a bombáról. A
Concord még nem tudja, hogy mi tudunk erről, így egyre csak próbálkozik. Most már veletek is. A
bombát pedig ki tudjuk szedni, már nem okoz gondot.
Trondamék még mindig nem jutottak szóhoz, sőt, most nagy dilemmába kerültek. Mielőtt
válaszoltak volna, egymásra néztek.
– Kaphatnánk pár percet? – kérdezte Trondam.
– Hogyne – mosolygott Beln és Gaor-ral együtt kivonultak a kis teremből.
Amint az ajtó behúzódott a helyére, Trondam nagyot sóhajtott.
– Na, most mi a francot tegyünk? – kezdett tanácstalan lenni.
Volre szemeiben remény csillogott.
– Figyelj Trondam! Kiszedik az agybombát a fejünkből és utána el tudunk tűnni. Még egy
ilyen esély nem lesz.
Mei lelohasztotta a Gallente férfi reményteli szökési tervét.
– Édesem, szerinted ha ez megtörténik, akkor nem küld utánunk valakit a Concord? Ha újra
elkapnak, akkor nem lesz ám még egy esélyünk. – A nő Volre mellé lépett és cirógatni kezdte a
tarkóját. – Nem élném túl, ha börtönben kéne elrohadnom nélküled.
Megcsókolták egymást. Rövid ideig tartott és Volre hirtelen Trondam felé fordult.
– Hogyha nem tudunk eltűnni a Concord elől, akkor hol lehetünk biztonságban?
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– Egyetlen helyen jelen pillanatban: Aylar mellett…
– Megőrültél?
– Persze, már olyannak születtem. De gondolkozz! Ha Aylar-ék kiszedik a bombát a fejünkből
és mi megint bujkálni kezdünk, szerinted meddig sikerül? Csak Null Sec-ben élhetnénk és ott is
úgy, hogy ha egy fejvadász cég megtalál és előbb utóbb biztos megtalál, akkor végünk és nem lesz
több esélyünk. De ha most Aylar mellé állunk, akkor ott nyugtunk lehet és akár segíthetünk is neki
elérni a céljait, bármi is legyen az.
Trondam összefoglalója után egy kis időre csendbe burkolóztak. Gondolkoztak egy harmadik
lehetőségen is, de bárhogy járatták az agyukat, nem találtak ilyet. Legalábbis nem ebből a jelenlegi
helyzetből.
Rufy meg hátrahajtotta álcaköpenyének csuklyáját, csak a feje látszódott és csendben figyelte
őket. Okos és türelmes kislány volt, tudta, hogy most nem szabad csacsognia. Csak figyelt
érdeklődve, hogy tanuljon a felnőttektől.
Végül mindhárman arra a következtetésre jutottak, hogy akkor Aylar-ék kiszedik az
agybombát, mellé állnak, és ott biztonságban lehetnek. Ha a Concord meg is neszeli, hogy a bomba
már nincs a fejükben, akkor sem fog tudni tenni semmit, hiszen már bent lesznek Aylar flottájában.
Ha pedig nem tudja meg, akkor akár folytathatják úgyis a kémkedést és a végén, ha sikerül elfogni
Aylar-t, akkor szabadlábra helyezik őket. Bár ezt megint csak homályba borította az, hogy mit akar
elérni valójában a nő. Ezzel kapcsolatban azt beszélték meg, hogy ha valóban jó tervei lesznek,
akkor vele maradnak és befejezték a kémkedést. Ám ha rosszak, akkor lebuktatják és segítenek
elkapni.
Így döntöttek. Tehát első lépés az agybomba kivétele és a beépülés. Aztán majd meglátják.
Azonban mit tegyenek a társaikkal? Legszívesebben itt hagyták volna őket, hiszen mind
életveszélyes őrült. És feltételezhetően mindannyiuknak van valami személyes parancsa, hogy
megöljék egymást.
– Meg kéne kérdezni őket erről – javasolta Volre roppant humánus módon.
– Hülye! – rivallt rá Trondam. – Mi van, ha valamelyik egyből jelent Dekrar-nak? Még azelőtt
lerobbantják a fejünket, hogy Aylar-hoz érnénk.
– Miért szólnának? Ha elárulnak minket, attól még a bomba megmarad az ő fejükben is,
nem?! És ha nem jönnek velünk, letelik a 168 órájuk és bamm. De ha elvisszük őket magunkkal és
Aylar-ék kiszedik a bombát, nekik se lesz más választásuk, mint nekünk.
Trondam rosszallóan ingatta fejét és segítségkérően Mei-re nézett, ám a nő csak megvonta a
vállát. Neki mindegy, csak találjanak valami megoldást végre.
– Na jól van – döntött Trondam. – Akkor szólunk társainknak is. Reméljük, hogy nem fognak
nemet mondani, mert nem akarnak egy ketyegő bombával a fejükben élni. Aztán, ha kiszedik ezt,
még mindig lesz választási lehetőségük. Leléphetnek és maradhatnak. Utóbbi esetben remélem
kémkedni sem fognak, hisz nem éri meg nekik, ahogy nekünk sem.
– Jó gondolat – helyeselt Volre.
Végül jeleztek Beln-nek és Gaor-nak, hogy bejöhetnek. A nő újra barátságos – nem erőltetett,
hanem tényleg valódi – mosollyal arcán kérdezte:
– Vége a megbeszélésnek?
– Igen – bólintott Trondam. – Akkor vigyetek Aylar-hoz és szedjétek ki a bombát a fejünkből!
És a társainkéból is ki kéne szedni, mert ők is jönnek!
– Ez nem lesz gond. Kivel kezdjük a bomba kiszedést? – Beln mint egy doktornő, újra csak
mosolygott.
– Úgy érted, itt is ki tudjátok szedni? – hökkent meg Trondam.
– Hát hogyne – ezzel a nő Gaor-ra mutatott, aki feltartotta mindkét kézfejét és mintegy
bemutató, az ujjai és a köztük lévő rész a kezén úgy nyílt szét, mintha drótokból lenne összerakva
és most kiestek volna a rögzítő elemek. A férfi mosolyogva mozgatta a több tucat vékony, hosszú
ujját, mintha csak ijesztgetni akarta volna őket. Persze ez sikerült is.
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– Trondam, veled kezdjük! Ülj le!
A férfi idegesen helyet foglalt a széken. A nő pedig melléje állt.
– Kész vagy? Kicsit fájni fog.
– Kösz, megnyugtattál. Igen, kész vagyok.
– Markolj meg valamit!
Miközben a férfi jól megszorította az asztal lapját, Beln hátratolta a fejét, és a szemébe nézett:
– Szorítsd! – majd még le is fogta.
Ekkor Gaor Trondam arcára tette kezeit, és a vékony ujjak hirtelen bekúsztak az orrlyukon át.
A férfi szemei azonnal kimeredtek a fájdalomtól. Könnyezni kezdett. Szemei bevéreztek, és
öklendezés lett úrrá rajta. A következő pillanatban pedig dőlni kezdett a vér az orrlyukából és Gaor
pedig valamit ügyesen húzni kezdett kifelé.
Beln egy halk puffanást hallott. Nem tudta, hogy ez az álcaköpenyben itt lévő Rufy volt, aki
most egy pillanatra elájult.
Trondam hörgött, majd üvölteni akart, úgy fájt neki ez a rögtönzött műtét. Ám Gaor hirtelen
kirántotta az ujjait és közte egy piciny fémgömböt tartott. Majd mosolyogva oda mutatta:
– Íme!
Elengedték Trondamot, akinek arca egy merő vér volt, hiszen ugyan csak az orrán folyt ki ez,
de ahogy a csuklyás férfi mozgatta kezét, szétkente mindenhol a vörös folyadékot.
A szemei kimeredve, bevérezve szörnyű látványt nyújtottak, arca csupa vér volt, alkarján az
izmok kidagadtak, ahogy szorította az asztal lapját. Ráadásul Beln olyan erővel fogta le, hogy
megmozdulni sem tudott.
– Ki a következő? – kérdezte a nő Volre és Mei felé fordulva.
Eleinte visszakoztak a látvány miatt, de belátták, kénytelenek megtenni. Magukért és
egymásért.
Két újabb műtét következett és mindkét páciens ugyanolyan szörnyen nézett ki a végére, mint
Trondam.
Gaor minden eszközzel segített nekik a vérzés elállításában, csuklyája alól a legkülönfélébb
orvosi szerkezeteket, tűket szedte elő. Az eljárás pokoli fájdalmas volt, de megérte: már nincs a
fejükben a Concord agybombája.
Kis idő múlva – míg mindhárman a rögtönzött műtét utáni rosszulléttel küzdöttek – lassan
összeszedték magukat. Trondam még orrához nyúlkált, folyamatosan ellenőrizve, tényleg elállt-e a
vérzés.
Beln jelzett a férfinek, hogy ideje idehívni a társait is…
Egy óra és tíz perc múlva…
A műtét mindenkin készen volt. Még Lanlar – Skye – csapatán is, akik mikor az első
találkozáskor megtudták, hogy mivel zsarolja a Concord a többieket, maguk is tettek be egy ehhez
hasonló szerkezetet a saját fejükbe hogy tökéletes legyen az álca. Ugyan a műtét során nem buktak
le, de nekik is ki kellett állniuk a borzalmas kínokat. Egyetlen ember élvezte ezt az egészet, Eyxon,
aki saját vérét úgy nyalogatta, mintha csak egy adag Quafe-t öntöttek volna a fejére. Még
mosolygott is.
Beln a szétzilált csapatra nézett, majd nyugodt hangon beszédbe kezdett.
– Trondamnak köszönhetitek, hogy ezt az agybombát most kiszedtük a fejetekből. A Concord
fenyegetéseivel nem kell többet foglalkoznotok. Most pedig két választásotok van: egyik, hogy
jöttök velünk a CESZ flottájába, ahol elbújhattok és segíthettek sikerre vinni terveinket. A másik
pedig, hogy itt és most kiszálltok az akcióból és elrejtőztök. De ne feledjétek, ha a Concord újra
elkap, nem lesz még egy esélyetek. Most kell döntenetek! Álljon Trondam mellé, aki jön velünk, a
másik oldalra pedig az, aki nem!
Hosszú percek következtek, míg a hajók legénységei megbeszélték egymás közt a dolgot.
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Trondamék már eldöntötték, bár kételyek sokasága lebegett fejükben.
Pellore és legénysége úgy döntött, nem megy velük. Beln megígérte, hogy nem lesz
semmiféle következménye ennek. Ismét felhívta a figyelmüket rá, hogy ha a Concord megint
elkapja őket, nincs több esély. A Gallente nő és a két Minmatar férfi megértették, tisztelegtek az
egybegyűlteknek és távoztak. Láthatóan örültek, hogy most szabadok és meglóghatnak. És ezt ki is
használták.
Kiex kapitány és legénysége Trondamék mellé állt. A katonának kinéző Caldari férfi, a
nehézfiúnak tűnő szintén Caldari navigátor és a szépséges, robotokkal játszadozó Minmatar tüzérnő
készen állt arra, hogy becsatlakozzon a CESZ erőibe. Úgy gondolták, nagyobb biztonságban
lesznek ott, mint kint kószálva Új Édenben.
Végül Lanlar és legénysége, Nyph Poe és Eyxon Vres is – természetesen – Trondamék mellé
állt. Mei egy pillanatra úgy nézett a Gallente nőre, mintha ismerné. Gyors vizsgálat különféle
szemlencsékkel, de végül semmi furát nem talált. Lanlar tisztában volt vele, hogyha Mei észreveszi
kicsoda ő valójában, azonnal végez majd vele. Ez ellen csak Nyph lett volna képes őt megmenteni
mert elismerte, hogy a Minmatar szukával szemben alulmaradna. Jóval.
Beln tapsolt egyet, amint látta, hogy a három hajó legénysége készen áll a csatlakozásra.
Megbeszélték a részleteket, kinek mit kell tennie:
Első lépésként el kellett búcsúzniuk a Concord által biztosított parancsnoki hajóktól. Ez nem
volt nehéz, Jita-ban nagyon sok vételi ajánlat volt ezekre. Úgy tervezték, ha biztonságosabb
területre érnek – legalábbis a Concord jelenlét szempontjából – akkor vesznek újat. Szétszereltették
őket és minden egyes moduljával együtt eladták.
Mivel nem irányítottak közvetlenül űrhajókat, így egy egyszerű hamis azonosítóval
könnyedén, lebukás nélkül tudtak utazni. Azt még nem sejtették, hogy a Concord tud-e valamit az
agybombák kivételéről. Ha igen, akkor nemsokára felbukkan valami egység, hogy elfogja őket. Ha
nem, akkor zavartalanul szállhatnak be valami utasszállítóba.
Beln már készült az utóbbi eshetőségre, így mindenkinek átnyújtotta ideiglenes, „friss klón”os azonosítóját. Ezek arra voltak jók, hogy a klónélesztések ébredésekor esetlegesen fennálló
tudatzavarban szenvedő egyénekre egy ellenőrzéskor legyintenek. Így könnyebb volt velük utazni.
Elindultak az állomás monumentális blokkjain keresztül a hangárak felé, hogy keressenek
valami teherszállítót. A szerződést pár személy szállítására Beln már elkészítette, a célállomás egy
Low Sec rendszer volt.
Az eredetileg feladott fogolyszállítási szerződést a nő továbbadta másnak, így nem kellett már
ezzel foglalkozniuk.
Lanlar, Kiex és Trondam már most nézte az eladási ajánlatokat új hajókra. A befolyt könnyű
pénz segítségével sikerült megvenniük mindent, ami kellett. Már csak oda kell érniük.
A hangárterem hatalmas nyüzsgésében várakozva feszülten figyelték az embereket, a belső
biztonsági személyzetet és a közelükben masírozó Concord egységeket. Persze már
mindannyiuknak fent volt az álcaruhája, hogy ennek segítségével egy beugróba húzódva
láthatatlanul figyelhessék az embereket.
Trondam még Rufy-n gondolkozott. Vajon hogyan viseltetnének iránta a többiek? Még eddig
senki nem tud róla. Nem akarta itt hagyni a kislányt, hiszen szegény hamar bajba kerülhet. És szíve
sem lett volna hozzá, annyira megszerette. A személyszállítási szerződésbe lazán belefért, a
térfogatba pici alkata miatt nem is számolódott bele.
Úgy döntött, nem mond el semmit róla. Még nem látták meg őt és a szemei nagy hasznukra
válhatnak. Ez persze kihasználása egy gyereknek, de a figyelmeztetések leadására eddig egyszer
sem kellett megkérni őt, önszántából tette.
A hangárterem ezen szintjének üvegén keresztül éppen egy Caldari gyártmányú Charon
teherhordót láttak belebegni a hatalmas térbe. Lassan repült, minden karbantartó drón, és emberi
irányítású jármű azonnal ellebegett a közeléből, valamint külön ekkora hajók bedokkolását jelző
fények gyulladtak ki odabent. Végül az erőterek megfogták a monstrumot, a zsilipjei nyílni kezdtek
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és megkezdődött a berakodás. Hatalmas konténerek kezdtek lebegni feléje, amint a személyzet
cipelte ezeket.
– Ideje indulni! – adta ki az utasítást Beln.
Való igaz, minél gyorsabban el kell tűnni a Concord biztonsági fennhatósága alá eső
rendszerből.
Egy kilátókhoz közeli kis raktárba mentek és a személyzetnek felmutatták a szerződést, majd
azok máris invitálták őket egy utazókabinba. A vastag fémfalú, kerekített sarkú, doboz alakú
konténer belső része alkalmas volt utasok szállítására. Biztonsági berendezésekkel, űrruhákkal,
elsősegély és trauma készülékekkel álltak készen arra, ha valami szélsőséges baj adódna, mondjuk
ha a teherszállítót megtámadja valaki. Persze ezek a hajók az esetek nagy részében hatalmas
kísérettel utaztak, és a CESZ legutóbbi támadása olyan feszült helyzetet eredményezett még itt is,
hogy ezek a kíséretek megduplázódtak. Sőt, inkább megtriplázódtak. Bár a szövetség a Concord-ot
vette célba, a kereskedőkkel – legalábbis hivatalos álláspont szerint – nem akart kezdeni. Ám ha
valaki már a Concord-dal száll szembe, akkor szinte akármit megtehet.
Az utazókabinba szállva helyet foglaltak. Egy ilyen akár száz embert is tudott volna cipelni,
most azonban csak tizenketten szálltak be. Beln Trondam mellé akart ülni, de a férfi megkérte, hogy
ne ide. Persze, hiszen mellette ült Rufy. A fiatal, szépséges, ámde életveszélyes Caldari nő
megvonta a vállát, majd odébb ült.
A kabin ajtaja becsukódott és egy kivetített barna hajú nő kérte meg őket arra, hogy a
biztonsági erőtereket kapcsolják be. Egy hatalmas szerkezet csúsztatta ki a dobozt a hangár felé,
ahol máris kikerültek a mesterséges gravitációs modulok hatóteréből és súlytalanságba kerültek. A
nem rögzített berendezések repülni kezdtek, az utasok nem érzékelték már, de a kabin a feje tetejére
állt.
Kis idő múlva hatalmas döndülések és kijelzett adatok közölték velük, hogy már bent vannak
a teherszállítóban. Újabb dobbanások jelezték, hogy a kabin rögzítésre került.
– Hol bujkál Aylar? – kérdezte Trondam, Beln felé címezve a kérdést.
A fiatal nő pedig megrázta a fejét.
– Egy Concord-os agybombát nemrég szedtünk ki a fejetekből, és a speciális kommunikátor
is ott van a karotokon. Ezt talán előbb össze kéne törni és beszélhetünk erről.
Trondam és a többi kapitány levették a szerkezetet és összetörték.
Beln pedig mosolygott.
– Na, így már jobb. De sajnos még így se árulom el. Amint Low Sec-be érünk, beszállunk a
hajóinkba és azzal megyünk tovább. Az útirányt akkor sem fogom megmondani, majd ugratlak
titeket magunkkal együtt.
Minden jelenlévő tudomásul vette, hogy a nő nem bízik bennük.
Trondam szíve egy pillanatra meglódult. Nemsokára újra láthatja Aylar-t és már nem kell attól
tartania, hogy el kell árulnia. Megint vállvetve harcolhatnak. Bár a dolgot némileg besötétítette az,
hogy ha Aylar céljai nem teljesen jószándékúak, akkor nem fogják támogatni őt. Bár a Concord-dal
harcba szállni sem tiszta dolog, mégis erkölcsösebb, mint mondjuk ártatlan EVE nővérei állomásba
torpedót küldeni. Ha ez utóbbi történne, akkor újra felveszik a kapcsolatot Dekrar ezredessel és
lebuktatják. Ám mivel Aylar nem hülye, biztosan készülni fog erre az eshetőségre. Biztosan
figyeltetni fogja őket, lehallgatók lesznek mindenhol. Bár egy ilyen fontosságú hadjárat esetén mi
sem természetesebb.
A kabinban újabb fények gyulladtak, kivetített képek mutatták, amint a Charon kifelé lebeg a
hangárból.
Rufy halkan ámuldozott, néha hallható volt a hangja is, de csak a mellette ülő Trondam
számára. Féltette a kislányt. Mintha a sajátja lenne. Ez vajon ősi ösztönök felszínre bukkanása
lenne? Vagy mégis, mi a fene ez? Hiszen még csak pár órája ismeri. Volre-ra és Mei-re gondolt,
akik szintén szerették a kis Rufy-t, különösen a nő. Benne is ősi ösztönök jeleit lehetett felfedezni.
Mintha anya lenne. Bár ennek lehetősége biológiailag kizárt volt, hiszen az élvezetet okozó szervei
#76#

ugyan megmaradtak, ám a gyermeknemzéshez szükségeseket már régen kivágták és bedarálta egy
kis szerkezet. A mesterséges lábak kábeleinek kellett a hely, hogy a gerincéhez erősíthessék.
A teherhordó már kint volt az űrben. Lassan fordulni kezdett az egyik kapu felé. A kabinban
látható kijelzőkön is meg lehetett figyelni a hatalmas, megnövekedett Concord hajók forgalmát.
A Charon mellé közel húsz kísérő hajó közeledett és ugyanarra a pályavektorra álltak rá. A
hipertérbe pedig egyszerre léptek be.
Rufy-nak ez még csak a második utazása volt a torzított téridőn át, így megint rosszul lett.
Trondam érezte, hogy a kislány mocorog mellette láthatatlanul. Tudta, hogy csak idő kérdése, míg
hányni is kezd. És akkor lebukik. Így hát nem volt más választás:
– Egy kis figyelmet kérek – köszörülte meg a torkát, hogy még azelőtt bemutassa a kislányt,
mielőtt más veszi észre. Így legalább azt a látszatot keltheti, hogy előbb utóbb úgyis bemutatta
volna.
– Mellettem ül valaki, akit eddig nem láttatok. Ő nemrég csapódott mellém, véletlenül és
igazából miatta kapott el minket a Concord, mikor pár rabszolga kereskedőtől mentettem meg.
Bemutatom Rufy-t. – Ezzel Trondam kikapcsolta a kislány álcaruháját és láthatóvá vált a mellette
ülő, a ruha csuklyáját fejére szorító gyerek, amint félénken, világító kék szemeivel pislog
mindenkire.
Az ezt követő reakciók a legkülönfélébbek voltak az utazóktól. Míg egyesek mosolyogtak rá,
addig mások meg úgy nézték, mintha egy bomba lenne és mindjárt felrobban. Aki leginkább, első
látásra megkedvelte, az Fey volt, a Minmatar tüzér nő. Nyomban kikapcsolta ülésénél az erőtereket
és eléje lebegett a súlytalanságban.
– Hát szia kisasszony – mondta mosolyogva.
– Üm, gihi, szia – pislogott nagyokat a kislány. Nem kellett félteni attól, hogy esetleg valaki
rossz szándékkal közeledik, és ezt nem veszi észre. Fey esetében nem tett semmi menekülő
mozdulatot, de mégis feszélyezettnek látszott. Biztosan látta, hogy a nő veszélyes, ámde irányában
ártatlannak láthatta.
– Hogy tetszik a súlytalanság? Gyere, kapcsold ki az öved!
Rufy kapva kapott az alkalmon, kikapcsolta az erőteret és kilebegett az ülésből. Láthatóan
nagyon élvezte a dolgot, ide-oda lökte magát faltól falig.
Ám a többiek elég távolságtartóan nézték. Egyedül Beln tűnt érdeklődőnek, barátságos
mosollyal figyelte, ahogy Fey és a kislány játszanak. Ám ekkor Trondamnak megint eszébe jutott,
hogy Rufy szerint ez a nő – na meg persze Lanlar és bandája – közveszélyes.
Kiex, Iroha és Gaor szájukat húzva figyelték az Amarr kislányt és a Minmatar nőt. Láthatólag
nem szerették a gyerekeket, vagy legalábbis azt nem, ha a közelükben van egy. A kék szemeinek
pillantása azonban feszélyezte őket, ugyanis a kislány amolyan vesébe látó tekintettel rendelkezett.
Lanlarék pedig szintén szájukat húzva fejezték ki nem tetszésüket. Eyxon néha úgy bámult a
gyerekre, mintha éppen főételnek képzelné el. „A szemgolyót nem esszük meg, mert keserű. Főleg
ez, mert ez ropogna és felsértené az ínyét. Az agy finom, a lábak és kezek jó ropogósak lehetnek.
Mmm.„
Lanlar pedig ugyan nem nézett a gyerekre, de éppen azon gondolkozott, hogy ha régen az
Antiainen incidens jól sült volna el, akkor Trondam feleségül vette volna. Bár ez sem biztos, hiszen
akkor jól látható volt, hogy neki sem tetszett egy egész kolónia kiirtása. De megbékélt volna vele.
Továbbá lehetett volna közös gyerekük is akár, amit kitenyésztetnek az első, erre a célra épített
laborban. Persze az ő sejtjeikből. Sőt, még talán természetes úton is kihordta volna Trondam
gyerekét, hisz annyira szerette régen. Vagy talán még most is? Átplasztikázott arcvonásai alatt azzal
az érzelemmel küszködött, hogy talán még mindig szereti, de mégis gyűlöli, hiszen átadta a
rendőrségnek. Még emlékezett arra, mikor belökték a mentőkabinba. Tehetetlenül szemlélte, ahogy
a falhoz bilincselik és beállítják az első Concord állomás felé mutató koordinátákat. Sőt, a
bizonyítékokat is oda teszik mellé. Emlékezett a férfi és a többiek arcára. És hiába sikoltozott,
könyörgött, nem hallgattak rá. Majd rácsukták a zsilipet és kilőtték az állomás felé…
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Azonban egy valakit már az elejétől fogva utált és az Aylar volt. Mivel az Angel Kartell azért
küldte, hogy állítsa meg Trondam kémkedését és hagyja a CESZ-t tevékenykedni, ez eddig kiválóan
sikerült. Ám most hogyan tovább? Új parancsot még nem kapott a kalóz központból, így folytatta
utazását és azt, hogy Trondam mellett marad és megfigyel. Biztos volt benne, hogy a Kartell előbb
vagy utóbb utasítani fogja valamire…
Beln kérdezte Trondamot ismét zavarba ejtő barátság jelével az arcán. Olyan meleg mosoly
volt ez, hogy ha Rufy nem figyelmeztette volna őket előzőleg, akkor talán az egész életüket
elmondták volna neki.
– Hogyan mentetted meg?
– Éppen kidobtak egy bárból, ahol éppen ittam… vagyis megint ittam. És kint kissé rosszul
voltam, majd ez a kislány elzavart onnan, ahol ültem. És beszélgetni kezdtünk. Elmondta, hogy a
szüleit elvitte a Concord. Majd én ott akartam hagyni, de pár rabszolga kereskedő éppen el akarta
csalni. Ezt nem hagyhattam, mert szegény most már biztosan szolgálna valakit, úgy kábé élete
végéig.
– Hát ez nagyon lovagias – fordította érdeklődően oldalra a fejét Beln. – És a Concord ezért
talált rád?
– Aha, azt mondták, ezért. Biztos megnézték a felvételeket arról, hogy vajon ki törte ki az
egyik kereskedő nyakát. Hát az én voltam.
– Értem – a nő hátradőlt és mosolygott egyet, mikor Rufy éppen a feje melletti falon landolt,
majd ellökte magát onnan.
Trondam Beln-t nézte. Nem tudta elképzelni, hogy ez a nő tényleg ilyen életveszélyes.
Gyönyörű szép, fiatal, talán húsz éves sincs. Mint egy diplomata, vagy tanácsadó. Leginkább ez a
szerep illett volna rá.
Volre csak rövid ideig figyelte az embereket. Mindenkiről leszűrt egy konzekvenciát, és ezt
elkönyvelte magában. Aki aggasztotta, az Lanlar és csapata volt. Köztük is leginkább Nyph.
Szerelmére pillantva pedig látta, hogy azok ketten lencséket váltva figyelik egymást. A férfit a
hideg rázta. Látta mindkettejüket akcióban, és tisztában volt vele, hogy jelen pillanatban itt a
kabinban, de talán egy fényéven belül is ez a két nő a legveszélyesebb harcos. Ráadásul ahogyan
méregették egymást, olyannak tűnt, mintha egy harci mérkőzés előtt lennének. Ha egymásnak
esnének valami oknál fogva, akkor Mei méltó ellenfelét találná meg Nyph személyében. A másik
pedig, aki kapásból ölt, ahogy többször is megmutatta már, most mégis elismerően tekintett a
másikra. A hideg akkor is futkosott a hátán, mikor szerelmét a másik amazonnal vívott élet-halál
harcban képzelte el. Amiből nem biztos, hogy a Minmatar nő kerülne ki győztesen…
Kiex kapitány nem nagyon foglalkozott a vele történő dolgokkal. Elkönyvelte magában, hogy
most ezt és ezt teszik és kész. Kétségtelen, hogy ő sem akart ráfaragni a dolgokra. Mikor kiszedték
az agybombát, jól látszódott – a pokoli fájdalom ellenére – hogy megkönnyebbül. Ám végül
mégsem követte Pellore útját és nem menekült el, hanem úgy döntött, a CESZ mellett nagyobb
biztonságban lehet és ha a célok tetszeni fognak neki, akkor velük marad. Ha pedig mégsem, akkor
elhúzza a csíkot és kész.
Iroha az ellentéte volt. Míg a kapitány türelmes, addig ő türelmetlen. Kiex béketűrő
viselkedése meg bosszantotta sokszor. Rengeteg alkalommal próbálta már uszítani a kapitányt,
hogy támadják meg ezt vagy azt, de Kiex csak akkor tette, ha ő maga is látta értelmét egy
támadásnak. Iroha sokszor zúgolódott magában és mikor Fey Xalken a fedélzetre került, minden
megváltozott. A nő gyakran nyugtatta le, ahogy egy nő szokta a férfivel… Kiex kapitány is engedett
már a Minmatar nő bájainak és emiatt sok szép közös utazásuk, együtt töltött órájuk volt. A nő
egyik nap Kiex, másik nap Iroha kabinjában aludt és semmiféle ellenérzést nem váltott ez ki
egyikükből sem. A nő a lehető legtermészetesebben élte meg ezt, és a két férfi sem esett egymásnak
abban a kérdésben, hogy „na, kié a nőstény?”. A nőstény mindenkié volt és mégis, senkié. Mert ez
csak akkor működött, ha Fey kezdeményezte a dolgot, az udvarlásra szinte teljesen immunisnak
mutatkozott. Szerencséjük volt azonban, hogy a nő sokszor nem szeretett egyedül aludni…
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A csapat – élükön Trondammal –, már nem volt többé fegyenc: újra szökevények lettek. Ha
elfogják őket, végérvényesen vége a dalnak, így klónokat kell készíteni minél előbb, készenlétben
egy méregkapszulával. Ha mégis jön a Concord, akkor ezt széttörik fogaik közt, a test meghal és
újra élednek valami biztonságos helyen. Ez ellen a bűnüldöző szervek csak egyetlen dolgot tudtak
tenni: lenyomozni a klónok bejegyzését és begyűjteni a testeket. Ez High Sec rendszerekben nem
szokott gondot okozni, Low Sec-ben pedig fejvadász cégekre bízzák az ilyesmit. Ám Null Sec-ben
a bűnözők íratlan kódexe többnyire meggátolta azt, hogy hathatós nyomozás folyjon ebben az
ügyben. Ám persze erre is volt megoldás, a megfelelő fizetség és vérdíj százalékért cserébe akadtak
vállalkozók arra, akik úgymond e rendszerekből testeket loptak. Ezt bevágták egy hajóba, felvitték
High Sec-be és mivel a test tulajdonosa erről semmit nem tudott, így halála és ébredése után
kellőképpen meglepődhetett, mikor orvosok helyett rendőrök várták.
Az utazás alatt Fey és Rufy abbahagyták a játékot és láthatóan kellőképpen összebarátkoztak.
A kislány Mei-t is sokszor kérte, hogy játszanak, de a nő hagyta a másiknak, hogy most ő
barátkozzon össze vele. Nem volt semmiféle féltékenységi jelenet köztük, a két Minmatar nő
félpillantásokból is megértette egymást.
A kislány visszaült a székre, bekapcsolta a láthatatlan övet és jókedvűen kérdezte Trondamot,
hogy látta-e azt, mikor piruettezik, és mikor véletlenül lefejelte az egyik palackot a falon. A férfi
barátságosan mosolyogva helyeselt, de persze gondolatai máshol jártak.
Trondam sokat gondolkodott még Lanlar-on. Bár a plasztikázáson nem látott át, mégis érzett
valamit a nő iránt. A kisugárzása olyan… érdekes volt, mintha már érezte volna ezt. Ha tudná, hogy
kicsoda ez a nő valójában, talán itt és most le is lövi. De ahhoz gyorsabbnak kéne lennie a látszólag
testőrként mellette ülő Nyph-nél…
Az utazás némileg eseménytelenül telt el. Rufy-t megviselték életének újabb ugrásai a
csillagközi térben, de a rosszullét csak pillanatokig uralkodott el rajta. Hamar jól lett, sőt mi több, a
negyedik ugrásnál pedig már csak egy „hohóóó” kiáltást hallatott. Már hozzá is szokott.
A teherhordó útvonalának kijelzései alapján már csak egy ugrásra voltak a Low Sec
rendszerektől. Míg a kísérőflotta a kapuhoz ugrott, addig a nagy hajó egy állomáshoz.
Amint a harci hajók jelezték, hogy a Low Sec beugró üres és alig vannak bent, a teherhordó a
kapu felé indult, idegölő lassúsággal növelte sebességét és végül belépett a hipertérbe.
A kapuhoz érve Beln máris jelzett:
– Átszállunk! Köszönjük, hogy a Caldari Charon-t választották! – mondta viccelődve.
A hajó beugrott a rendszerbe és máris irányba állt a legközelebbi állomás felé, ahol az
újonnan vásárolt hajók már várták őket. Még ezeket persze össze is kell rakatni.
Hosszú percek múltán a teherhordó külső kamerái mutatták a gigantikus állomást és a
körülötte lévő kíséretét. Minden rendben volt. Bedokkoltak…
Húsz perc múlva…
Kiex Pergon újra egy Nighthawk-ot vásárolt és éppen az összerakásával foglalatoskodott a
hangárterem melletti egyik kis vezérlőben. Mellette Lanlar Mad a Damnation moduljait helyeztette
fel, Beln pedig – Caldari létére – egy Astarte hajón már csak a kisebb variálásokat hajtotta végre.
Trondamék megint egy Sleipnir-t vettek, hiszen egy ilyen hajónak Aylar flottájában nagyobb
hasznát veszik, mint a régi jól bevált Hurricane-nek. A férfi emlékezett rá, hogy az Antiainen
incidens után azonnal eladta kedvenc csatacirkálóját és megfogadta, többet nem vezet ilyen típusú
hajót. Úgy érezte, el van átkozva.
A modulcserék, lőszerrel és drónokkal feltöltés után Beln már türelmetlenül várta, hogy
elkészüljenek.
Elsőként Kiex jelezte, hogy készen van. Majd Lanlar és végül Trondam.
Beln a bűnözők felé fordult, megnyugtató, kissé búgó hangon közölte a tényeket.
– Kidokkolás után én ugratlak titeket. Senki semmi letérőt ne tegyen! A pályaadatokat
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azonnal törölni kell, ezt ellenőrizni fogom. Van kérdés?
Nemleges fejrázások következtek. Trondam már kezdett izgatott lenni. Már alig várta a
találkozást Aylar-ral.
– Akkor ha nincs kérdés, indulás! Mindenki a hajójába!
Folytatása következik…
7. RÉSZ: A CESZ FLOTTA
Az előző rész összefoglalója: Trondamék a Tash-Murkon hadműveletet követő híradásokat
megdöbbenve nézik végig. Ám eközben a nemrégiben kiszabadított fegyencek egy szerződés
keretében, Aylarnak címezve átvételre kerülnek. Persze a nő mást küld a kalózokért, a jobb kezét,
egy Beln Ruan nevű Caldari nőt és Gaor Lam orvos papot. Rufy speciális szemeinek köszönhetően
látja, hogy Beln Ruan, aki diplomatának néz ki, valójában életveszélyes, de hogy ez miben rejtezik,
nem tudják. A nő röhögve közli a szuper titkos agybombáról való tudomásukat, majd Gaor ki is
szedi mindegyikük fejéből. Beln felkínálja a lehetőséget, hogy aki akar, az most leléphet, nincs
harag, a többiek jönnek a CESZ flottába. Trondamék természetesen mennek, akárcsak Kiex
kapitány és legénysége, valamint Skye Arran, Lanlar Mad álnéven, átoperált arccal szintén. Mivel
a nőnek elsődleges feladata volt Trondamék kémkedésének megakadályozása, aztán ez egyszeriben
tovaszáll, így egyéb parancs hiányában megy velük és várja a Kartell további utasítását. A
célszemélyek egy Charon teherhajóba kerülnek és Trondamék is ezzel utaznak Low Sec
rendszerekig. A Concord-tól kapott hajókat eladják és újakat vesznek, amibe majd akkor ülnek be,
ha odaérnek. Utazás közben Trondam bemutatja Rufyt mindenkinek, és Kiex kapitány tüzére, Fey
kedveli meg a legjobban. Bár mások meg úgy néznek rá, mint egy két lábon járó bombára.
Az utazás véget ér, megérkeznek Low Sec rendszerekbe. Átülnek a parancsnoki hajókba, hogy
folytassák útjukat mélyen Null Sec rendszerekbe, ahol a CESZ flotta rejtőzik. Elindulnak…
OTOSELA NAPRENDSZER
V-ös bolygó, 13-as hold, Zainou biotechnológiai részleg
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Mivora
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.2
Tíz perc múlva…
– Beln Ruan, Astarte indulásra kész! Bejelentkezéseket kérek!
– Trondam Rei, Sleipnir, indulásra kész!
– Lanlar Mad, Damnation, startra kész!
– Kiex Pergon, Nighthawk, kidokkolásra kész!
– Vettem! – válaszolt Beln. Majd megnyitotta a csatornát az állomás irányítószemélyzetéhez.
Engedélyeket kért a csoportos repülés megkezdéséhez. Ezt megkapván újra a pilótákat szólította:
– Itt Beln Ruan! Kidokkolás megkezdése három… kettő… egy… start!
A hajók egyszerre lökték el magukat a hangárállásokról és bőven volt elég hely kényelmesen
manőverezni a hangár kijárata felé.
Kirepülés után azonnal megremegtek a hajók, jelezve, hogy a térhajtóművek beindultak. Még
sodródtak el az állomástól, de közben orrukat már állították a hosszú utazás első kapuja felé.
Amint minden hajó felgyorsult, a hajtóművek meggörbítették a téridőt és a hajók
elszáguldottak.
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Út közben nem beszéltek egymással semmit, csak Beln szólalt meg néha, mikor ugrani kellett
a kapuknál. A közöttük lévő száguldást azonban ő irányította.
Az első pár rendszer mind Low Sec volt. Útjuk zavartalanul telt. Egy kisebb kaput figyelő
kalóz csapat ugyan próbált valamit tenni, de látva négy parancsnoki hajót inkább nem szálltak
szembe velük. Túl kemény falat volt ez nekik. Pedig még a pilótákat meg sem nézték…
Megérkeztek a Null Sec rendszerekbe. Beln egy pillanatra idegesnek tűnt, mert néha
előfordult pár őrült, aki vakmerően vadászgatott. Ha esetleg lelőné őket valaki, akkor az a cég a
CESZ új étlapján mint előétel fog szerepelni. És nem fog sokáig tartani elsöpörni őket…
A beugrást követően hajók fogadták őket. Rengeteg. Trondamék azonnal káromkodni kezdtek
mérgükben, ám hirtelen képernyők nyíltak minden hídon. Egy Amarr férfi jelent meg rajta, apró
szemei ravaszságot, bölcsességet sugalltak, mindez öreg korával vegyítve igazi ravasz rókát
juttatott eszébe az őt figyelőknek.
– Beln Ruan tábornok, köszöntöm újra! – mosolygott az öreg pilóta, majd tisztelgett.
– Mebo Gax ezredes, én is köszöntöm önt újra! – tisztelgett Beln. – Maga van őrjáraton ma?
– Igen tábornok! Most ugyanis mulatság van – kezdett mosolyogni. – Tudja, első győzelmi
ünnep.
– Akkor azt hiszem, jókor hozok vendégeket – mosolygott barátságosan ide is Beln.
– Én is azt hiszem – az öreg férfi mosolya sokat sejtető vigyorba ment át. – Elkísérjük Ruan
tábornok!
– Nincs szükségem rá, köszönöm!
– De most kénytelenek leszünk. Egy mit sem sejtő flotta erre portyázik.
– Biztos benne ezredes, hogy ez csak egy mit sem sejtő flotta?
– Igen tábornok! Egyelőre nem mozdulnak, bevettek egy átmenő rendszert és ott vadásznak.
Azonban ott nekünk is át kell mennünk, ezért jövünk mi is.
– Értem ezredes! Akkor a hajóikat állítsák rá a flottám jeleire! Együtt megyünk!
– Vettem tábornok!
A rendszer kapuját figyelő, portyázó hajók – több, mint harminc – összeállt Beln kötelékével.
A parancsnoki hajók által biztosított előnyöket kihasználva a csak nehéz támadó és felderítő
cirkálókat felvonultató flotta most szétszóródott.
– Készen állnak Gax ezredes? – kérdezte Beln.
– Igen Ruan tábornok.
– Akkor indulás!
A hajók egyszerre mozdultak és álltak irányba. Majd felgyorsulva beléptek a hipertérbe.
Az első három, eseménytelen ugrás alatt a rendszerek teljesen üresek voltak. Ám a felderítő
pilóta jelentett a negyedikből, hogy a beugró kapun egy huszonöt fős banda vadászik.
Csatacirkálók, cirkálók, elfogók. Ez volt a mit sem sejtő flotta.
Beln és Gax ezredes felkacagott. Hát ez könnyű lesz. A nő arcán ekkor látszódott először
valami vérszomj szerűség, mikor kiadta a parancsot a támadásra.
Amint a flotta megérkezett a kapuhoz – aminek a másik oldalán a vadászó kalózok
várakoztak a prédára –, először csak a parancsnoki hajókat látták. Négyet elintézni huszonöt hajóval
nem lesz nehéz. Ám mikor ezek a hajók megindultak, velük együtt ugrottak az álcázás leple alól
előbukkanó harci felderítő hajók, Curse-ök, Arazu-k, Falcon-ok, Rapier-ok. A vadászó kalózok
felderítője ugyan jelentett, de ekkor már késő volt. Ráadásul néhány másodperc késéssel
megérkeztek a nehéz támadó cirkálók is. Vagabond-ok, Ishtar-ok, Zealot-ok és Cerberus-ok.
A kapu másik felén a villámgyorsan beugró támadók késlekedés nélkül mozdultak a
vadászokra és azoknak esélyük sem volt elmenekülni. A hajóikat egymás után robbantották fel és a
mentőkapszulákat sem hagyták meglógni. Néhány percen belül minden kalóz elesett, a támadók egy
hajót sem veszítettek, sőt, szinte egyiket sem lőtték meg súlyosan.
– Gratulálok Ruan tábornok!
– Én is önnek Gax ezredes. Remélem ezek a mit sem sejtők többet nem jönnek erre. Bár ha
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meglátnának azt, hogy mi van pár rendszerre tőlük, már a felderítőjük is hanyatt homlok
menekülne.
– Magam is így gondolom – mosolygott ravaszul az öreg.
Ismét elindultak. Az ugrások újra eseménytelenné váltak, sehol egy teremtett lélek nem volt.
Az út során a naprendszerek központi csillaga sok színspektrumban színezte be a kilátókat, a
csillagködök mint mindig, most is lenyűgözőek voltak. A színes felhők látványa Rufy-t teljes
ámulatba ejtette. Trondamék csak halványan mosolyogtak, ugyan nem először láttak ilyesmit, de
bevallották maguknak, hogy jó újra kint lenni az űrben.
Végül megérkeztek a célállomáshoz. A kapu előtt Gax ezredes és Ruan tábornok megint rövid
beszélgetést folytatott:
– Érezzék jól magukat Tábornok, mi folytatjuk az őrjáratot a környéken!
– Köszönjük ezredes! Viszlát később!
Mindketten bontották a vonalakat, majd Beln a többiekhez intézte mondandóját.
– Pályaadatok törlése most!
Engedelmeskedtek, mert ha Beln tényleg ellenőrzi és azt látja, nem tették, biztosan mérges
lesz. Bár csak Trondamék tudták róla, hogy vigyázni kell vele, de valahogy senki másnak nem jutott
eszébe felbőszíteni a nőt.
Amint készen voltak az adattörlések, Beln újra parancsot adott.
– Trondam Rei, Lanlar Mad, Kiex Pergon üdvözöllek titeket a CESZ ideiglenes
harcálláspontján. Mint hallhattátok, ma ünnep van, úgyhogy érezzétek jól magatokat! De először is,
át kell esnünk az ellenőrzéseken. Tehát ugrás be!
Mindannyian aktiválták az ugrókaput és beérkeztek a rendszerbe, ahol a CESZ erői
rejtőztek…
A kapu belső felén hatalmas flotta fogadta az érkezőket. Már tudták, hogy Ruan tábornok és
pár új tag érkezik be, így nem tettek semmit. A hajókat látván a kapitányok elképedtek. Egy teljes
kötelék, közel száz hajó védte a kaput belülről. Ezeken senki nem verekedte volna át magát, az
egyszer biztos.
Az újonnan érkezőkön ellenőrzéseket hajtottak végre, mielőtt megadták nekik a
továbbhaladásra a jelet. Bár Beln egy tábornok volt, mégsem tett semmit egy egyszerű pilóta
parancsa ellen. Persze, hiszen akárki is érkezik be, ha az őrpilótának nem engedelmeskedik, az
máris fel lesz hatalmazva a tüzelésre. Ebben az esetben közel száz hajótól érkezett volna a
megtorlás, ami másodpercek alatti pusztulást idézne elő.
Az ellenőrzés után a pilóta mosolyogva üdvözölte Ruan tábornokot. A nő pedig Trondamék
felé nyitott csatornákat.
– Első ellenőrzőponthoz megyünk!
Mind a négy parancsnoki hajó egy mély űr felé mutató vektorra állt, felgyorsult és belépett a
hipertérbe. Elszáguldottak pár aszteroida öv és holdak mellett, majd messze tőlük álltak meg.
Egy gyorsítókapu fogadta őket, jelen pillanatban inaktív állapotban. Körülötte egy újabb
teljes köteléknyi, őrszolgálatot végző hajó körözött vagy csak lebegett mozdulatlanul. Túlnyomó
többségben csatahajók voltak ezek, ám akadt egy-két csatacirkáló is. Ez az elővigyázatosság már
kissé túlzónak tűnt. Senki nem járt ezekben a rendszerekben, akkor mégis, minek kell ekkora őrség?
Amint a csatahajó kötelék kapitánya végzett az ellenőrzéssel, kidobott egy konténert, amiben
speciális aktiváló szerkezet volt, ami a kapu beindításához kellett.
Miután ez megvolt, a gyorsítókapu életre kelt.
– Második ellenőrzőponthoz megyünk! – közölte Beln.
A szerkezet belökte a hajókat a mély űr felé, ahol egy újabb gyorsítókapuhoz érkeztek. És
ismételten csatahajó kötelék fogadta őket, ezúttal elfogókkal kiegészítve.
Az ellenőrzés után kidobták az aktivációs szerkezetet.
– Harmadik ellenőrzőponthoz megyünk! – jelentette ki újra Beln. – Ez lesz az utolsó.
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A hajók felgyorsultak és maguk mögött hagyták a csatahajókat és elfogókat. Közeledtek az
utolsó ellenőrzőponthoz. Itt már a lassulás közben is hajók közt repesztettek el és mire teljesen
megálltak, már csak cirkáló méretű, speciális harci hajókat láttak. Számuk majdnem elérte itt is a
teljes köteléknyit, vagyis a száz körülit.
Az ellenőrzés végeztével újra megkapták az aktiválásához szükséges kulcsokat.
– Ez volt az utolsó kapu. Amit majd láttok, tetszeni fog – mosolygott sejtelmesen Beln.
A hajók újra felgyorsultak és továbbszáguldottak. Egyre távolabb minden bolygótól, holdtól.
Már lassulás közben sípolni kezdtek a kijelzők, figyelmeztetve őket az érkezési pont
közelében lévő hatalmas, masszív testekre.
Majd megérkeztek, és ahogy Beln mondta, a látvány annyira tetszett a kapitányoknak és
minden legénységi tagnak, hogy szinte teljesen elfelejtették azt, miért is jöttek ide.
A lassulás végeztével hatalmas gömbben szétszóródva újra rengeteg, változatos típusú hajó
lebegett. Ezek két hordozó, egy Nidhoggur és egy Thanatos körül csoportosultak leginkább. A két
kapitál hajó persze becélozta az érkező parancsnoki hajókat, hatalmas harci drónjai már rá is
repültek az érkezőkre, ám csak ártalmatlanul köröztek körülöttük.
Beln nyitva hagyta a csatornákat Trondamék felé, hogy lássák, a fogadtatás mennyire
szívélyes. A két hordozó kapitánya szélesen mosolyogva üdvözölte Ruan tábornokot. Aki
visszaköszönés után a többi parancsnoki hajó kapitányához szólt:
– Trondam, Kiex, Lanlar, kövessétek a hajómat!
Nyugtázták a parancsot. Beln hajója – az Astarte – beindította Mikro Warp hajtóműveit és
felgyorsult. Trondamék is így tettek, követték.
Az irányzéki szkennereken olyan sok űrjármű volt, hogy képtelenség lett volna mindet
átnézni.
Elhagyták a két hordozót és a köréjük gyűlt kötelékeket, melyekből kisebb nagyobb gépek
követték őket néhány másodpercig, majd leváltak tőlük. Gyakorlatozó csatahajókat láttak, mellettük
logisztikai cirkálók köröztek, hogy a sérüléseket javítsák és megállás nélkül mehessen tovább a
kiképzés.
Maguk mögött hagyták ezeket a kötelékeket is és ekkor újabb hordozók felé közeledtek.
Amik között már anyahajók is voltak. Ráadásul nem is egy…
A legyező alakban szétterült, hatalmas hajók a puszta látványukkal is menekülésre késztettek
volna bárkit. A szélső hordozók – kétszer négy – Nidhoggur-ok, Thanatos-ok, Archon-ok és
Chimera-k voltak. Belül pedig – összesen négy – szuper hordozó, minden faj gyártmányából egy;
Aeon, Wyvern, Hel és Nyx. Mintha csak egy díszszemle lenne ez az egész.
A célzórendszerük aktív volt, mind a négy beérkező hajót úgy figyelték, hogy elég egyetlen
rossz manőver, a következő másodpercet már nem érik meg. A kiküldött harci drónok a
kilátóablakok előtt cikázva, passzívan követték célpontjaikat.
Beln hajója kissé felfelé repült, hogy kikerülje a hordozókat. A többiek követték.
A kapitál hajók gigászi tömege még szinte betöltötte a kilátókat, máris újabb jelek érkeztek be
a mögöttük lévő szektorokból: Dreadnought-ok. Félkörívben, mozdulatlanul, csak ágyúikkal
célozva figyelték a közeledő, hozzájuk képest apró hajókat. Ezek tűzereje is bőven elég lett volna a
másodpercek alatti megsüléshez.
A Dreadnought-okhoz közeledvén, a messzeségben mögöttük pedig már vizuálisan is
láthatták a mozgó fényeket és az újabb sötét űrhajók tömegét. A végcél pár lakómodul, üresen, a
semmiben lebegve. A sebes közeledés közben pedig újabb hordozó, szuper hordozó és Dreadnought
kötelékek jeleit is tudomásul vették. Ezek között – mint megannyi apró kis drón – csatahajók és
kisebb harci gépek köröztek, vagy éppen mozdulatlanul vártak.
Végül feltűnt a végcél melletti, két leghatalmasabb tömeg, melyeknek látványára a
kapitányok teljesen leblokkoltak…
… egy Erebus és egy Leviathan…
Beln egy gyors privát csatornát nyitott meg Trondam felé és mosolyogva kérdezte:
#83#

– Tetszik?
Trondamba persze belefagyott a szó. Ekkora flottát egyben régen látott.
– Nem is tudom, mit mondjak – nyögte ki nagy nehezen.
Beln felkacagott.
– Lenyűgöző, nem?!
– Nem semmi szervezés, az biztos – ismerte el a férfi.
– Ez mind Aylar Bren-nek köszönhető.
– Ez itt mind? – pislogott Trondam. – De nemrég azt mondta, nem ismer senkit, mikor az
ezelőtti akcióban együtt repültünk. Most meg…
– Mindössze jól taktikázott. Rájött arra, hogy ha bűnözőket hoz ki a börtönökből, akkor
azokból hihetetlen nagy haderőt tud összehozni. Ráadásul rövid idő alatt. Mint ez itt – mosolygott
Beln. – Hozták mindenüket, ami van, régi társaik is felbukkantak és mind itt vannak, egy zászló
alatt.
– Itt mindenki bűnöző?
– Nem mindenki. Úgy mondanám, hogy a társaság 10 százaléka nem az.
– És te?
– Én is börtönben voltam. Aylar engem az elsők között hozott ki akkor, mikor épp át akartak
szállítani.
– Értem – bólogatott Trondam.
A két félelmetes, mesterséges égitest méretű Titán közt sorokba rendezett lakómodulok és
kiegészítő egységek lebegtek. A tetején a fények pörögtek, forogtak, még néha-néha felvillanó,
hangtalan tűzijátékot is látni lehetett. A modulok több ezer embert is képesek voltak befogadni és
napokig mesterséges gravitációval és levegővel ellátni. Felső kupolájuk alól különféle színek
kavalkádja villant, ami egyértelműsítette, hogy belül hatalmas buli zajlik.
A két Titán már teljesen betöltötte a kilátóablakokat. Csendesen, mozdulatlanul, sötét
tömegükkel védőn fogták közre a bulizást biztosító modulokat.
Beln ráfordult az egyik dokkállásra.
– Gyertek utánam! Bemegyünk!
A nő hajója fokozatosan lassulni kezdett, ahogy a modul közelébe ért. Majd szépen elfordult
és méterről méterre közelített. Kilövellő, fagyott levegőpamacsok jelezték, hogy a
nyomáskiegyenlítés zajlik éppen. Az Astarte dokkoló fényei kialudtak. Majd a zsilipjének és a
modul bejáratának találkozásánál újra fagyott levegő távozott az űrbe. A hajó végül ellökte magát a
dokkolóállástól és lassan távolodni kezdett tőle, hogy helyet adjon a következőnek.
– Bent vagyok! – jelzett Beln. – Trondam, te jössz következőnek!
Volre ráreptette a Sleipnir-t a dokkállásra és végrehajtotta a csatlakozási manővereket. Kis idő
múlva bent voltak a modul előterében, Rufy-t kivéve, akinek egyelőre nem tanácsolták a belépést. A
kislány kissé csalódottan vonult el, de Trondam adott neki sok elfoglaltságot, egy kis takarító drón
összeszerelését és beüzemelését.
Másodikként Kiex-ék és végül Lanlar-ék jöttek be a modulba, az ez utáni egyszerű navigálást
a fedélzeti mesterséges intelligencia is könnyedén el tudta végezni.
A kis előtérben nagyon hideg volt. Friss, bepumpált levegő illata keveredett a kenőanyagok és
a nehéz fémek szagával. A külső zsilip fényei újra kigyulladtak, jelezve, hogy az utolsó hajó is
eltávolodott, és ha véletlenül valaki kinyitja, egyből kiszippantja az űr.
A belső zsilip irányából hatalmas döndülések érződtek, ahogy a bömbölő zene és a modulban
mulatozó emberek együttes tánca egy sok tonnás szerkezet dinamikus mozgásával egyezett meg.
Beln a belső zsiliphez sétált és mielőtt kinyitotta, hátrafordult és a többiek szemébe nézett.
– Üdvözöllek titeket a CESZ erőinél! – kacsintott barátságosan.
Majd meghúzta a manuális nyitókart és a szemük elé táruló látványtól megindult a
szívverésük.
A modulok egymás mellé kapcsolva, szabad átjárást engedtek egyikből a másikba, így néhány
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táncteremnek adtak otthont. A plafon merevítőkkel erősített kupola volt, keresztülpillantva ezen
szépen látni lehetett a két Titánt és a közelben lassan köröző hajókat.
A modulok egyenként akár ötszáz embernek biztosítottak táncolási, ülve ivászati és étkezési
lehetőséget. Már az első szerkezet tömve volt. A kupola alatt, az emberek feje felett a Tash-Murkon
offenzíva kivetített űrcsatájának részleteit lehetett megfigyelni. A terem felső részén
keresztülsuhanó holografikus csaták lenyűgözőek voltak. Sokszor felvillant egy Concord embléma,
amit virtuális tűz borított be és égetett el.
Idebent már kellemes meleg volt, némileg fülledt levegővel. Időnként érezni lehetett a
légcserélő berendezések működését, amint folyamatosan kis adagot kiszívnak, majd bepumpálnak.
A tömeg ütemesen mozgott a bömbölő, váltakozó ütemű, a sok ezer eddig ismert zenestílus
egyikére. Kiváló volt táncra, de még arra is, ha valaki csak ülni szeretne és inni. A modulnak volt
egy kis színpada is, melyen három Gallente nő táncolt egyszerre mozogva. A fejükön tüskés sisakot
viseltek, melynek zölden világító szemnyílásain belül láthatták a zenék felépítését, amit agyilag
raktak össze improvizálva. A hatalmasnak kinéző, ámde könnyű szerkezetű fejdísz a fél méteres
tüskékkel képes volt a viselője által kitalált dalokat kisugározni. Persze maguknak a táncosoknak a
feje is tele volt erre a célra fejlesztett, zenekészítő beültetésekkel, így gondolati úton,
tizedmásodpercek alatt gyártották a dalokat. Nem volt két egymásra hasonlító dal, és
kiszámíthatatlanná tette a zenét. Változatossá.
A táncoló és iszogató emberek a legkülönfélébb ruhákban és változatos fajokként vegyültek
egybe. Volt itt Amarr, Caldari, Gallente, Minmatar egyaránt.
A tánckultúra még sok ezer év után sem kopott meg az emberekben. Nem csak a színpadon
táncoló és zenéket sugárzó táncosnők kecses mozgása volt lebilincselő, hanem a tánctéren, a
hömpölygő embertömeg is. Teljes önkívületben és látszólag határtalanul boldogan mozgatták
testüket a legkülönfélébb stílusokban. A tánctér szélén, táncolni ugyan nem akaró, ám italt nem
megvető egyének sorakoztak és a sokaságot figyelték, valamint a lebilincselő virtuális űrcsata
részleteit. Olykor-olykor egy köztük ellebegő felszolgáló robotot intettek magukhoz, leadták a
rendelést és a kis szerkezet pár pillanat múlva visszatért az itallal.
Trondamék az elmúlt órák sokkjai miatt most hihetetlen felszabadultságot éreztek. Az itt
jelenlévő emberek határtalanul boldognak tűntek. Véghez vittek egy sikeres offenzívát a Concord
ellen és most ezt ünneplik.
Kiex és Iroha némileg zárkózottan figyelte az embereket, ám Fey meg már a belépést
követően mozgatni kezdte testét. Még csak lazán, de üvöltött róla, hogy berohanna és táncolna
kifulladásig.
Lanlar-nak pedig minden erejét össze kellett szednie, hogy kimutassa a hidegvérűség jeleit,
hiszen neki is nagyon tetszett mind a zene, mind a hangulat. Szívesen lement volna egy kicsit
mozogni, mint a régi szép időkben, mikor még nem volt Angel Kartelles ügynök és minden ujjára
két férfi jutott. És persze ki is használta az összeset… Az elmúlt három hónap börtönben eltöltött
ideje alatt csak időnként volt lehetősége a szexuális élvezetekre, bár ez is csoda számba ment, hogy
megtehette a férfi őrökkel. De végül lecserélték őket gépekre… így hát maradtak a csajok, akiket
szintén nem vetett meg, de… egy férfival mégis jobb azért…
Beln kiabálta, hogy igyanak valamit. Mintha csak ártatlan kereskedők lennének, akik
megálltak mulatozni két fuvar között. Egyszeriben elfeledték az itt lévő emberek és hangulat között,
hogy mi is történt velük az elmúlt órákban. Határtalan jókedv, buli. Ez volt most a domináns
érzelem.
Elkapták az első kiszolgáló drónt, a nő italokat pötyögött be, majd célállomásként egy kis
fülkét, aminek légterét le lehetett zárni, bent pedig tíz ember ülhetett vagy táncolhatott egymással
privát buli jelleggel.
Míg a kis robot az italokért lebegett, addig felsétáltak az egyik emelvényen a kis terembe,
majd bekapcsolták az akusztikai modulokat és kellemessé halkult bent a zene. Nyomban helyet is
foglaltak, körben, egymás mellett, maga a hely és esemény hangulata és varázsa azt mondta nekik,
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hogy lazuljatok.
A robot belebegett az italokkal. Mindenki kivette a sajátját.
– Hát akkor üdvözlünk a CESZ erőinél! Egészségetekre! – tartotta fel barátságos mosollyal
poharát Beln.
Mindenki ivott egy kortyot és a következő reakciók változatosak voltak. Néhányan ismerték
ezt az italt, amiből egyetlen pohárnyi elég, hogy jól érezzék magukat gátlások nélkül, és ami a
legfontosabb, hogy önfeledten. Beln tudta, hogy most erre van szükségük. Itt most biztonságban
vannak.
Ekkor a nő kommunikátora életre kelt, de nem szólt bele senki. Beln azonban tudta, ki hívta.
Miközben mosolyogva Trondamra sandított, belemondta a készülékbe: – Itt van a 'matar! – majd
kacsintott felé.
A férfinak egyből leesett, hogy a hívó fél Aylar. Szíve hevesebben verni kezdett, ahogy egy
régi viszontlátás fog megtörténni nemsokára. Mindjárt…
Beln sejtelmesen vigyorgott Trondamra. Tudta, hogy Aylar mit tervez, mit érez. Ezt persze a
férfi is észrevette, így nem tudott mást tenni, mint a lehető legbambább kifejezést az arcára
erőltetni. Ez nem esett nehezére.
A zene és a hangulat váltakozott eközben. Győzelmi induló szerű, gyors dalok kezdtek szólni
és a tömeg odakint szinte túlharsogta a muzsika hangerejét. A kivetítések eltűntek, helyettük fej
felett táncoló, csinos lányok hologramjai jelentek meg, majd beereszkedtek az emberek közé és
mintha csak emberek lennének, úgy táncoltak velük a többiek.
Mei és Volre halvány mosollyal, egymást átkarolva ültek és arcukon látszódott az ital kezdeti
hatása. Egyre többször fordultak, hogy megcsókolják egymást. Trondam tudta, hogy már
megbeszélték, hogy kéne nekik egy félreeső hely, már csak azt nem tudták, hol lehet ilyet találni.
Lanlar a száját húzta, de belül persze élvezte a mulatozást. Nem úgy mint Nyph és Eyxon,
akik karba tett kézzel ültek, a „tököm kivan, menjünk innen” kifejezéssel arcukon. De persze
vártak, hogy megnézhessék maguknak ezt az Aylar Bren-t, kiféle-miféle ez a nagy vezér.
Kiex kapitány percről percre jobban oldódott fel a hangulatban, ám Iroha újra az ellentéte
volt. Fey pedig a kis terem bejáratába állt és miközben kifelé bámult a tömegre, lazán mozgatta
testét. Mintha kereste volna a mai prédáját.
Beln kommunikátora újra életre kelt, de megint nem szólt bele senki. A nő persze értette ezt,
így felállt a székről és mosolyogva Trondam felé fordult.
– Aylar érkezik.
Trondam is felállt, majd a többiek is.
Az ajtóban táncoló Fey pedig félreállt, amint először a testőr, egy magas termetű Amarr férfi
sétált be mellette és rezzenéstelen tekintettel nézett le rá.
Trondam arca felcsillant: – Croy!
– Trondam! – mosolygott a gépember is. Kezet ráztak és Croy jól láthatóan örült, hogy a
Minmatar férfi újra itt van közöttük.
Mivel a gép-ember volt a testőr, így félreállt az ajtóból, hogy beengedhesse a CESZ elnökét,
alapítóját és a jelenleg ebben a rendszerben lévő, irdatlan mennyiségű ember vezérét, Aylar Brent…
A nő fellépdelt a lépcsőkön és besétált a kis terembe. Halvány, magabiztos és bölcs mosollyal
nézett végig a jelen lévőkön majd tekintete Trondamra tévedt és szemezni kezdtek.
– Szevasz 'matar faszlovag! – kacsintott Aylar.
– Szevasz Amarr nagyasszony, te vezéregyéniség – próbálta pimaszsággal leplezni kitörni
akaró örömét a férfi.
Miközben pedig a jelenlévők tisztelegtek a nőnek, addig összeölelkezett Trondammal. Úgy
szorították egymás nyakát, mintha testvérek lennének. És ez nem csak köszöntés volt. Ez tényleg
szívből jövő, baráti üdvözletnek nézett ki…
Befejezték az ölelkezést, majd közelről figyelték a másik arcát, és emiatt úgy tűntek, mindjárt
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egymásnak esnek… persze más értelemben…
Beln már melegen mosolygott, hisz tudta azt, hogy Aylar hogyan érez Trondam iránt. Mintha
barátnők lettek volna, az Amarr nő elmondott neki már mindent. És bizony, Beln még azt is tudta,
mi fog jönni ezután…
Aylar bulizós ruhát viselt, nagyon rövid fekete nadrágot és melltartót, erre pedig egy
kezeslábas, pókhálószerű anyagból készült, átlátszó ruhát vett fel. Minden idoma, testének formája
tökéletesen látható volt és bizony ámulatba ejtő. Jobb karja az Antiainen incidens ideje alatt
burkolatlanul csillogott, ám most már szintetikus bőr bevonattal rendelkezett, teljesen emberi
végtagnak mutatva. Mei, aki régen a rögtönzött harci bemutatóban nekiesett, emlékezett a karból
kilökődő pengére.
A nő a fején egy bulizós, színes kúpsapkát hordott, melynek felső részén a piciny, repkedő
szerkezetek most élettelenül lógtak. Hirtelen egy kis trombita szerűséget vett elő és mikor belefújt,
akkor ezek repkedni kezdtek. Trondam felkacagott a látványra és eszébe jutott Rufy, hogy talán
mégis ide kellett volna hozni őt, biztos élvezné. És Aylar-nak is tetszene a kislány, ebben a férfi
több volt, mint biztos.
A nő Mei és Volre felé fordult.
– Sziasztok szerelmesek – kacsintott feléjük. – Volre, még mindig jól nézel ki. Mei, miattad
meg minden alkalommal irigykedni kezdek.
– Szia Aylar – mondta Volre mosolyogva. – Te is jól nézel ki.
– Kösz.
– Szia Aylar – sandított oda Mei is. – Miért van az, hogy az a cella jut eszembe, ahová nemrég
bezártak minket azzal a ribanc Skye-vel? Emlékszel?
– Hát hogyne – vigyorgott Aylar. – Mindig is úgy voltam veled kapcsolatban, hogy ha egy
cellában lennék veled, akkor aztán… – majd megköszörülte a torkát. – Na, de mindegy, hisz akkor
egy cellában voltunk, mégse történt semmi.
– Nem rajtam múlott – kacsintott Mei.
Aylar felkacagott, majd hozzájuk sétált és átölelte őket. Volre pedig bőszen legeltette a szemét
az Amarr nő vonásain, ám hirtelen egy akkora taslit kapott Mei-től, hogy azt hitte, betörik a feje.
Miközben simogatta a helyet, kacagott, ahogy mindkét nő.
– Hát, nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz titeket újra látni – mondta derülten Aylar.
Szemein látszódott, hogy kissé ittas. Sőt. Beszélni remekül tudott, de kissé imbolygott.
Ekkor a többiek felé fordult és Trondamot kérte, hogy mutassa be az új tagokat. Eközben a
férfi közelébe húzódott és átkarolta. Na, mi lesz ma itt? Mikor Trondam és Aylar először és utoljára
együtt voltak, akkor a nő részeg volt. Nem bánta a dolgot, de megesküdött, hogy nem teszi vele
többet. Ám most úgy nézett ki, hogy ennek megismétlődéséhez öles léptekben haladnak.
– Hol is kezdjem? Csupa jófiú és jó kislány, tudod?! – nevetett a férfi. Majd egyenként a
megszólítottakra mutatott. – Na tehát, az a Gallente hölgy ott lila hajjal Lanlar Mad. Mellette áll
testőre és Mei negatív alteregója Nyph Poe. A húsevő, talán volt Blood Raider-es kalózhölgy Eyxon
Vres. Az ex katona Kiex Pergon. A nehézfiú Iroha Pik. A drónidomár Fey Xalken.
Aylar minden bemutatott felé bólintott és miközben a tiszteletadást viszonozták, jól
megfigyelte azt, hogy azok hogyan viseltetnek az ő irányában:
Lanlar póker arccal nézte. Egy pillanatra ismerősnek tűnt, de végül megvonta a vállát. Ám
egy mondatot azért hozzátett:
– Te Lanlar, bocs, hogy ezt mondom, de piszkosul emlékeztetsz valakire. Bár minden
Gallente hasonlít egymásra, de néha a vonásod olyan, mint azé, akit itt egyikünk sem kedvel
túlzottan. Skye Arran volt a neve, a kis szajha most már börtönben rohad élete végéig remélem.
Tényleg, tudsz róla valamit Trondam? – fordult a férfi felé.
– Nem. Mikor átadtuk a Concord-nak, utána nem foglalkoztam vele. De szerintem is már
kivégezték, vagy börtönben van.
– Hála az égnek – sóhajtott Aylar.
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Lanlar pedig egy pillanatra azt gondolta, hogy ennél még a börtönben is jobb volt. Ugyan
nem mehetett sehová, minden este bezárták a kis D blokk cellájába, és beérte nőkkel is férfiak
hiányában. Ám ezek a szembesítések saját valós személyével minden ügynöki képességét előhívták.
Eddig még kiválóan teljesített. Nem árulta el érzelmeit, azt, hogy itt és most elvágná Trondam és
Aylar torkát, amiben a mozdulatlanul álló Nyph és a bambán vigyorgó, éhes Eyxon egészen
biztosan partnere lenne. Nem. Nem tehet semmit, várnia kell a Kartell utasítására.
Aylar Nyph-re nézett. A látványa valóban Mei negatív alteregóját juttatta eszébe. A szeme
sem rebbent, mikor tekintetük találkozott. Már látott kiberpszichózisban szenvedő egyént. És az
tényleg szenvedett. Ám ez a nő látszólag éppen így érezte jól magát, ami meglehetősen ijesztővé
tette.
Eyxon következett a megfigyelésben. A bambának tűnő, ámde feszülten ugrásra készen álló
nő is ijesztően nézett Aylar szemébe. És mintha nem is embert figyelne, hanem csak egy darab húst.
Még a száját is megnyalta… A nőnek elég is volt belőle ennyi. Sok életveszélyes egyén volt már a
flottájában, de ez utóbbi kettő bejutott volna a legjobb tíz közé az biztos.
Aylar Kiex kapitányt vette most szemügyre. Az ő szemszögéből a férfi jól kiállt
katonatisztnek tűnt, ám szemein kiégettség és fásultság jeleit lehetett felfedezni. Vagy
parancsmegtagadás, vagy valami elhibázott küldetés miatt csukhatták le. Jóképű volt, koros ember
látszatát keltette.
A férfi szemszögéből pedig Aylar a harcos istennőnek tűnt, még így is, szexis ruhában és
vicces sipkával a fején. Kiállása, határozottsága és a körülöttük tapasztalható rengeteg ember össze
hozatala nem kevés munkáról, és elszántságról tanúskodott.
Aylar Iroha felé fordult. Tipikusan a jó kiállású, ám fásult Kiex kapitány ellentéte volt.
Bűnöző alkat, akit az ember kilónyi bilincsekkel a kezén és lábán képzel el. Ám a jelen helyen nem
ő volt az egyedüli ilyen, ugyanis a nő szinte csak hasonló tagokat toborzott.
Iroha tekintete pedig a szépséges nő idomainak vizsgálatán felül cinizmust is sugallt. Mintha
azt gondolná, hogy hogyan volt képes ez a nőszemély egy ekkora és ilyen ütőképes flottát
megszervezni?
Aylar Fey felé fordult. A robotidomár Minmatar nő felszegett fejjel, mint büszke rabszolga az
urára nézett rá. Az Amarr nő elismerte szépségét, melyet egy halvány mosollyal jelzett is neki. Sőt,
azt is pajkos vigyorral figyelte, amint Fey tekintete ide-oda villan, amint keresi a mai partnerét. A
nők ezt egymás közt tíz méterről észrevették.
Fey – mikor éppen nem a környezetét nézte – szintén elismerően, ám kissé távolságtartóan
figyelte Aylar-t. Amit véghez vitt, nem volt semmi eredmény és a kiállása, szépsége csak dobott
ezen egyet.
Aylar mindenkit elkönyvelt magában, majd Trondam felé fordult.
– 'Matar! Gondolom fáradtak vagytok. A modulok alsó részén vannak szobák. Egy rakat – egy
pillanatra Mei és Volre felé fordult és kacsintott egyet.
– O… oké, akkor mi megyünk és lepihenünk – jelentette ki félénken Volre.
Aylar és Trondam, de még Croy is felkacagott egy pillanatra, hiszen ismerték őket. Beln csak
mosolygott bölcsen, ám a többiek nem értették ezt a jelenetet. Ők nem ismerték az ártatlan
navigátor és a vérengző tüzér amazon románcát.
Mei és Volre bólintottak mindenki felé, majd elindultak a tánctermen át a szobák felé és
eltűntek szem elől.
– Azt hiszem, én is igénybe veszem ezt a lehetőséget – jelentette ki Kiex kapitány. Tisztelgett
Aylar-nak, majd elvonult.
Fey is elköszönt, ám ő csak a tánctérre ment „vadászni”. Minden adott volt, rengeteg férfi,
lent szobák, mi kell még? És az ital is kellemesen dolgozott.
Iroha érdekes módon Beln közelébe húzódott és halkan beszélgetni kezdtek. A Caldari nő
láthatóan nagyon élvezte, hogy most éppen udvarol neki valaki. Kellette is magát, bár Trondamnak
egyfolytában Rufy figyelmeztetése jutott eszébe. Ezt nem tudta kiverni a fejéből.
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Lanlar felpattant és kirohant, majd az ajtóból visszafordult és elköszönt. Ő is ment
„vadászni”.
Nyph és Eyxon is kivonultak, ám semmiféle elköszönő gesztust nem tettek. Ők ketten a
szobák felé vették az irányt, hiszen mint mindenki más, fáradtak voltak.
Aylar leült és maga mellett megpaskolta a széket, invitálva Trondamot.
A férfi is leült és lazán elhelyezkedve a nőre sandított, aki már teljes testével feléje fordult:
– Rohadt jó, hogy itt vagytok – ezzel meglepő módon megfogta Trondam fejét, maga felé
fordította és megcsókolta.
A férfi pedig nem ellenkezett. Vér szökött a fejébe, ahogy érezte Aylar testét a sajátjához
simulni. Az ital kellemes íze mindkettejük szájában érezhető volt és a rövid csók hosszúvá vált.
Nagyon hosszúvá. Kezeik pedig már matatni kezdtek egymáson…
Mikor abbahagyták, a szemben ülő szépséges Beln és a sittes Iroha pedig hasonló módon
„múlatták” az időt.
– Gyere 'matar!
– Hova? – vágott értetlen arcot Trondam, de jól tudta, mi következik.
– Tudod, lent vannak a szobák – kacsintott Aylar, majd beleharapott Trondam fülébe.
Elköszöntek Beln-től és Iroha-tól, majd azok folytatták egymás kényeztetését. Aylar látta
tábornokán, hogy élvezi a helyzetet. Megérdemli a lazítást, tegyen csak, amit akar. Mert holnap
úgyis nagy nap lesz megint…
A tánctéren még mindig töretlenül szólt a zene, a táncosok a rögtönzött dalokat a fejükön
hordott sisaknak köszönhetően folyamatosan gyártották. Az emberek zöme ital, vagy kábítószerek
hatása alatt állt, néhányan azonban csak passzívan ültek és beszélgettek.
Miközben Aylar és Trondam átvágtak a termen, a nő elé sokszor álltak kisebb csoportok és
táncba invitálták. Néhány percre meg-megálltak, Trondam pedig – bár legszívesebben kézen fogta
volna a nőt és futottak volna a szobákig – türelmesen várt, míg fenn tartja a kapcsolatot embereivel.
Kénytelen volt, mert ha most elráncigálná – aminek biztos, hogy nem mondott volna nemet –, akkor
a többiek néztek volna furán, hogy mégis ki ez a 'matar, aki szeretett vezérüket cipeli el innen.
Aylar csak néhány percre állt meg egy-egy csoportnál, akik táncba invitálták őt, mint a vezért.
Ki ne szeretett volna a szépséges Aylar Bren-nel egy kicsit együtt mozogni önfeledten? Ráadásul a
férfiak mind úgy vizslatták a lenge ruházatban testét ringató nőt, hogy Trondam szerencsésnek
érezhette magát. Emellett a nők is szemet vetettek ám Trondamra, mert amolyan nagy melák,
jószívű típus volt, de a csajok tudták, hogy ezek a férfiak igen jók az ágyban. Mikor ilyen hölgyek
közeledtek feléje, Aylar megmutatta, hogy ez a férfi az övé és csak az övé.
A nő a tánc közben egyre több, imbolygó mozdulatot tett. Már kezdett aggasztóan részeg
lenni. Eközben kezek simogatták, melyeket nevetve lökött félre, de csak a férfiakét. Mikor női kezet
érzett, azt hagyta, sőt, ő is kezdeményezett.
Trondam pedig – mivel táncolási segédprogramja nem volt – mindig csak állt és várt.
Eközben pedig élvezte a lenge ruhás Aylar táncának látványát, amint más, hiányos ruházatú nőkkel
is borzasztóan izgató mozdulatokat tesznek. Már tíz perce elindultak, hogy a szobák felé menjenek,
nem is voltak messze a liftektől, de ez idő alatt Aylar már két csajt is lekapott, akik áradozva
büszkének érezték magukat, hogy vezérük mindkét nemet kedvelő személye most őket választotta
pár rövid másodpercre.
Az utolsó kis csoportból Aylar nevetve szabadult, az utána nyúló kezek még megpróbálták
visszarángatni, ám nem sikerült, helyette a pókhálós ruha lett megtépázva.
Trondam pedig már nem bírta tovább, kézen fogta a nőt és szinte futottak a liftekig, hogy egy
üres szobába mehessenek…
Három óra múlva…
Aylar meztelenül feküdt Trondam mellett és a hullámzó felületű plafont nézte, amin nyugtató
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fények játszadoztak. A világítás a padlóból érkezett, de egy részüket Trondam ledobott ruhái
takarták el. Aylaron ugyanis már eredetileg sem volt sok.
Trondam is a plafont nézte és boldognak érezte magát. Nagyon. Eszébe jutott Skye Arran, az
áruló, akivel régen és még az Antiainen incidens alatt is olyan dolgokat művelt az ágyban, hogy azt
egy tudatalatti pornó rendezője is megirigyelné. Ám most Aylarral is – másodszor életében – megint
virtuóz dolgokat műveltek.
Mindketten boldogok voltak. A nő már kijózanodott és míg régen, az első együttlétük
alkalmával bánta, hogy lefeküdt Trondammal, most szöges ellentétének érzése terült szét arcán.
Már jó ideje csendben voltak az utolsó menet után. Hirtelen Aylar oldalra fordult, a karjára
támaszkodott és cirógatni kezdte a férfi mellkasát.
– Hát tudod 'matar, már kezdem bánni, hogy akkor régen mégsem maradtam veled együtt.
– Még ezen változtathatunk – döntötte feléje a fejét mosolyogva.
A nő szemei elrévedtek a szoba távoli pontja felé.
– Skye-vel milyen volt?
– Ezt miért kérded?
– Nem tudom. A mostani három óra tükrében drága 'matarom, azt kell mondjam, mint előbb,
vagyis hogy bánom, hogy eldobtalak. Cserébe az a hülye kurva kapott meg.
– Vele már ne foglalkozz! Megkapta, amit megérdemelt.
– Persze – Aylar ráhajtotta a fejét Trondam mellkasára. – Mesélj arról, mit tettetek az
Antiainen balhé után!
Trondam simogatni kezdte a nő haját.
– Elbújtunk. Eladtam a hajót, Max hamis azonosítóját használtuk. Vígan éltünk, én jó nagy
alkoholista lettem. Mei és Volre pedig egy egész bolygónyi gyereket gyártottak volna le ez idő alatt,
ha a kisasszonynak lenne még ilyen szerve.
Aylar kuncogott.
– Aztán – folytatta Trondam – nemrég találkoztam egy kislánnyal ott, ahol inni szoktam.
Éppen kiraktak a bárból, de ő meg ott termett. És éppen pár rabszolga kereskedő kezdte
molesztálni, amit nem volt szívem szó nélkül hagyni. Így aztán kitörtem az egyiknek a nyakát.
Viszont ez ugye gyilkossági eset volt és a Concord kiszúrt engem a felvételen. Ez után nem kellett
sok idő, megtalálták Mei-t és Volre-t is. Aztán hamar megmutatták, milyen egy cella belülről.
– Aztán megkaptátok az agybombát, igaz?
– Aha, de te honnan tudtál arról?
– Ahogy Beln is mondta nektek, nem ti vagytok az elsők, akinek van a fejében ilyen. A
Concord már küldött hozzám pár embert. Az elsők majdnem sikeresek is lettek, ám az egyiken ezek
közül kiszúrtuk a fura viselkedést. Ez még a Tash-Murkon offenzíva előtt volt. Aztán addig
vizsgáltuk, míg rá nem jöttünk, mi az oka ennek. És lám, máris ráleltünk a kis bombára.
– Értem! Na és nem félsz attól, hogy ezek az emberek attól függetlenül, hogy nincs már
bomba a fejükben, mégis jelentenek a Concord-nak?
– Fennáll a veszély, de akiknek volt a fejében ilyen, azok ugye kényszerítve lettek. Vagyis
bűnözők. És egy bűnözőnek ki a legnagyobb ellensége? Bizony a Concord. Nem kell nekik
semmiféle motiváció ahhoz, hogy mellettem legyenek.
– De mégis, tényleg nem félsz, hogy valaki elárul?
– Dehogynem! De mindenre ki van alakítva a tervem. Ha megtalálnak, arra éppúgy, mint arra,
ha elfognak. Érted 'matarkám?
– Persze – koppintotta meg a nő fejét. – És mik ezek a tervek?
A nő újra a könyökére támaszkodott és úgy nézett a férfi szemébe.
– Szerinted elárulom? Ne nézz hülyének!
– Jó, bocs – sóhajtott fel a férfi.
– Mellesleg pedig mint említettem, itt mindenki utálja a Concord-ot. És az, amit teszünk,
azzal nemcsak nekik pörkölünk oda, hanem másnak is.
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– Ezt hogy érted? – fúrta a nő szemébe tekintetét Trondam.
– Úgy értem 'matarom, hogy mindenki azt hiszi, csak a Concord-ot ütjük. Még te is ezt
hiszed, igaz?
– Aham.
– Na, ez a felszín. Itt majdnem mindenki tudja, hogy ez a játék mire megy ki.
– És mire? Mert én még mindig csak azt látom, hogy a Concord-ot irtjátok.
– Ez egy láncreakció. Ha a Concord meggyengül, annak kereskedelmi és katonai
következményei is lesznek. Ha tudnád, mit értünk el az első offenzívával, rögtön megértenéd.
– Elmondod, mit értetek el? – ez a kérdés cinikus volt. – Mert eddig én csak azt láttam, hogy
elsöpörtetek három helyen ezernyi hajót. Ez jó?
– Hm, 'matar. Csak a te kedvedért elmondom, bár ebben a szövetségben mindenki tudja. A
Concord támadásával a kereskedelmi és katonai kihatások miatt kalózok is mozgolódni fognak. És
ha mozgolódnak, mi történik velük?
– Meggyengülnek.
– Pontosan. A következő offenzívában majd meglátod. Most nem Concord-ra, hanem
kalózokra csapunk le. Gurista kalózokra. Kémeim már jelentették az ellenséges mozgásokat. Nagy
átcsoportosításokat hajtottak végre Low Sec és High Sec határokra miattunk. De a bázisaik kevésbé
lesznek őrizve. És bumm.
Trondam végre megértette, mi Aylar Bren valódi célja. A Concord megtámadásával a kalózok
is belépnek a harcokba, mert a kereskedelmi árak ingadozása őket is érzékenyen érinti. És ez volt a
cél, mert most a bázisaik védtelenek lesznek és a CESZ ide tud lecsapni. Ám ez kétélű fegyver.
Ezzel egy idő után nem csak a Concord-ot, hanem még a nagy kalóz klánokat is magukra haragítják
majd.
– Nem félsz, hogy két tűz közé kerülsz? – kérdezte a férfi.
– Nem – felelte Aylar. – Elég erősek vagyunk már, a flottám egy része ami itt állomásozik, az
is bőven elég arra, hogy rendszerek teljes Concord és kalóz jelenlétét elsöpörjük.
– Álljunk meg! – Trondam ugyanúgy a könyökére támaszkodott. – Mi az, hogy a flottád egy
része?
– Szerinted ennyi az összes, amit láttál?
– Hát…
– Még van két nagy flottán innen jó messze. Ugyanúgy rejtőznek, mint ez.
Trondam ekkor megértette: Aylar-nak tényleg van akkora hadereje, amivel komoly csapást
mérhet most már bárkire Új Édenben. És úgy tűnt, hogy a terve éppen az, hogy mindenkit magára
uszít és senki ne háborgassa a másikat.
– Szép terv ez nagyasszony – mosolygott Trondam. – De akkor nemsokára te leszel a fő
célpontja sokaknak.
– Azért nem mindenkinek. Tisztában vagyok azért azzal, hogy ha most a teljes Concord vagy
egy kalózklán, vagy akármelyik nemzet flottája kivonulna az enyémmel szemtől szemben, nem sok
esélyem lenne. De mivel mi rejtőzködünk és egy pontra fókuszáljuk támadásainkat, nekik meg szét
kell szóródniuk és megosztani erejüket, mert nem tudják hol támadunk, ezért ez minket
megállíthatatlanná tesz. Ráadásul olyan sokan állnak be hozzám, hogy magam sem hiszem el
sokszor.
Trondam nem kérdezett többet. Majdnem minden világossá vált számára. Eddig Aylar terve
valóban nagyon szépnek tűnt. Remélte, hogy a nő nem tervez semmi egyebet. De ez meddig mehet
el? Meddig tarthatják rettegésben Új Édent?
Ezután csendbe burkolóztak. Simogatták egymás testét, és élvezték azt, hogy újra találkoztak.
És mikor Aylar látta a férfi takaróját megemelkedni az ágyékánál, rámosolygott, majd újabb hosszú,
ám annál kellemesebb óra vette kezdetét…
Tíz órával később…
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A modulokban pár órája véget ért az ünneplés, legtöbben a szobákba vonultak pihenni. Mivel
sok átmeneti kapcsolat is szövődött a rengeteg bűnöző közt, így ezek az emberek leginkább ezeket
vették igénybe, de persze akadtak sokan, akik a saját hajóikra mentek, hogy ott pihenjenek.
Trondam a bár már zene nélküli, mérhetetlen mocsokkal teleszórt termében iszogatott.
Mellette ült Aylar, mint egy védtelen nő, úgy bújt a férfihez. De persze ő volt a legnagyobb
agresszor egy egységen belül. Ittak. Megint.
Mivel megbeszélést hívott össze – hogy elmondja a teljes tervet az új csapatnak – így már
mind itt voltak. Fey, Kiex, Iroha és Beln – akik látszólag szintén jól érezték magukat –, Lanlar,
Nyph, Eyxon, Mei, Volre és Croy valamint felbukkant Max is, akit örömmel köszöntöttek. A férfi
nem változott semmit. Mikor először megismerték, tipikus Amarr arisztokráciától hajtva alig
beszélt Trondamékkal, de ez az idők során megváltozott, amint látta, mire képesek. Már elismerte
őket és irányukban nem gyakorolta felsőbbrendűségi gondolatait.
Trondam elmesélte a CESZ terveit a közeljövőre vonatkozóan. Néhányan rosszallóan ingatták
fejüket, de belátták azt a tényt, hogy a helyzeti előny náluk van. Tudták, ha a Concord vagy bármely
más kalózszervezet megneszeli, hogy hol vannak, akkor a teljes haderejükkel nem tudnának
felvenni a harcot, ám így, rejtőzködve és időnként lecsapva kivédhetetlen fenyegetést jelentenek.
Ráadásul a sok új tag, akik egyre csak jöttek, mind elszántak és tettre készek voltak. A CESZ flotta
gyarapodott. Rekordokat döntő sebességgel.
Aylar nem bírta levenni szemét Lanlar-ról. Aki persze ezt érzékelte és idegesen feszengett.
Játszotta a zavarba eső nőt ettől a pillantástól.
Ám úgy tűnt, Aylar sejt valamit. Felállt és Lanlar elé állt:
– Beszélni akarok veled! Négyszemközt!
Erre a kijelentésre sokan meglepődtek. Lanlar testőre, Nyph gyanakvóan figyelte Aylar-t,
Croy pedig arra az eshetőségre állt készen, ha esetleg a Caldari fél robot nő rámozdulna a CESZ
vezérére.
Lanlar és Aylar félrevonultak. Az Amarr nő pedig hirtelen megfordult és a másiknak szegezte
a vádaskodást.
– Lanlar Mad! Vagy hívjalak inkább Skye Arran-nak?
Lanlar – Skye – minden tanult színészi képességét össze kellett, hogy szedje, mert ez most
tiszta lebukásnak tűnt. Szíve dörömbölni kezdett. Aylar átlátott a szitán: tudta, hogy ki ő valójában.
Mindezeket persze nem mutatta ki, hanem egy végső, ártatlannak tűnő kifejezést erőltetve arcára
megkérdezte:
– Elnézést Aylar, de ki az a Skye Arran? – pislogott értetlenül. Roppant jól színészkedett.
Az Amarr nő a szemeit fürkészte. Eddig is ismerősnek hatott neki a Gallente csaj, bizonyos
profilból meg is mert volna esküdni arra, hogy tényleg Skye-t látja. Ám egy képzett ügynök
színészkedésén még ő sem volt képes átlátni.
– Hahó, Aylar, ki az a Skye Arran? – kérdezte megint a Gallente nő, mert Aylar úgy fürkészte
a tekintetét, mintha szervátültetést akarna végrehajtani szemmel.
– Skye Arran egy megátalkodott, utolsó kis ribanc volt, aki elbaszta utolsó akcióját és most a
jól megérdemelt büntetését tölti, bár jobban szeretnénk itt mind holtan látni. – Aylar egy kísérletet
tett, hogy felingerelje a nőt, hátha ez működik. Ám a jól képzett ügynöknőt nem volt könnyű
kihozni a sodrából. Még akkor sem, ha lelkében nukleáris bombák robbantak.
– Bármit is tett ez a Skye Arran vagy kicsoda, nem tudom ki ő – válaszolta ártatlan arccal
Lanlar. Félretette gondolatait azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha nem működik ez. Csak így
lehetett igazi az álcája, hogy még a gondolatok sem látszódnak arcán.
Aylar még mindig nem akarta feladni. Tudata azt mondta, hagyd már békén, ő is csak egy
bűnöző, ám ösztönei visítottak és azt mondták, ne hagyd békén, ne hagyd békén. Egy utolsó kísérlet
mellett döntött. Olyan dolgot fog mondani, amit csak Skye Arran tudhat, hogy nem igaz.
– Hm, emlékszem a kis Skye-re – merengett el Aylar résnyire szűkült szemekkel. – Úgy
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bukott le az ostoba ribanc, hogy nyitva hagyott egy beszélőcsatornát a Gurista kalózokhoz. Annyira
ostoba volt, hogy saját magát szívatta meg.
Lanlar belül kacagott, hiszen ez Aylar-tól nagyon átlátszó csel volt.
– Tényleg nem sok esze lehetett ennek a Skyn Arrae-nak – mondta saját nevét szándékosan
rosszul.
Aylar pedig úgy tűnt, feladta. Látszólag bevette a csalit, meggyőződött, hogy ez tényleg nem
Skye Arran. Lanlar pedig belül megkönnyebbülten felsóhajtott. Bár a kiképzés ide vagy oda, ezeket
a dolgokat sokáig elviselni, a sértéseket, látni ellenséggé vált egykori szerelmét a másik nagy
riválissal összemelegedve ülni, közel minden képességét igénybe vette. Legszívesebben itt és most
lelőtte volna Aylar-t, majd persze őt is megölik, de már legyen vége ennek.
A két nő visszasétált a társasághoz. Ahogy Aylar nézett Trondamra, a férfi értette a pillantás
lényegét. Mindkettejüknek megfordult már a fejében, hogy ez a nő tényleg Skye Arran. És ha így
van, akkor nagy veszélyben vannak mind, mert az olyan, mintha az Angel Kartell maga is itt ülne
ebben a teremben. A személyes bosszúról nem beszélve…
Lanlar pedig Nyph és Eyxon felé küldte a „minden rendben” pillantást. Egy időre elsimítva ez
az ügy. De csak egy időre. A nő sejtette, hogy Aylar – annak ellenére, hogy látszólag elhitte a mesét
– figyeltetni fogja. Ezért még óvatosabbnak kell lenniük. Mivel nem ismerték Skye eredeti adatait,
úgy mint retina, DNS és szövetek, így nem tudtak összehasonlítást végezni.
Aylar Trondam mellé ült és ivott egy nagy kortyot. Az ital kellemes íze miatt és hatásának
gyorsítása érdekében a szájában játszadozott vele.
Kiex kapitány és legénysége nem értette, mi volt ez a privát beszélgetés. Nem ismerték őket.
Aylar-t a harcos istennőnek látták, Lanlar-t pedig bűnöző Gallente kalóznak. Részükről ennyi volt.
Ám a többiek mind sejtették, mi rejlett e beszélgetés mögött…
Aylar végül kitakarította gondolataiból Lanlar Skye-nek látszó profilját, és úgy döntött, majd
később foglalkozik vele. Addig meg szépen, biztos ami biztos, figyeltetni fogja.
– Nemsokára kezdjük a második offenzívát – kezdett beszélni hirtelen. – Egy Gurista kalóz
bázis ellen…
A kijelentésre zúgolódni kezdtek. Bár Trondam már elmondta nekik, most megint hallani
rémisztően igaznak tűnt. Kiex-ék összenéztek és sugdolóztak. De Aylar – látva, hogy nem tetszik
nekik ez a dolog – szigorú fennhangon szólt oda nekik:
– Kiex kapitány, ha ez nem tetszik, felőlem elmehetsz! És mikor a Concord újra bezár egy
pici kis cellába, majd gondolkozz el, hogy eldobtad ezt a lehetőséget!
– De – kezdett vitába szállni a Caldari férfi – nem a Concord-ot támadjuk?
– Majd azt is újra. De éppen nemrég mondtuk el, hogy a Concord megtámadása csak
kiugrasztja a passzívan rejtőzködőket a felszínre. És mi ekkor csapunk le az otthonaikra.
Kiex idegesen felsóhajtott, mert a Gurista kalóz frakció nem lesz kis falat…
Aylar folytatta a terv felvázolását:
– A flottának már ki vannak adva a parancsok. A ti feladatotok valami különleges lesz.
Erre már Trondam is a nőre nézett, mert nem volt szó ilyen feladatokról. Azt hitte, hogy majd
nagy flottában kell harcolniuk.
Aylar megvárta, míg ez a bejelentés eljut a hallgatók agyáig. Majd mikor látta, hogy készek
meghallgatni mi is pontosan ez, folytatta:
– A ti feladatotok a második offenzívában a támadás alatt lévő állomásba bejutás lesz! Mivel
csak erről az egy Gurista bázisról tudunk, így kellenek a többinek is a koordinátái. Ott bent meg
lehet ezt találni. Továbbá a kutatórészlegbe is be kell mennetek. Tervrajzokat fogtok lopni –
mosolygott veszedelmesen Aylar. – És végül pedig, a börtönrészlegből kell kihoznotok akit csak
tudtok! Mi őket aztán rostáljuk, de kellenek új pilóták. Ez utóbbi kettő csak akkor, ha lesz elég
időnk. Az elsődleges prioritás a koordináták. Világos? – nézett végig szigorúan mindenkin.
A nő hanghordozása ellentmondást nem tűrően hatott és már Kiex kapitány sem
aggályoskodott. Az előbbi, kételkedő magatartását pedig szinte már bánta.
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– A támadás részletei a hajótokba lesznek töltve – folytatta Aylar. Már nem bújt Trondamhoz,
csak egyik karját nyugtatta a nagydarab 'matar nyakán. Tekintete szúrós volt, azt leste, hogy
akadékoskodik vagy kételkedik-e valaki. Beln-nel összetalálkozott tekintetük többször is és szavak
nélkül értették meg egymást. Eddig minden rendben, nincs akadékoskodó ember.
– Négy óra múlva indulnak a flották – ivott egy nagy kortyot megint az Amarr nő. És újra
játszadozott az itallal a szájában, míg várta, hogy az elhangzottak megfoganjanak az agyukban.
– Lesz térkép a bázisról? – kérdezte Fey. Most egyedül ült, de Aylar látta rajta, hogy még
előző nap megtalálta a partnerét és emiatt most olyan… boldog.
– Igen – bólogatott. – Mondtam, minden a hajótokba lesz töltve. Egyéb kérdés?
Nemlegesen rázták a fejüket. Már részesei lesznek a CESZ második hadműveletének a
Gurista kalózok ellen. Kicsit idegesek, ám izgatottak is voltak egyben. Remélték, jó buli lesz…
Aylar végül felállt, egy búcsúcsókot adott Trondamnak és a fülébe súgta, hogy ezután újra
ünnepelni fognak. A férfi pedig már most alig várta az offenzíva végét…
Aylar sok sikert kívánt és javasolta, hogy a terveket még azelőtt nézzék át, mielőtt elindulnak.
Kérdésnek helye már nincs, a tervet kiváló analitikusok és kémek készítették, így nem lehet benne
hiba.
Végül tisztelgett, majd Croy-jal az oldalán kivonult a szórakozómodulból.
A teremben a takarítás a végéhez közeledett és az építményt megkezdték előkészíteni arra,
hogy szétszereljék, egy nagy hajóba tudják tenni, és majd valahol sok-sok fényévnyire innen újra
összerakják, hogy másodszor is ünnepelhessenek.
Trondamék egymásra néztek. Nem maradt más hátra, mint a hajóikba szállás és az indulás
előtt a tervek átnézése. Ugyan profik készítették ezt számukra, mégis lehetnek benne bökkenők.
Erre csak akkor derül fény, ha tényleg megnézik ezeket…
20 perc maradt a CESZ flotta megindulásáig…
Mikor Trondamék beszálltak a Sleipnir-be, még az előző, kellemes este élményei cikáztak
fejükben. Az önfeledt buli, a sikeres offenzíva utáni levezetés, majd a személyes élmények. Mei és
Volre örült, hogy újra együtt lehettek, mert bizony volt rá némi esélyük, hogy már sose tehetik meg.
Trondam pedig az Aylarral eltöltött kellemes órákra gondolt még mindig. Nem gondolta volna,
hogy az Amarr nagyasszony ennyire várja majd őt.
A buli alatt Rufy a hajóban maradt, megkapta a maga kis feladatát, egy takarítódrón
összeszerelését és üzembe helyezését. Ennek nemcsak, hogy kifogástalanul eleget tett, de még
kiegészítette újabb egységekkel is a kis gépet. A robot most már képes volt nemcsak a padlón, de a
mozgásért felelős végtagjainak módosítása miatt még a falon is mászni. A kislány elképesztően
teljesített, Trondamék nem gondolták volna, hogy ez nemcsak, hogy lefoglalja, hanem még kihívást
is jelent majd neki.
Most azonban nem tudták, mit tegyenek a gyerekkel. Az offenzíva veszélyes lesz, nem is
kicsit. Ha kilövik a hajót, akkor mind odavesznek.
Az elmúlt órákban elkészítették a klónokat. Úgy döntöttek, a kislánynak is készítenek egyet.
Mikor Rufy megértette a helyzetet, szabályosan örült, mikor nézte saját mását. Piszkálta, böködte a
testet. És úgy motyogott hozzá, mintha csak a testvére lenne. Ezt követően a klónokat maga Aylar
vette kezelésbe és egy Null Sec rendszerbe szállították. Itt biztonságban lesznek a Concord-tól és
minden egyéb szervezettől. Ráadásul nem is sejtik, hogy ide rejtik majd ezeket.
Így végül Rufy velük jött. Ha a terv jó, a Sleipnir könnyedén túléli majd a harcot. Ha meg
mégsem, jönnek a klónok.
A terv Trondaméknak szóló része egyszerű volt. Nem veszélytelen, de egyszerű.
A hajókba bepakolták a speciális kis járműveket, amiket majd használni fognak. Mindent
felszereltek rá, ami kellhet az állomásban.
Már az utolsó ellenőrzéseket hajtották végre.
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– Trondi, izgulok – futkározott Rufy a hídon. Örült, hogy részt vehet a kalandban és meglepő
módon nem félt. Bár a jobb szó inkább az volt, hogy nem fogta fel mit jelent elbukni.
– Hát még én – sóhajtott kissé idegesen a férfi. Eközben ellenőrizte a modulokat már
sokadjára. Minden ágyú körbeforgott, a hajtóművek felizzottak, majd kialudtak, a drónöblök
kinyíltak, a robotrepülőgépek kirepültek, tettek pár kört, majd visszaszálltak.
A Sleipnir mellett, a két Titán közt lebegett Kiex kapitány Nighthawk-ja, Lanlar Damnation-ja
és Beln Astarte-ja. Ez a négy hajó lesz a második offenzíva különleges feladatát végrehajtó kis
alakulata. A tervek kiválóak voltak, Trondam ugyan csak a hajmeresztő típusúak készítésében járt
élen, de erre el kellett ismernie, hogy több mint tökéletes.
Kipillantott a híd kilátóján. A látvány erővel töltötte el. Reménnyel. Az anyahajókba és
hordozókba éppen dokkoltak be a cirkálók és fregattok. A Titánok köré csoportosultak a csatahajók.
A felderítő cirkálók pedig a fejlesztett csatahajók köré csoportosultak. A flotta mozgása félelmetes,
ugyanakkor lenyűgöző is volt egyben.
A visszaszámlálás a támadáshoz már majdnem letelt…
– Aylar Bren beszél a CESZ erők parancsnoka – a nő képe és hangja minden egyes hajóban
láthatóvá és hallhatóvá vált hirtelen. Haját összekötötte, nem viselt semmiféle díszes öltözéket.
Laza volt, könnyedén végezte a feladatát.
– Megindítjuk második offenzívánkat. Mint már mind tudjátok, most nem a Concord-ra,
hanem egy Gurista titkos bázisra fogunk lecsapni. Hangsúlyoznom kell újra az időkorlátot. Ne
feledjétek, a kémeink jelentése szerint míg a kalózok hatékony formációban állnak össze újra és
hátba támadnak, az pontosan 37 percbe fog telni. Ez idő alatt kell megsemmisítenünk az állomást és
kihozni belőle a többi titkos bázis koordinátáját. A négy parancsnoki hajót minden eszközzel,
minden hajóval védjétek, hogy be tudjanak jutni a hangárba. Ott a többi már az ő dolguk. Mi pedig
lövünk mindenre, ami nem a CESZ jelzésével van ellátva. Mindent bele emberek! Sok sikert!
Ezt követően a nyílt adás képernyője eltűnt. Ezután Aylar továbbosztotta a feladatokat a
kötelékparancsnokoknak, hogy már a saját csapataikat irányítsák.
A visszaszámlálás ekkor minden hajó hídján kivetítődött. Tíz… kilenc…
Trondam nyelt egyet. Mellette Rufy félően markolta a nemrég összerakott kis robot karjait.
Mei és Volre jelezték a képernyőkön, hogy készen állnak a harcra.
Öt… négy…
A hatalmas hajókötelékek már szépen kivehetőek voltak. Rengeteg hajó gyűlt a két Titán köré
és vártak a már ellenséges vonalak közelében ólálkodó felderítőkre, hogy megnyissák a gravitációs
mezőket.
Kettő… egy… START!
A hajók egymás után tűntek el a szem elől. Tömegesen, fényes buborékban szippantotta be
őket a mesterséges féreglyuk, amin áthaladva sok-sok fényévvel odébb érkeznek majd meg…
Nem egész egy perc múlva a teljes rendszer kiürült, már semmi nem tanúskodott arról, hogy a
CESZ itt időzött egy napig…
…ám pár fényévvel odébb pedig borzalmas harcok vették kezdetüket…
Folytatása következik…
8. RÉSZ: A DEKLEIN HADMŰVELET
Az előző rész összefoglalója: Trondam és bűnöző társai a Concord agybombájától
megszabadulván elindulnak, hogy csatlakozzanak a CESZ flottához. Beln Ruan viszi őket
rendszerről rendszerre, míg először összetalálkoznak egy felderítő egységgel, akik elkísérik őket
Null Sec rendszerek mélyére, ahol a CESZ flotta időzik. Éppen hatalmas mulatozás zajlik, az első
hadműveletet ünneplik. Trondam újra találkozik Aylarral és míg a nő régen eldobta magától a
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férfit, most újra összejön vele, míg ennek látványa a még átplasztikázott Lanlart, vagyis Skyet kezdi
kikészíteni. A mulatozást követően Aylar beavatja Trondamékat a CESZ terveibe, de persze csak
nagy vonalakban. Eközben Aylar gyanút fog, hogy Lanlar valójában Skye. Tart attól, hogy így van,
hiszen akkor egy Angel Kartelles kém jelenléte máris biztosra vehető. Megpróbálja csőbe húzni
keresztkérdésekkel, de a jól képzett ügynököt nem tudja elkapni. Egy időre úgy tűnik, megbékél a
tudattal, hogy ez tényleg nem Skye, de a Gallente nő pedig készül arra, hogy Aylar figyeltetni fogja.
Eközben a CESZ felkészül a második hadműveletére, ami egy Gurista titkos bázis ellen fog
irányulni. 37 percük lesz ezt végrehajtani, ennyi idő kell a kalózoknak, hogy nagy erővel gyűljenek
össze, beugorjanak, rajtaüssenek a szövetségen és bedarálják. Ám ezt az időt a CESZ tökéletesen
tudja, ennyi ideje lesz Trondam speciális egységének behatolni, más állomások koordinátáját
megszerezni és a kapitál flottának lelőni a létesítményt. Így megindul a Deklein Hadművelet,
melynek első fázisát 37 perc alatt kell teljesíteniük…
9CK-KZ NAPRENDSZER
Fennhatóság: Senki földje
Konstelláció: RFY-QB
Régió: Deklein
Biztonsági szint: 0.0
A Deklein hadművelet első fázisa, tíz perccel a CESZ flotta indulása után…
– Fedezőtüzet kérek az elülső fregattokra! Ismétlem, fedezőtüzet kérek a közeledő
fregattokra! – kiáltotta Trondam.
– Vettem Rei kapitány! – reagált a segélykérésre egy rajparancsnok. – Berepülünk közéjük!
Trondamék speciális alakulata már közel járt a titkos Gurista állomáshoz. Már nem kellett
sokat megtenniük, mindössze hetven kilométert, ám a rájuk küldött hajók száma miatt ezt nem
biztos, hogy sikerült volna egy darabban megtenniük.
A harc még csak öt perce zajlott, ám a pusztítás ez idő alatt is kolosszális méreteket öltött. A
titkos Gurista állomás felülről nézve kör, oldalról nézve két ellipszis alakú elemből állt. A lenti
részen hosszú, függőleges gravitációs modul lógott a feneketlen űrbe. Az építménynek több karja is
volt, melyekre egyaránt rádokkolni és időszakos lakó-, kutató-, vagy gyártó modulokat is csatolni
lehetett. Az állomásból az évek során kilövellt levegő, és egyéb gázok még mindig körbeölelték,
mintha rejteni akarnának a fekete tömeget, melynek felületén megannyi ablak mögül pislákoltak a
javarészt zöld fények.
A rendszer narancssárga színű napja szépen megvilágította a fekete állomást, körülötte a
kibocsátott gázok kilométeres ködpamacsai is fura színben játszadoztak és ahogy az űrhajók ideoda cikázva folyamatosan átszakították ezeket, egyre érdekesebb formákat öltöttek.
A CESZ támadása ismét elsöprően indult pár perccel ezelőtt. Mikor az egész flotta készen
állt, az ugrópontokon felderítőhajók sokasága készült a gravitációs mezőkkel, hogy a láncugrásokat
megcsinálják. Ezek között némi időnek el kellett telnie, míg az energia generátorok visszatöltik a
hajókat, de utána rögtön tovább mehettek.
Így is tettek, néhány perc alatt véghezvitték a láncugrásokat majd a célrendszerbe érkezvén a
védők teljes riadót fújtak. Nem kicsit megijedhettek, hogy Új Éden jelenlegi legnagyobb
fenyegetése éppen őket veszi kezelésbe.
A támadás kiválóan volt időzítve: a Tash-Murkon offenzíva miatt nem csak a Concord erők,
de a kalózok is kénytelenek voltak passzív őrjáratokat kiküldeni. Senki nem tudta, hol rejtőzik a
CESZ, hol fog lecsapni újra. A terv pedig éppen ez volt, hogy az őrjáratok miatt a bázisok védelme
meggyengül és támadhatóvá válnak.
A CESZ kémek pontosan felmérték a Gurista flották helyzetét és a támadás előtt közölték,
hogy minimum 37 percre lesz szükség, hogy ne egyenként, hanem nagyobb erővel érkezzenek be
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védeni a talán ekkor még létező állomást.
Már tíz perc telt el ebből, így sietni kellett. A felderítők készen álltak a visszavonuláshoz
szükséges újabb gravitációs mezők megnyitására. Remélhetőleg be fogják tudni fejezni az akciót,
mielőtt ez az idő letelik.
Trondam kis egysége már nagyon közel járt az állomás hangárjához. A rájuk repült tucatnyi
fregatt és cirkáló lőni kezdte őket ám a segítségkérésre a CESZ támadó fregattjai vették fel velük a
harcot.
Az anyahajók, hordozók és Dreadnought-ok pedig már készen álltak arra, hogy az állomást
megsemmisítsék, de még várniuk kellett, hogy Rei kapitány és egysége bejusson és megszerezze a
többi titkos állomás koordinátáját. Addig pedig a Gurista csatahajókat és őrágyúkat lőtték
veszettül…
A rendszernek négy kapuja volt. A támadást követő percekben innen tucatjával ugrottak
vissza a szomszédban járőröző kalózok, ám messze nem jutottak onnan. Beletelt pár percbe, míg
belátták, csak egyszerre, nagy erővel tudnak ide visszajönni, vagyis már visszahívtak minden
konstellációban járőrözőt. És míg ezek ideérnek, addig már csak 26 perc volt hátra. A kémek
jelentése és tervük több volt, mint tökéletes.
A kapukra két teljes CESZ kötelék állt fel hogy levédjék, 5 raj az egyiken, 5 a másikon és így
tovább. A kapitál hajók az állomásnál várakoztak, a hordozók gyomrából kirepülő cirkáló és támadó
fregatt kötelék és a harci drónok pedig a kirajzó gépekkel küzdöttek. Hatalmas volt a csata az
állomás közelében, hiszen nem csak a hajókról érkeztek a lövések a támadókra, hanem tömérdek
kihelyezett őrágyútól is, amik az állomás körül voltak. A kapitál hajók – míg elkezdhetik lőni az
állomást – addig ezekre fókuszálták tűzerejüket és egymás után robbantották fel őket.
Az állomásból nem csak harci hajók, hanem mentőkapszulák százai is rajzottak kifelé. Bent
már nagyban ment a riadó, a sok ezer fős létszám míg távozni tud, az sok időbe telik, de
mindenesetre legalább már elkezdték.
Trondamék már csak harminc kilométerre voltak a hangár bejáratától. A közelükbe repülő
cirkálók és fregattok gondosan meg lettek jelölve a támadó fregattoknak és közösen szabadítva
rájuk a borzalmas tűzerőt hamar szétszedték ezeket. Ám egyre csak jöttek kifelé. Mintha sosem
akarnának elfogyni. Kettesével, hármasával, néha ötösével. Nyomban a parancsnoki hajók felé
repültek, de sokszor még a közelükbe sem értek. Egy idő után úgy döntöttek, hogy inkább az őket
célba vevő támadó fregattokra koncentrálnak, így mindkét féltől tömegesen hullani kezdtek a hajók.
Trondamék már csak tíz kilométerre voltak a hangár nyitott bejáratától. A kirajzó hajókat ők
is módszeresen szedték le, drónjaik ide-oda cikáztak most már egészen a hangár szájáig.
A kalózok pedig – mintha sejtették volna, hogy a parancsnoki hajók valami speciális
feladattal vannak megbízva –, elfogókat küldtek rájuk. A lassító berendezések miatt a sebességük
időnként lecsökkent, de végül a gyorsan cikázó hajók nem tudtak ellenállni a koncentrált
drónfelhőnek. Sorra robbantak fel, darabjaik a zöldesen ásító, egyre nagyobb méretet öltő
hangárbejárat felé is szálltak.
A parancsnoki hajók elérték a hangár bejáratát. Az eddig kifelé özönlő hajók száma pedig
hirtelen lecsökkent. Már csak egy-kettő repült el a közelükben, vagy akarta felvenni idebent velük a
harcot, de nem sok sikerrel.
A hangár belső őrágyúi tüzet nyitottak a parancsnoki hajókra, ám túl kevésnek bizonyultak
ellenük. A célpontok pedig viszonozták a tüzet és az általuk elért pusztítás jóval nagyobb mértékű
volt. A védelmi fegyverek egymás után robbantak fel, szétrepesztve a falrészt, amibe bele voltak
süllyesztve.
A parancsnoki hajók azonban nem csökkentették sebességüket. Egyre csak szálltak beljebb, a
hangárállásokon található hajókat még indulás előtt kilőtték. Majd hirtelen mind lekapcsolták
hajtóműveiket és egymás mellé érve lassú forgásba kezdtek. Mivel már a kilátóknál voltak, így az
üvegek mögött készenlétben álló, vagy bámészkodó, irányító személyzet most szembesült azzal,
hogy végük van. A négy hajó a lassú forgása közben tovább szórta a lövedékeket, lézersugarakat,
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részecsketölteteket, rakétákat. Célpontjaik pedig most éppen a kilátóüvegek voltak.
A hangárban nem volt levegő, az első hosszú falban lévő, törhetetlen üveg pedig roppant
sérülékenynek mutatkozott az űrhajók ellen fejlesztett muníció ellen. Sorra robbantak be, a
szilánkok a merevítő elemekkel együtt megadták magukat a vákuumnak és beszívódtak a hangárba,
mögüle pedig meglepődött emberek kristályosra fagyott teste csattant neki a hajóknak, repült bele
egy lövedék vagy rakétaáradatba. A pusztítás borzalmas volt, emberek százainak teste jelezte, hogy
a CESZ a kalózokat sem kíméli.
– Trondam, indulás be! – üvöltötte egy megnyíló képernyőn Beln.
– Vettem! Találkozó két perc múlva!
Mindketten bontották az adást és a férfi hirtelen a sarokba bújó Rufy felé fordult.
– Te itt maradsz! Menj le Volre-hoz, ő is a hajóban marad!
Rufy ijedten pislogott, hiszen Trondam elfelejtette, hogy a kilátóüvegek tűz alá vétele előtt
szólni kellett volna neki, hogy ne nézze ezt. De már nem számított.
A kislány elfutott és eltűnt a szem elől.
Trondam pedig beállt a híd oldalában lévő liftbe és magára csukta az ajtót. A kis szerkezet egy
csövön keresztül leszáguldott vele a raktérbe, ahol a sok tonnányi lőszer mellett egy sikló várta.
Speciális darab volt, áramvonalas fekete külsővel, hegyes orral, piciny szárnyain energiaütegekkel.
Két személy szállítására kiváló.
A sikló mellett már Mei várta a férfit és intett neki, hogy siessen. A terv úgy szólt, hogy a
hajókból csak két ember megy be az állomásba – leginkább akik jó harcosok –, egy bent marad,
készenlétben tartani a hajókat hiszen az időkorlát szűkös volt. Már csak 18 perc maradt egy
nagyobb Gurista erősítésig és a CESZ flottának még azelőtt meg kellett semmisítenie ezt a bázist
majd eltűnni. A kapitál hajók már készen álltak erre, ám még nem tüzeltek. Még várniuk kellett,
míg a speciális egység bejut és elvégzi a neki szánt feladatot.
Trondam bevágódott az irányítóülésbe, Mei mögéje ült. Lecsukták a kis sikló tetejét.
A Sleipnir rakterének zsilipje nyílni kezdett. Amint kifért rajta, a kis gép kiszáguldott.
Trondamék láthatták, hogy szinte egyazon időben az Astarte-ból, a Nighthawk-ból és a
Damnation-ból is hasonló kis gépek repülnek ki, hogy bejussanak az állomás mélyebb részeire.
A kis hajó félelmetesen gyorsult, speciálisan erre lett átalakítva, hogy állomások folyosóin is
tudjanak vele száguldani. A már szétlőtt, hangárra néző kilátóüvegeken könnyedén suhantak be,
majd máris a legközelebbi – vészhelyzet miatt lezáródott – hatalmas szakaszoló zsilip felé vették az
irányt.
A négy kis gép kiválóan elfért egymás mellett a folyosón. Az egyik járműből egy kis
szerkezet repült ki és a zsilip melletti nyitópanelre tapadt. A piciny robot belső része kinyílt,
szétvágta a nyitópanelt és a mögötte lévő elektronika felett megkezdte átvenni az irányítást.
Eközben a siklókban ülő emberek vártak. A Nighthawk-ból Iroha és Fey jött a kis géppel, a
Damnation-ból Nyph és Eyxon, az Astarte-ból pedig Beln és Gaor, az agybomba kiszedését végző,
papnak kinéző férfi. Nem ismerték Beln harmadik legénységi tagját, de nem tartották kizártnak,
hogy nem is ember az illető.
A kis robot végzett a nyitópanel áttörésével és a szakaszoló zsilip nyílni kezdett. Mivel a
légtér, ahol éppen voltak gyakorlatilag még a hangárra – ezáltal az űrre – nézett, a belső pedig még
az állomásé volt, így a vákuum kegyetlenül dolgozni kezdett. A még résnyire nyíló zsilip alatt máris
emberek csúsztak kifelé, ahogy a fizika kegyetlen törvényei kifelé rántották testüket. Próbáltak
megkapaszkodni az egyre magasabbra nyíló ajtóban, de az végül teljesen felemelkedett és
hangtalan sikolyra nyíló, majd szép lassan megfagyó arccal suhantak ki.
A kis siklók máris megindultak befelé. A kis robot visszazárta a zsilipeket és mikor az ajtó
már majdnem teljesen visszacsukódott, hirtelen levált a falról, átrepült a résen és visszaszállt a
piciny kilövőbe.
– Térképek készenlétbe! – adta ki a parancsot Beln. Most nem Trondam irányította az akciót,
mert ő csak az őrült dolgok véghezvitelében jeleskedett.
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A kis gépekben megnyíltak a térbeli folyosók és termek labirintusai, vörös fényekkel jelezve a
haladási irányt.
– Indulás! – parancsolta Beln és siklójuk rákapcsolt, hogy a folyosók labirintusán át a kijelölt
helyre érkezzenek.
Már csak 16 percük volt…
Eközben a rendszerben már szinte minden ellenséges hajót kilőttek. Mindössze egy pár tucat
maradt, amik gyaníthatóan felderítők lehettek, mert sehol senki nem látta őket. 16 perc volt hátra az
első komoly gondot okozó erősítés megérkezéséig.
Az őrágyúk már meg lettek semmisítve, így minden hordozó, anyahajó és Dreadnought
készen állt arra, hogy megsemmisítse az állomást.
De még várniuk kellett a benti, speciális egységre…
… akiknek már csak 15 percük volt, hogy megszerezzék, ami kell és ki is jöjjenek onnan,
majd még az állomás is meg legyen semmisítve. Szűkös volt az idő.
A CESZ felderítők a környező rendszerekből pedig máris jelentették a Gurista flotta
gyülekezését…
… már csak 14 perc és betörnek…
Az állomásba behatoló négy sikló és utasai veszettül száguldottak keresztül az állomás
folyosóin. Éppen egy nagyon magas, hengeres terembe érkeztek, melynek teteje a sötétbe veszett. A
kis gépek felemelték orrukat és borzalmas gyorsasággal emelkedni kezdtek. Hidak, teraszok,
kilátók előtt és között suhantak el. Legtöbb ember nem foglalkozott velük, hiszen az állomás
minden egyes zugában fültépő riadójelzések adtak egyértelmű parancsot arra, hogy mindenki
meneküljön, mert a kint kapitál flotta nemsokára eltörli ezt az építményt a rendszer térképéről.
A hengeres terem közepe táján a siklók abbahagyták az emelkedést és sebességüket csak
felére csökkentve – hogy egy pillanatra se nyújtsanak könnyű célpontot senkinek – beszáguldottak
a következő, lapus talajú, de cső formájú széles járatba. Az utasok tudták, hogy merre haladnak,
azonban az erre tartózkodó néhány ember kellően meglepődött, hogy a támadók az állomás
irányítóterme felé száguldanak.
A csőjárat kanyargott, a fények oldalról érkeztek és sebesen haladtak el mellettük a
száguldásban. A hosszú járat végén volt a végcéljuk, amiért ide kellett jönniük.
A csőfolyosó hirtelen kiszélesedett és egy zsákutcába torkollott. Ez volt az irányítóterem.
Nyomban a járat végén lépcsők vezettek a mély építésű helyiség aljára, ahol pár magas oszlop
ágaskodott. Ezen különféle kijelzők virítottak vörösen, oldalukban neurális csatlakozópontokkal,
melyekkel most éppen emberek voltak gyakorlatilag összenőve. Fejükből, testükből, karjaikból
kábelek vastag és vékony csokrai szögezték őket az oszlophoz. Ők irányították az állomás minden
belső rendszerének működését. Szemeik különféle színekben nyíltak nagyra, amint a siklók
beszáguldottak a terembe és miközben közeledtek feléjük, az arcukra lőtték azokat a kis robotokat,
amikkel egy zsilipet nyitottak fel nemrég.
A kis gépek rátapadtak a fejükre, és kegyetlen módon áttolták tűiket és csöveiket a fej minden
nyílásán át be, az agy felé. Így a mesterséges szemeik kidurrantak, fülükből, orrukból és szájukból
vér dőlt, ám mindössze pár másodperc alatt készen álltak arra, hogy engedelmeskedjenek a
robotnak és az azt irányító személynek, Fey Xalken-nek.
– Hozzáférés engedélyeztetése az adatbázisukhoz! – kiáltotta Beln a robotidomár nőnek.
– Vettem! – hangja gépiesen csattant, minden erejével arra koncentrált, hogy a robotokat
irányítsa.
A siklók eközben megálltak és az irányítóterem néhány őre máris lőni kezdett a kis gépekre. A
kezükben tartott lézerfegyverek mély lyukakat szántottak törzsükbe. Fekete és sárga színű
páncélruhájuk szépen megtervezettnek tűnt, sisakot nem, helyette egy speciális szemüveget
hordtak, melynek nem volt szemnyílása, a képek belülre vetítődtek ki.
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A gépek oldalán ekkor fénybombák robbantak be, kis időre elvakítva a fegyveres őröket.
Ugyan volt felvillanás védelem a speciális szemüvegekben, ez meg is védte szemük világát, ám
néhány másodpercig semmit nem láttak. Ez éppen elég volt a támadóknak.
A siklók teteje – egy kivétellel – felnyílt, és utasaik kiugráltak, hogy megvívják harcukat a
védő fegyveres őrökkel. Szerencsére nem voltak sokan, senki nem számított rá, hogy ide valaki is
valaha be fog törni.
Az irányítóterem oldalában két szinten teraszok futottak körbe, a világoskék fények felülről,
egy nagy tányér alakú testből érkeztek. Egy monoton zúgás volt hallható a riadószirénák e helyen
tompán bőgő hangja mellett. Az irányítóelemekkel telezsúfolt oszlopok és különféle, ismeretlen
rendeltetésű csapott sarkú dobozelemek közt tömérdek fedezék volt.
A fénybombát követően az utasok ki tudtak ugrálni és ezek mögé vetődni, valamint
szétszóródni.
Trondam lekaszálta az első őrt gépágyújával. A speciális szemüveg széttört, a férfi feje
kettéhasadt, és a belső tartalom a fémpadlóra csattant, majd átesett a korláton és lehullott. A férfi
ezután máris fedezéket váltott, hogy rálőhessen a következőre.
Mei ismételten jó öreg monoszálas kardját markolta egyik kézzel, a másikban egy alkarjához
simuló energiafegyvert tartott. Mellkason lőtt egy másik férfit, majd villámgyorsan fedezéket
váltott. Futás közben is egyre csak fújkálta ki hosszú tincseit a szeme elől.
Nyph mindkét alkarján kilökte fél méteres karmait, sebesen rohant fedezékről fedezékre és a
mesterséges karból kiemelkedő tűvetőkkel hangtalan, ám annál kegyetlenebb harcot vívott. A
vékony, átütő erejű töltetek fejbe találtak egy harmadik páncélost, akinek az arcát gyakorlatilag
letépték a csontról.
Eyxon a siklók közelében az egyik doboz mögött rejtőzködött. Íja most ki volt nyitva és a
vesszőket hirtelen kifordulva küldte útjára. Lövései hangtalanok, pontosak és nagy erejűek voltak.
A páncélruhákat lazán ütötték át. Sokan nem értették, a nő miért ilyen ódivatú módszerrel harcol, a
válasza mindig az volt, hogy nem akarja, hogy az áldozat húsa túlságosan megsérüljön, mert akkor
nem lehet lakmározni belőle. Ilyenné válik, aki a Blood Raider-ek közt eltölt egy kis időt… Ám
ahogy a nő harcolt ezzel, az nemcsak hogy nem volt lebecsülendő, hanem inkább ámulatba ejtő
jelzővel lehetett volna illetni. Már a második célpontot terítette le…
Trondam pedig ekkor látta azt, hogy Beln miért is olyan életveszélyes. A látottak miatt
kétségei támadtak azt illetően, hogy tényleg Mei és Nyph-e a két legveszélyesebb harcos. Most
látta, hogy inkább három van ezekből. A nő olyan sebesen mozgott, olyan gyorsan tért ki a lövések
elől, hogy azt lehetett hinni, mintha egy nagy lassított felvételt látna az egészből és kényelmesen
félrelépked. Erre a magyarázat a természetes végtag, ám a bele épített mesterséges, erősített izomzat
volt. Ezt úgy tűnt, megturbózták némi reflexgyorsítóval, ami olyan sebessé tette, hogy mozgása
szemmel követhetetlenné vált. Villámgyorsan célzott, lőtt, vetődött, átfutott. Ha ez pedig nem lett
volna elég, ekkor látták csak, hogy olyan, eddig csak prototípusként látott harci kivetítőket használt,
ami a testét más helyeken is képes volt megjeleníteni. A három ugyanúgy kinéző Beln közül csak
hőérzékelővel lehetett látni, melyik a valódi.
Gaor nem tűnt profi harcosnak, de most mégis osztotta a halált. Mielőtt elsütötte fegyverét,
mindig mondott valamit, majd bumm, a hatalmas plazmavető máris küldte a mindent szétolvasztó
kis üstököst. Csuklyája ugyanakkor álcaköpeny is volt egyben, így harc során ezt előszeretettel
használta, ahogy most is. Csak a fegyverének semmiben lebegő csövét lehetett látni, mást nem.
Trondam szinte gyengének érezte magát ezek – különösen a három amazon – közt. A három
nő talán önmaga is képes lett volna végezni egy kisebb alakulattal, persze ha nem lövik őket le a
közeledés közben.
A tűzharc közben Iroha és Fey a siklóban maradtak. A nő a robotokat irányította, amik az
emberek arcára voltak tapadva, hogy véres módszerrel szedjék ki fejükből és azon keresztül a
központi rendszerből az adatokat.
Amint a tűzharc alábbhagyott, felpattant silójuk teteje és Fey fehér, pupilla nélküli szemekkel
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nézett Beln-re.
– Erősítés érkezik a folyosóból. Két perc és itt vannak. Nekem pedig még három perc kell.
A nő mindhárom alakja káromkodott.
– Mei, Nyph, két oldalt a bejárathoz. Trondam, Gaor, Eyxon, ti szemből fogadjátok őket!
– És te? – kérdezte lihegve Trondam, a karabély visszarúgásának megtartása miatti
erőkifejtéstől.
– Én befutok közéjük – mosolyogta a nő. Arcán nyoma sem volt fáradtságnak, még csak nem
is lihegett.
A teremben már minden őr meghalt. Fey jelezte, hogy már csak egy perc az erősítésig, neki
pedig kettő, míg megvannak az adatok. És a teljes Gurista flotta érkezéséig már csak tíz perc
maradt…
Nagyon szűkös volt az idő, a kalózok flottájának megérkezése előtt még le kell lőni az
állomást, a kis egységnek pedig ki kell jutni. Tehát összesen csak öt perccel számolhattak…
Letelt az egy perc és a belső erősítés megérkezett. Futva érkeztek, tízen voltak. Kettő rohant
elöl, energiapajzsokat maguk előtt tartva. Ismerték ezt, jól tudták, hogy képes felfogni sokféle
lövedéket és töltetet.
Trondam, Gaor és Eyxon lőni kezdtek. A karabély lövedékei, a plazmavető üstökösei és az
átütő erejű nyílvesszők sorra mállottak szét vagy pattantak le erről a pajzsról. És úgy tűnt, hogy
mögöttük az erősítés pedig készül visszalőni.
Ám odáig már nem jutottak. Először Beln ugrott a fegyveresek közé és kilökött karpengéivel
kaszabolni kezdett… volna, ha ez az igazi lenne. Ám ez csak a kivetítés volt. Persze a fegyveres
őrök mind rá is mozdultak, ám ezzel megnyitották a védelmet és a saroknál rejtőzködő amazonok
máris bevetődtek közéjük.
Az ezt követő szabályos mészárlás láttán Trondam újra értékelte magában a nőkről alkotott
véleményét. Amit látott, a gyengébbik nemet megint olyan színben tüntette fel, hogy már egyre
inkább úgy gondolta, a férfi sokkal gyengébb ezeknél.
Mei megint csak pörgött, forgott, lebukott, gördült és egyre csak kaszabolt. Útját levágott
karok, lábak, fejek jelezték. A folyosó másik oldalán Nyph is halálos táncot járt, a magas termet
ellenére gyorsan csapott le, fejek szúródtak át, felsőtestek toccsantak a padlóra szeletekben.
Mellettük Beln pedig szinte nem is volt látható, olyan gyorsan mozgott. Karpengéi mellkasokat
szúrtak át, fejeket vágtak le, vagy skalpoltak meg.
Néhány másodperc alatt a tíz fős erősítés mind egy szálig kegyetlen halált halt. A három
amazon pedig máris rohant visszafelé a kis siklókhoz, ugyanis Fey jelezte:
– Megvannak a cuccok! Mehetünk!
Bepattantak és magukra zárták a tetőket. A hajtóművek felizzottak, megemelték a gépeket és
kecsesen fordulva a folyosóba repültek. Felgyorsítottak…
Már csak nyolc perc volt hátra az erősítés megérkezéséig és három addig, míg a borzalmas
tűzerő elszabadul a kapitál hajók testéről. Még jobban rákapcsoltak.
A henger alakú terem mélye felé úgy zuhantak, hogy azt lehetett hinni, becsapódnak és ott
rommá törik magukat. Ám az utolsó pillanatban felkapták a gépek orrát és piruettezve a padlóról az
oldalfalakra, majd a plafonra fordultak, majd vissza a talajra és ettől kis távolságot tartva
száguldottak tovább.
Két perc az állomás lelövésének megkezdéséig… hét az erősítésig…
A siklók már a hangárszint folyosóin száguldottak. Még mindig láttak futkározó, menekülő
csoportokat, egyikük másikuk tüzet is nyitott rájuk, ám el sem találták a sebesen haladó gépeket. A
riadó-, és már evakuálást is jelző fények mindent vörösbe borítottak. A szirénák hangja még a
hajtóművek sivító hangja ellenére is hallható volt. Néhány embert elütöttek a veszett száguldásban.
A szerencsétlenek teste a falra csattant, vagy felnyársalódott a gépek orrán. De a sebességből
semmit nem veszítettek, mert a véres masszák lefolytak a testükről.
Elérték azt a szakaszoló zsilipet, ahol nemrég bejöttek. Fey újra kiküldte egyik kis robotját, és
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a kis szerkezet máris nekiállt az ajtó nyitásának.
Ekkor azonban a siklókban Aylar hangja csattant:
– Hol vagytok már? Meg kell kezdenünk a tüzelést.
– Már a hangár mellett – kiabálta vissza Beln a nyílt csatornán. – Kezdhetitek az áldást!
– Még várunk egy percet, míg kiértek.
– Ne! – kiáltotta Beln. – Kifutunk az időből. Kezdjétek!
Aylar tekintete szikrákat szórt. De nem volt más választása.
– Rendben! Sok szerencsét! – majd bontotta az adást.
A kis robot megnyitotta a szakaszoló zsilipet és a vákuum újra cibálni kezdte kifelé azokat,
akik erre futkároztak. Ismételten pánikba esve próbáltak megkapaszkodni valamiben, ám a kifelé
rángató erő jóval erősebb volt, mint bármiféle emberi izomzat.
A siklók átrepültek és a szakaszoló záródni kezdett. Újra rákapcsoltak és már a széles
folyosón suhantak a szétlőtt kilátóablakok felé.
Már repülés közben utasították a hajóban maradt legénységi tagokat, hogy hajtóműveket
indítani. Mind a négy parancsnoki jármű meghajtói életre keltek és még a folyosón száguldva is
láthatták, hogy készen állnak az indulásra.
Eközben megremegett körülöttük minden és ahonnan csak lehet tüzek csaptak ki a falakból,
szépen elenyészve a légüres térben és súlytalanságban. Mennyezetről levált elemek kezdték meg
lebegésüket, a hangárállásokon pár hajót elengedtek az erőterek és lassan sodródva indultak el
valamerre.
A siklók kirepültek a már nem létező kilátók üvegén át és sebesen közelítettek a parancsnoki
hajók felé. Szétváltak és mind a sajátjuk felé száguldottak.
– Volre, jövünk, nyisd a rakteret!
Amint a Sleipnir teste pillanatról pillanatra nagyobb lett, az oldalán felnyílt a raktárzsilip és a
sikló pár másodperc múlva beszáguldott. A tervezésükkor erre is figyeltek, nem volt szükség
semmiféle lassításra, ugyanis szigonyok álltak bele a falakba és a hajót szinte azonnal megfogták,
belső kialakításuk meg az utasokat is megóvta.
A parancsnoki hajókon a zsilipek csukódni kezdtek. Ezt követően a nyomáskiegyenlítés
zajlott le és ki tudtak szállni.
A hangárban eközben egyre nagyobb lángoszlopok csaptak ki a legkülönfélébb helyekről. Pár
hajó felrobbant bent ezeknek köszönhetően, a Nighthawk-ot meg is tépázta az egyik ilyen, de
különösebb baja nem lett.
A raktérből a liftekhez futottak, magukra zárták az ajtókat és az gyorsan a kért szekcióba
szállította őket.
Amint Trondam kilépett a hídon, máris rákiabált Volre-ra a kommunikátorán keresztül:
– Kapcsoljunk rá, kifelé innen!
A kilátón már láthatta, hogy ők voltak a leglassabbak: a Damnation már elindult és szépen el
is távolodott, ezt az Astarte követte fényes csíkot húzva maga után, majd a Nighthawk, végül pedig
a Sleipnir is ment utánuk.
A hangáron keresztülszáguldás közben a kintről ért borzalmas rombolóerő mint mindenhol, itt
is nyomot hagyott. Tüzek, plazmaszökőkutak, olvadozó elemek közt repültek át. Különféle
modulok váltak el a falaktól kisebb robbanásokban és a lökéshullám a hajók felületének verte
ezeket.
A Damnation kiért a hangár száján és egyenesen száguldott tovább mindenféle
irányváltoztatás nélkül. Az Astarte tartotta a sebességet, majd a végén a Nighthawk és a Sleipnir is
kirepült és kilométerről kilométerre távolodni kezdett.
Még két perc volt hátra az erősítés megérkezéséig. A kapitál hajók borzalmas tűzereje nem
kímélte az állomást és a még mindig bent lévő néhány száz vagy talán ezer embert. Egyre csak
lőttek, az építményről kilométeres darabok váltak le, a dokkolókarok leszakadtak, belülről hatalmas
energiák szabadultak ki.
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Végül eltrafálták az állomás központi energiaszállító berendezéseit és az elszabadult
termonukleáris robbanás darabokra szaggatta a hatalmas fekete építményt. A kilométeres elemek,
falrészek, modulok, szekciók ellökődtek, szélükön az élelmes figyelő testeket láthatott távozni a
belső berendezésekkel együtt.
Ezt követően minden hajó már készen állt a nagyok mellett, hogy eltűnjön innen.
A kapitál hajók ugrottak ki elsőként a rendszerből. Őket követték a harci felderítő hajók a
speciális csatahajó berendezését használva, majd végül a rendszer egy mélyűri pontján várakozó
Titán is megnyitotta a féreglyukakat pár fényévre innen és minden közelében repülő hajót átküldött.
Végül maga a mesterséges égitest is eltűnt a rendszerből…
Nem egész egy perc múlva mind a négy kapu egyszerre kelt életre és megérkeztek a Gurista
erők. Óriási hajóhad jött be, több, mint ezer hajó, egyedi módon érkező kapitálokkal kiegészítve…
… de már elkéstek. A rendszerben már senki nem volt rajtuk kívül, és a titkos állomásuk
helyén pedig már csak egy nagy kiterjedésű roncshalmaz tanúskodott arról, hogy a CESZ erők itt
jártak, sőt mi több, hatalmas csapást mértek rájuk…
A Deklein hadművelet második fázisa, húsz perccel később, néhány fényévvel odébb…
A CESZ flotta ismét meglepetésszerűen bukkant fel néhány fényévvel távolabb az első
támadástól. Az előző titkos állomásból letöltött koordináták igazi csemegének minősültek a
vérszomjas CESZ erőknek. Amint kimenekültek a hatalmas Gurista kalóz erősítés megérkezése
előtt, rögtön tájolták be az új koordinátákat és amint a felderítők készen álltak, a hajók máris
ugrottak be.
A 3OAT-Q rendszerben is – ahogy sok más helyen – volt egy titkos állomás, ezúttal drog
kitermelő laborokkal és az ezt őrző kis flottával. Ez egy létfontosságú pontja volt a Gurista kalózok
bázisállományának, ugyanis az általuk előállított drogok jelentős mennyisége ebből a bázisból
származott.
Mikor a CESZ flotta beugrott és megkezdték szétcincálni a mélyűrben rejtőző építményeket,
a kalózok úgy döntöttek, most nem várhatják meg, míg kellő számban gyűlnek össze. Aki csak a
közelben volt, azonnal támadnia kellett, hogy elvonják a tűzerőt a gyártóépületekről, ám ezzel csak
azt érték el, hogy a hajóikat kettesével, hármasával robbantották le az égről és szinte semmiféle
eredményt nem értek el.
Az első pár hajó elvesztését követően a kalózok meggondolták magukat és mégis az mellett
döntöttek, hogy együttesen nyomulnak be. Ez esetben fennállt az állomások elvesztésének
lehetősége, de legalább a hajóik megmaradnak. Ha azonban beugrálnak egyenként, akkor mind az
állomást és mind a hajókat elveszítik.
A CESZ felderítők szinte minden Deklein rendszerben ott voltak és jelentették, hogy
ugrástávolságra gyülekezik a Gurista flotta. Az analízisek alapján öt perc és jönnek…
A hosszú drog gyártó épületegyüttes szélső őrágyúi már meg lettek semmisítve. A kapitál
hajók és minden saját magától közlekedő jármű veszettül lőtte ezeket.
Még négy perc volt…
A szélső irányítótornyok ki lettek füstölve, majd jöttek a belső silók és raktárak. Nagy értékű,
kitermelt gázok fognak odaveszni, de a CESZ erőit ez nem érdekelte. Csak az, hogy ezt a bázist is
eltöröljék a térképről.
Még három perc volt hátra…
A kisebb hajók megkezdték a visszarepülést a hordozókba. Készültek a kiugrásra. A felderítők
elhelyezkedtek a megfelelő helyeken, hogy a flotta eltűnhessen. Egyik ezek közül jelentette, hogy a
betörni készülő Gurista flottában Titánok is felbukkantak…
… melyek beugrásáig már csak két perc volt.
Gurista felderítők repkedtek a CESZ flotta közelében, készen állva az ugrópont megnyitására.
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Eközben a silók rendre elpusztultak, konténerek, gázfelhők szabadultak fel a fényes
robbanásokban. Majd jöttek a kutató-, és gyártó modulok. Egymás után durrantak szét, a tűzerő
nem kímélt semmit és senkit. A bent dolgozóknak még menekülni sem volt esélyük, a halál olyan
gyorsan érte el őket, hogy még a mentőkapszulákig sem jutottak el.
Már csak egyetlen perc maradt…
A CESZ flotta kilőtte az utolsó modult is…
Ezután a pár fényévnyire lévő felderítők pedig máris nyitották a gravitációs mezőket és a
hajók ugrani kezdtek kifelé a rendszerből. Éppen időben, mert a közelükben máris nyíltak a Gurista
kalózok ugrópontjai és beérkeztek az első hordozók.
Ezek azonban már csak az utoljára kiugró Erebus-t látták, de azt már nem, hogy hova
érkezett…
SOLITUDE RÉGIÓ, OCTANNEVE NAPRENDSZER
Concord konferenciaterem, CESZ elhárító ideiglenes alakulat gyűlés…
Két órával a Deklein offenzíva befejezése után…
Dekrar ezredes már tudta, hogy Trondamék és minden egyéb bűnöző, akiket be akart építeni a
CESZ erőibe kiszedték az agybombát, így megint semmi támpontjuk és belső emberük nem volt. A
férfi már lemondott Trondam Rei újra körözésének kiadásáról, hiszen most kisebb gondjuk is
nagyobb volt nála.
A konferenciateremben a kilátóablak gyönyörű rálátást engedett a barnás foltokkal tarkított,
ásványokban gazdag égitestre, mely körül az állomás keringett. Szinte teljesen betöltötte a látképet,
mindössze a bal felső szegletben lehetett látni az űrt, ráadásul a nap nemsokára előbukkan majd
mögüle. A fényszűrők kijelzői a kilátóablak szélénél már átváltottak aktívba, hogy fokozatosan
csökkentsék az áteresztés szintjét.
A Concord felső vezetése gyűlt össze a bolygó körül keringő állomás termében. Dekrar
ezredesen kívül még öten tartózkodtak itt, egyikük az űrrendőrség elnöke, másik a helyettese,
harmadik a harcászati erők főparancsnoka, negyedik az ellátó egységek, ötödik pedig a kémhálózat
vezetője volt.
Dekrar ezredes volt a legalacsonyabb beosztású tiszt jelen pillanatban, így idegesen készült a
személyes jelentéstételre, ami ha rosszul sül el, vagy csak egy szónál is megbotlik, a kirúgását
jelentheti.
– Nos Dekrar ezredes – kezdte a Concord erők elnöke, az Amarr származású, idős férfi. –
Kérem vázolja fel a jelenlegi helyzetet, mielőtt vendégeink megérkeznek!
A férfi amúgy is ideges volt, erre meg valamiféle vendégeket említett az elnök.
– Elnézést uram, kik lesznek ezek a vendégek?
– Ne foglalkozzon vele ezredes! Kezdje el az összefoglalóját!
– Igen Uram! Nos – vett egy nagy levegőt – mint tudják a CESZ erők pár órája végrehajtották
a második offenzívájukat. Ezúttal nem Concord erőkre csaptak le, hanem egy titkos Gurista kalóz
állomásra.
– Ezt tudjuk ezredes. Mi inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi történt a beépített
embereivel! – kérdezte szigorú számonkérésben az elnök.
– Igen uram! A helyzet az, hogy saját hatáskörömben döntöttem úgy, hogy a három hónappal
ezelőtti Antiainen incidensben nekünk sok fejfájást okozó, elfogott Trondam Rei-t fogom használni.
Az ő és társainak fejébe egy agybombát építettünk, mely kényszerítette volna őket a kémkedésre,
hogy megtaláljuk a CESZ erőit, ám a csúcsfejlesztésű bombáról már tudtak és kiszedték. Így sajnos
újra elvesztettük őt és társait, ráadásul be is épültek a flottába. Az akcióért vállalom a teljes
felelősséget elnök úr! – húzta ki magát Dekrar ezredes. Készen állt a büntetésre, arra is, hogy lehet,
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hogy nemsokára ő lesz úgy a falhoz bilincselve, mint nemrég Trondam Rei volt.
Az elnök megcsóválta a fejét: – Nincs szükség erre. Még kell maga nekünk, ne aggódjon
amiatt, hogy egy hiba miatt megbüntetjük.
Dekrar ezredes szívéről egy aszteroida esett le a megkönnyebbüléstől. Ám érezte, hogy
nemsokára valami más is lesz.
Ekkor a tanácsterem ajtaja nyílni kezdett és megérkeztek a vendégek. Dekrar ezredes pedig
kellően meglepődött és úgy tűnt, ő az egyetlen, aki nem tudja, miféle látogatók várhatóak.
A vendégek érkezésére a Concord felső vezetése felállt az asztaltól és tisztelgett. A belépő
vendégek egyesével köszöntötték az űrrendőrség – vagyis nekik a nagy rivális – elnökét és
divízióinak vezetőit.
Az első vendég nem volt más, mint a Gurista kalóz klán vezére. Dekrar ezredes ennek láttán
elképedt. A Concord már eddig is tárgyalt velük a CESZ erők megfékezésének ügyében, de ha
személyes találkozóra kerül sor, akkor a dolognak nagyobb súlya lesz, mint képzelte.
A belépő Gurista kalóz vezér középmagas Caldari férfi volt. Fekete szemüveget viselt,
melynek lencséje áttetszővé vált belépéskor. Fekete kalóz egyenruháján az embléma bal oldalon, a
szív fölött szépen látszódott. A férfit két testőr kísérte, fegyvert ugyan nem lehetett látni kezükben,
de nem is nagyon volt szükségük rá, mert nem is voltak emberek.
A férfi félreállt az ajtóból, és helyet engedett a következő vendégnek, aki nem volt más, mint
a Serpentis kalózok vezére. Ő is férfi volt, Gallente származású. Arca beképzeltséget, sunyiságot
tükrözött, jól megtermett alkata ellenére azonban kissé görnyedt háttal lépett be. Testőrei követték,
szinte kiköpött másai voltak az előző vezért kísérő gépeknek, mindössze csak a ruházatukban tértek
el. Tisztelgett, majd a Gurista kalózzal együtt az asztal felé haladtak.
Dekrar ezredes kérdő ábrázatára a Concord elnöke szólalt meg:
– Dekrar ezredes, bemutatom önnek a Serpentis kalóz klán és a Gurista klán vezetőit. Bár
gyanítom, hogy csak az egyik testüket, így van? – sandított az idős Amarr a Caldari és Gallente
férfiakra, akik csak bölcsen vigyorogtak.
Az ezredes nem tudott jobban fogalmazni, csak úgy, hogy ez a két férfi annyira tekintélyes,
hogyha toboroznának, kérdezés nélkül beállna melléjük. Ám ez fura, hiszen ugyanezt Trondam Rei
esetében is érezte már. Ezt nevezték karizmatikus vezetőknek és embereknek. Ő maga nem volt
teljesen ilyen, ezt be kellett látnia. Na de ezzel majd később foglalkozik, most inkább arra kell
figyelnie, hogy mi lesz ezen a tárgyaláson.
Mindenki helyet foglalt az asztal körül, a Concord elnök pedig beszédbe kezdett:
– Uraim! – nézett végig a jelen lévőkön. – A mostani találkozónknak az a célja, hogy
megoldást találjunk a CESZ fenyegetésére és el tudjuk kapni őket. Köszönöm, hogy a Serpentis és a
Gurista klán tiszteletét teszi itt. Sajnos mások nem fogadták el a meghívónkat, mert ők még úgy
érzik, hogy ez a fenyegetés még nem túl nagy, vagy hogy pontosabban fogalmazzak, inkább őket
még nem érintette. A még aktív klánokból egyedül az Angel Kartell válaszolt, ők is csak azt, hogy
majd kezelik a helyzetet. Ám a Blood Raider-ek és a Sansha-k még válaszra sem méltattak.
– Elnök úr – állt fel lassan az egyik vezér. – A Gurista klán köszöni, hogy meghívott minket
erre a találkozóra, erőink egyesítése rövid időre megoldást kínálhat a CESZ fenyegetésére. Mint
tudják – nézett végig a férfi az egybegyűlteken – nemrég egy titkos bázisunkat találták meg és kínos
pontossággal végrehajtott haditerv keretében megsemmisítették, sőt, még egyéb állomásaink
koordinátáit is megszerezték és néhány perccel később egy meg nem nevezett gyártólétesítményt is
elpusztítottak.
A jelenlévők feszengtek, a Concord tisztek tökéletesen tudták, hogy ez a meg nem nevezett
létesítmény drog gyártással foglalkozott. De most ez nem számított, most a CESZ-t kellett
megállítani.
– A haditervük kivitelezése során – folytatta a vezér – kínos pontossággal tudták, mikor
jövünk be az erősítéssel, és azt is, hogy merről. Ez csak egyet jelenthet, mégpedig azt, hogy a
CESZ-nek nemcsak kiváló analitikusaik és stratégáik vannak, hanem egészen biztosan beépített
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embereik is.
Ez utóbbi kijelentésre a Serpentis kalóz klán vezére állt fel.
– A Serpentis klán egyetért ebben. Jelenleg kihallgatása folyik pár gyanús személynek,
egyelőre nem értünk el semmit agymódosító berendezéseinkkel, sem kínzással. Vagy melléfogtunk,
vagy pedig nagyon jól képzett emberekről van szó, akikből bármit is kiszedni nehéz lesz, ha nem
lehetetlen.
– Értem – gondolkodott el a Concord elnök.
– Továbbá – folytatta a Serpentis vezér – az általunk uralt területek határvidékéről minden
erőt visszavontunk.
– Tessék? – kérdezte meglepetten az elnök.
– Azért tettük ezt, hogy ne tudják felmérni a felderítőik a flottáink pontos helyzetét. Szinte
minden hajó visszavonult titkos állomásokba és amint feltűnik a CESZ, egyesített erővel
csaphatunk le rájuk.
– Nem fél attól, hogy inkább állomással együtt lesz elsöpörve a flottája? – tette fel a gyenge
pontra rámutató kérdést az elnök.
A Serpentis vezér csendben maradt. Való igaz, ha a CESZ gyorsan támad, akkor a flotta ki
sem tud majd jönni és bent lesznek elpusztítva.
Az elnök – látván, hogy kérdése megtalálta a tervezés gyenge pontját – megoldást javasolt:
– Nincs más választásunk, mint az, hogy megkettőzni a felderítők számát. Meg kell találni a
CESZ flottát és lecsapni rájuk. Úgy tudom, hogy a teljes haderejük egy frontális harcban alul
maradna bármely nagyobb flottával szemben, így van? – fordult a harcászati erők főparancsnoka
felé.
– Így van uram – állt fel a Minmatar férfi. – Bár a flottájuk nem lebecsülendő, frontális
harcban, ha meg tudnánk támadni őket, legyőzhetőek lennének. Ám ezek csak feltevések, hiszen
nem tudjuk, merre rejtőznek. Jelen pillanatban abban rejlik az erejük és fenyegetésük komolysága,
hogy míg nekünk minden erőnket meg kell osztani a frontvonalakon, addig ők egyesült erővel,
villámgyorsan csaphatnak le. Ezért tudtak ez első offenzívában betörni a Tash-Muskon Prime-ig.
Azonban van egy másik aggasztó dolog is – a férfi nyelt egyet.
– Hogy érti ezt? – fordult az elnök gyanakodva feléje.
– Úgy értem uram, hogy a CESZ csupa bűnözőből áll, akik minden ismeretségüket és egykori
csapataikat most ezen flotta zászlaja alatt vezetik harcba. Ráadásul van egy külön alakulatuk arra,
hogy folytassák a toborzást. Jelen pillanatban is aktívan törnek be börtöntelepekre és ismert
bűnözőket szabadítanak ki, valamint egyre több helyen jelennek meg csatlakozási hirdetéseik is.
– Vagyis ha be tudnánk valakit építeni… – próbálkozott az elnök, de az ezredes közbevágott:
– Uram, épp ezt próbáltuk Trondam Rei-el és előtte másokkal is. Mindenki lebukott,
egyeseket megöltek, míg másokat bevettek. Egyszerűen képtelenség beépíteni bárkit is közéjük.
– Egyetértek – állt fel most a Concord kémhálózatának vezetője. – Nem tudom, mi lehet a
CESZ terveiben, de úgy tűnik, elég motivációt ad mindenkinek, hogy ne árulják el Aylar Bren-t.
Ám van itt valami más is…
Erre a jelenlévők mind a férfire kapták tekintetüket. Aki pedig kissé idegesen folytatta:
– Kémeim az Angel Kartellben már jelentették, hogy nekik van egy beépített emberük. Nem
bukott le, beépült a soraikba és csak parancsra vár. Ám a Kartell nem tesz semmit. Nem kért
tartózkodási koordinátákat, még nem csaptak le a CESZ-re, pedig már megtehették volna. Valamire
várnak.
De mire? Ez a kérdés lebegett fejükben. Ha a Kartell eddig nem támadott akkor annak valami
oka van. De mi lehet az? Talán arra várnak, hogy a CESZ erők elsöpörjék riválisaikat? Ez logikus,
hiszen így az Angel Kartell már csak a végén lép be a harcokba és szinte csak pár lövés és ők
lesznek a győztesek. Ám ha mégsem ezért várnak, akkor viszont homályba burkolózik minden.
A Concord elnök a kémhálózat vezetőjéhez fordult:
– Mit lehet tudni a közhangulatról az eddig érintett régiókban?
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– Nagyon választékos a tömegek reakciója. Legtöbben a CESZ ellen vannak, de sajnos ezek
ártatlan lakosok, munkások, kereskedők. Ezzel szemben ijesztően sok a támogatóik száma.
– Társultak valami nagyobb céggel vagy szövetséggel?
– Senkivel. Eddig…
Erre az utolsó szóra beindult a fantáziájuk és azt képzelték el, hogy ha a CESZ egy hasonlóan
nagy szövetséggel állna össze, Új Éden legújabb háborúja robbanna ki.
– Továbbá – folytatta a kémvezető – mint mondtuk, a szövetség továbbra is toboroz. Elit
zsoldos egységekre bízták a börtöntelepek megtámadását ám meglepő módon csak bizonyos
rabokat hoznak ki ezekből, nem mindenkit. Szerencsére. Ez csak az egyik része a toborzó akciónak.
Egy másik is van, ami nyílt felhívás. Emberek százai adták már be jelentkezésüket a CESZ-hez és a
számadatok roppant aggasztóak. Ha ez így folytatódik, a CESZ egy héten belül olyan erős lesz,
hogy nem lesz szükségük gerillataktika folytatására, kivonulhatnak egy nyílt harcra bárki ellen.
Gondolom mondanom sem kell, hogy ez esetben nem attól kell tartani, hogy hol csap le a CESZ
hanem attól, hogy mely régiókat akarják majd elfoglalni.
Ezen tények még a kalózvezéreket is ledöbbentették. Muszáj valamit tenniük, különben Új
Éden eddigi, kényes egyensúlya úgy felborul, hogy nem fogja már senki helyre állítani. Káosz,
anarchia lesz mindenhol. Mindenki emlékezett a tanultak alapján azokra az időkre, mikor még nem
volt Concord, mikor a gyilkosságok, kalózkodások, rablások korát élte az emberiség. Senki nem
akarta ezt újra. És most egyre inkább úgy tűnt, megint ehhez közelednek.
Ám az ellátó egységek Caldari admirálisa is torkát megköszörülve állt fel és új tényeket
közölt:
– Elnézést uraim, hogy ezt megemlítem, de a CESZ megmozdulásának voltak azért pozitív
kihatásai is.
Elképedve néztek a férfira.
– Ezt fejtse ki bővebben! – kérte a Concord elnök.
– Igen elnök úr! A CESZ ugyan megtámadta a Concord-ot, ezáltal a gazdasági kihatás miatt
mozgolódó kalóz klánokra is elkezdett lecsapni. Mivel most mindkét fél az agresszor megállításával
foglalatoskodik, más is történik a háttérben. Tudomásul kell vennünk uraim, hogy az első támadást
követően Új Éden szerte csökkentek a nagy kalóz klánok és kereskedőházak, hadiflották, és
rendőrség összecsapásai. Más szóval, a CESZ most a közellenség, és míg ők vannak, addig kisebb
helyeken ugyan anarchikus állapotok uralkodtak el, de a legtöbb régióban pedig közel húsz
százalékkal csökkentek a bűncselekmények. Mit gondolnak uraim, ezek félresöpörendő tények?
Bár a jelenlévők közül a békét nem mindenki kedvelte, most mégis egyetértett abban, hogy
ilyen erő, aki magára vállalja azt, hogy „inkább engem üss, ne mást”, már régebben kellett volna.
Ha létezett volna ilyen, akkor nem alakult volna ki az elmúlt száz évben a jelenlegi, szeparálódott
birodalmi űr és a törvényen kívüli területek. Egész Új Éden egységes lehetne. Bár ez mégiscsak hiú
álom, hiszen az elmúlt időszakra épült minden politikai, katonai és gazdasági tevékenység és egy új
rend – még ha szimpatikus is sokaknak – először csak gazdasági összeomlást hozna és csak ezután
kezdődne az újjáépülés. Ami akár hosszú évekbe telhet. A jelenlévők valahol mind szerették volna
ezt, de tudták, lehetetlen.
Az elnök összegezte gondolatait, ezáltal minden jelen lévő helyett beszélt, mert félig-meddig
egyetértettek:
– Nos uraim. A CESZ erők, még ha jót is akarnak és elértek valami eredményt, még mindig
nem mások, mint terroristák. Akiket meg kell találnunk és semmisítenünk.
Zúgolódva bár, de kénytelenek voltak belátni, hogy ezt kell tenni.
– Meg kell találnunk a CESZ erőit! Még azelőtt, hogy túlságosan megerősödnének. Kérem a
Serpentis és Gurista klánokat, hogy a határvidékeiken triplázzák meg a felderítőik számát. Mi is ezt
fogjuk tenni. Szakértők szerint a CESZ flotta valahol Null Sec mély űrben van és az összetétele
alapján bárhol rejtőzhetnek, nincs állandó rejtekhelyük. Mielőtt elindítják a harmadik
offenzívájukat, azelőtt kell megtalálnunk őket! Ha ez sikerül és kiirtjuk a flottájukat, akkor a
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médiában még mindig leadhatjuk azt a hazugságot, hogy a CESZ még él és virul és rettegjen
mindenki. Így megőrizhetjük a békét és minél tovább húzódik, annál jobban a kialakult helyzet köré
szerveződik az élet, így elkerülhetőek a hirtelen kialakult összeomlások. Egyetértenek uraim?
A jelenlévők bólogattak, hiszen ez remek terv volt. Ezzel elsöprik a szövetséget és
megtarthatják a hamis béke illúzióját, ugyanakkor meg már nem lesz tényleges ellenségük.
Miután az elnök látta, hogy egy húron pendülnek az emberek, kijelentette:
– Uraim, akkor ahogy megbeszéltük! Sok Sikert!
Ezzel a jelenlévők felálltak és tisztelegtek egymásnak.
Mikor azonban a termet elhagyni készültek, a bejárati ajtó kivágódott és egy fiatal Concord
tizedes rohant be. Szalutált. A kérdő tekintetek tüzében választ akart adni arra, hogy miért is ront be
egyetlen szó nélkül egy ilyen magas rangú találkozóra. Ám mikor arcán látszódott, hogy halálra van
rémülve, a Concord elnök előzte meg kérdésével:
– Mi a baj fiam?
– Uram – nyelt egyet a férfi. – A CESZ újra támadni készül!
Az elnök ideges lett, ahogy minden más mellette álló vezető. Már megint lecsapnak. És ilyen
gyorsan a mindössze csak pár órája befejeződött Deklein offenzíva után?
– És hol? Messze az előzőtől?
– Igen Uram, attól ugyan messze, de tőlünk már nem annyira, mert itt támadnak Solitudeban… már beérkeztek a hordozóik… CESZ kommandós egységeket is jelentettek az állomásban…
Uram… attól tartok, hogy ennek a támadásnak a célja az önök elfogása…
Folytatása következik…

9. RÉSZ: A SOLITUDE HADMŰVELET
Az előző rész összefoglalója: a CESZ megkezdi második hadműveletét a Deklein régióban,
egy Gurista titkos bázis ellen. Az akció különlegességét nem a frontális támadásban rejlő erő
képezi, hanem a mesteri módon összeállította stratégia, ami számításba veszi, hogy a CESZ flotta
ugyan bármely nagyobb klán vagy birodalom flottájával szemben alul maradna, de üss és fuss
taktikával verhetetlenek. Erre építenek újból és mielőtt a Gurista főflotta visszaérkezik egyesült
erővel, azelőtt le kell lőniük az állomást. Trondamék különleges kommandója végrehajtja a szűkös
időn belül a feladatot és a CESZ lelövi az állomást. Egy másikat is letörölnek a térképről, egy Drog
gyártó laborcsoportot. Majd eltűnnek. Az ezt követő órában a Concord vészhelyzeti találkozót hív
össze, melyre meghívják a Gurista és Serpentis klánok vezetőit is. Megbeszélik a terveket annak
kapcsán, hogyan kapják el a CESZ flottát, mielőtt túlságosan megerősödik, illetve azt is elemzik,
hogy a CESZ felbukkanása óta valójában Új Éden szerte csökkennek az erőszakos cselekmények,
mert mindenki attól fél, hogy ők lesznek a következő célpontok. A megbeszélés végeztével a vezetők
távozásakor egy közkatona ront be a tárgyalóterembe és közli, hogy a CESZ máris támad,
mindössze két órával az Deklein offenzíva után és a célrégió éppen az, ahol ez a találkozó zajlik.
Ráadásul az állomásban már itt van a CESZ kommandós egysége is, ami egyértelművé teszi, hogy
az új hadművelet egyik célja a Concord tisztek elfogása lesz…
OCTANNEVE NAPRENDSZER
V-ös bolygó, EVE nővérei irodaállomás
Fennhatóság: Gallente Szövetség
Konstelláció: Elove
Régió: Solitude
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Biztonsági szint: 0.4
Két órával a Deklein hadművelet befejezése után…
A Concord felső vezetés testőrsége aktiválta magát, és körbevették a tiszteket, hogy elkísérjék
őket az állomás biztonságot nyújtó klónozó termeibe. Minden vezetőnek voltak máshol
„példányai”, így hát csak le kellett rohanni és pár fényévvel távolabb újra ébredni.
Ám mindannyian tudták, hogy a mostani támadásnak nem véletlenül ez a régió lett a
célpontja. Ugyan eddig sem ésszerűtlenül csaptak le – hiszen minden támadás gondosan kitervelt,
elsöprő volt –, de ez még az eddigieknél is precízebbnek tűnt. Ugyan a klónozási eljárásokkal és
kiterjedt testtárolási lehetőségekkel akárhol, akármikor ébredhetnek, ám ha valaki nagyon akarta,
akkor megfelelően ki tudta játszani ezeket. Elég volt csak elkapni valakinek egy éppen aktív testét,
ha az nem tudta megölni magát vagy szándékosan elindítani a „máshol ébredés” folyamatát. Így
tudtak sokszor elkapni bűnözőket, függetlenül attól, hogy hány klónja volt az illetőnek. Ha gúzsba
volt kötve valaki és nem tudta megölni magát, tehetetlenné vált.
A Concord tisztek testőreikkel körbevéve rohantak a folyosókon a legközelebbi, belső
közlekedésre alkalmas kis járművek egyike felé, hogy abba huppanva gyorsabban közelítsék meg a
klónozó részleget. A két kalóz vezér is velük tartott. Ám még nagyon messze voltak…
Ekkor felharsantak az állomás riadószirénái… ami azt jelentette, hogy pár gyors CESZ
hajóraj már elérte a hangárt és most repülnek be…
YVEVE LOW SEC ÉS YVELET HIGH SEC NAPRENDSZEREK
Solitude régió
A kapitál flotta kiokádta magából a kis fregattokat és cirkálókat, a saját lábon érkező
csatahajó kötelékek is az utolsó hajók kirepülésével egy időben értek a kapuhoz.
Újra a villámharc taktikát választották: megint a túlpáncélozott csatahajók mentek előre.
A kapu belső oldalán a Concord flotta egyre csak gyülekezett. Szerencsétlenségükre nem
tudtak elég gyorsan egy helyre összpontosulni, így a beérkező CESZ hajók gyorsan lelövöldözték a
nem egész ötven védőt és ezután csak vártak. Egyesével puffantották le azokat a rendőrségi
gépeket, amik késve érkeztek.
A Concord erők ezt belátván újra csoportosultak. Az Yvelet rendszerből egyetlen kapu
vezetett kifelé egy további High Sec rendszerbe, így bent, annak belső felén gyülekeztek.
A CESZ hajók megint gyorsan cselekedtek. Mindössze egyetlen percre a védők elpusztítása
után máris repültek tovább. Nagyon sokan voltak, öt kötelék, közel ötszáz hajó haladt
megállíthatatlanul előre.
Az Yvelet rendszer után következett az Arasare, ahol a kapun már közel kétszáz rendőrségi
hajó gyűlt össze. Minden másodpercben kettővel növekedett a létszámuk.
Megint a tankszerűen páncélozott csatahajók ugrottak be elsőként. A legutóbbi Tash-Murkon
offenzívában ezek térbombákat használtak a közelükbe repülő drónok, fregattok és cirkálók
megsemmisítésére, így a Concord most nem küldött rájuk semmit, mert a kaputól jó messze
helyezkedtek el, leginkább távolsági harcra épített hajókkal.
Amint beérkeztek a CESZ csatahajók, közeledni kezdtek a Concord gépek felé. Eközben
lőttek is, ami azt jelentette, hogy most nem térbombák vannak rájuk szerelve.
A közeledő hajók fogyni kezdtek. Nem voltak elég gyorsak a rendőrség messzi harcra
készített járműveivel szemben. Ám a kapu megint sorozatlövésbe kezdett és megindult a CESZ
flotta maradéka. A felderítő cirkálók nagy sebességgel kezdtek közeledni, ezzel egy időben
kiokádták drónjaikat is – a célzórendszer zavarókat –, majd néhány másodperc múlva a rendőrségi
hajók rendre passzivitásba kényszerültek. Előtte szerencsére ki tudták küldeni saját
robotrepülőgépeiket, amik közelíteni kezdtek a támadók felé, ám a kis hajók ezeket vették célba és
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szépen egymás után szedegették le őket.
A Concord hajók harminc százaléka le volt bénítva, ezzel a harci hatékonyságuk drasztikusan
lecsökkent. A közelükbe repülő gyors kis támadó fregattok és elfogók meggátolták
mozgolódásukat, ami tovább növelte a „kiváló célpont” minősítésüket.
A harc folytatódott…
V-ös bolygó, EVE nővérei irodaállomás
A Concord felső emberei és a két kalóz klán vezetője két antigravitációs járműben ülve
veszettül száguldottak át az állomás folyosóin, termein.
A riadószirénák már mindenhol szóltak, útjuk során gyülekező belső elhárító egységek,
őrrobotok álltak készen arra, hogy a hangárak közelébe jussanak, ahonnan a behatolók be fognak
törni. Már csak azt nem tudták, hogy hogyan.
Az állomáson eluralkodott pánikhangulatot csak fokozta a sok helyen kivetített, éppen zajló
űrcsata élő felvétele, amin fényes robbanások közepette semmisültek meg nagyobb részben a
Concord, kisebb számban pedig a CESZ hajói. A felvételeken megfigyelhető volt az is, ahogyan a
rendőrség pártját fogó privát cégek, illetve kisebb flották is nekiesnek a támadók hajóinak, de ezzel
csak növelték a felvillanó tűzgömbök számát. A behatolók rettenetesen sokan voltak és minden
erejüket egy helyre fókuszálták, ezért tudtak megállás nélkül haladni előre.
A képernyőket többfelé osztották: középen vetítődtek ki a Concord hajók kamerái által
rögzített képek, egészen addig, míg a hajó meg nem semmisült. A kép jobb szélén az éppen
betámadott Arasare naprendszert lehetett látni, melyen villogó pontok jelezték, hogy a harc éppen
hol zajlik, míg a bal szélen pedig – mint olaj a tűzre – a pánikhangulatot fokozó visszaszámlálás
pergett, hogy hány rendszert kell még áttörnie a CESZ-nek, míg ehhez a kereskedelmi központhoz
ér…
A Concord tisztek és a kalóz vezérek járművei egyre csak kerülgették az embereket, a
gyülekező fegyveres egységeket, kisebb nagyobb harci robotokat. A nemrég berontó ajtónálló azt
mondta, hogy már vannak itt bent az állomásban is, ezért volt olyan nagy a készülődés. Ehhez még
jöttek a – ki tudja honnan előbukkant – ám megkérdőjelezhetetlen jelenlétű újabb hajók, amik már
biztosan a hangárakban vannak, hogy utasaikat bejuttassák az állomás légterébe.
A tisztek és vezetők járműve – és az időközben eléjük és mögéjük csapódó két újabb kíséret –
tovább száguldott. Mivel az állomás az EVE nővérei szervezet fennhatósága alá tartozott, így
kivetített vezetők próbálták nyugtatni az embereket, emellett harcba is szólítottak minden belső
biztonsági erőt. Senki nem tudta, hogy ha a CESZ erői bejutnak, mit fognak tenni, ezért a
legrosszabbra készültek.
Az űrben zajló csata kivetítése pedig az Arasare naprendszer Yvelet kapuján felrobbanó utolsó
rendőrségi hajókat mutatta. A kép jobb szélén – ahol a naprendszer térképén villogtak a jelek – most
megváltozott a helyzet: már nem az Yvelet kapunál jelezték a pöttyök a támadókat. Kétfelé vezettek
az átjárók, az első két zsákrendszerbe vitt, a másik pedig arra, ahol közelebb kerülhettek a
kereskedelmi központhoz, az Octanneve-hez és itt villantak fel a támadó erőket jelző vörös pontok,
majd a képernyők közepén egyetlen pillanatra – míg a felderítő hajó szét nem robbant – a behatoló
támadó flottát lehetett megfigyelni.
A pontok a jobb szélen váltottak, a következő naprendszert, a Vecodie-t vetítették ki, a beugró
kaput. Középen pedig megint megindult a kivetítés, amint a két védő Concord kötelék felveszi a
harcot a megfogyatkozott támadókkal, akiknek már nem volt meg a teljes létszámuk; közel hatvan
hajót veszítettek. Az űrharcok látványa lenyűgözte azokat, akik nem menekültek el az állomásról,
vagy nem futottak valami óvóhelyre. Sokan ujjongtak, mikor pár CESZ hajó robbant fel, megint
mások a Concord hajók pusztulása láttán kezdtek örülni. Ebből is látszódott, hogy az emberek közt
megoszlanak a vélemények a jelenlegi helyzetről.
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A tisztek járművei elérték a klónozó részleg szintjét és itt már pár folyosón kellett
átszáguldani. A falakon lévő hatalmas nyilak, az erre már nagy számban futkározó tudósok,
kóválygó „friss testek” jelezték, nincsenek messze. Persze a tisztek készültek a legrosszabbra, arra,
hogy ha a CESZ elfogná őket. Próbálták a biztonságos módszert választani, de mindannyiuk
szájában a méregkapszula harapásra készen állt. Inkább megölik magukat, semmint hogy a testük
az ellenség kezére kerüljön.
Egy – a feneketlen mélység felett húzódó hídon átrepülve –, egy széles folyosóba értek. A
járatban több ilyen jármű is kényelmesen elfért egymás mellett, a padló és a falak fémes zöld
színnel csillogtak, a magasban személyi szállító liftek álltak készen az ott nyíló bejáratok tövében,
hogy fel és le tudják cipelni a rá álló embereket és robotokat.
A klónozó részleg bejárata hatalmas, masszív fémajtó volt, melyen egy kisebb fregatt is befért
volna. Festése vörös és fehér színnel ragyogott, kijelzései a bent tárolt testek névsorától kezdve a
szabad tartálykapacitásig sok mindent meg tudtak jeleníteni.
A járművek sikeresen elérték a részleg bejáratát. Az utasok fellélegeztek. A már bent lévő
támadók még nem mutatkoztak, a hangárba repült hajók sem mutattak még semmiféle
tevékenységet. Az elöl és hátul haladó kísérő kocsik is lebegve álltak meg a hatalmas zsilip előtt,
hogy a kérést leadva megvárják, míg kinyílik.
Ám ekkor nyomban szidni kezdték magukat, hogy kissé alábecsülték a CESZ erőit. Az elöl
haladó kocsi teteje csikorogva behorpadt amint engedett egy rá nehezedő súlynak és a fentről
érkező hirtelen súlytöbbletet nem bírták az antigravitációs modulok korrigálni: a jármű a padlónak
csattant, kissé ellökődött, ahol szikraesőt kezdett húzni maga után.
A középen haladó járműben utazó tisztek elképedve figyelték a jelenetet, amint az első
kocsira ráugró, magas, vékony alkatú Caldari nő teste micsoda pusztítást végzett a jármű
felépítményén. Ha ez még nem lett volna elég, a szikrákat maga után húzó, lassan csúszó kocsi
tetején a magas, vörös szemű démon az alkarjaiból csillogó pengéket eresztett ki és kegyetlen
pontossággal a behorpadt tetőbe szúrta… hogy felnyársalja a járműben utazókat. Ezt megismételte
párszor, aminek az lett az eredménye, hogy a kocsi tetején a lyukak és szétszaggatott területek alatt
mindenki halálát lelte.
A hátsó kísérő kocsi volt a következő célpont. Az oldalfalakból, több magasságban nyíló
járatokból lövedékek és lézersugarak kezdték széttépni a járművet. A felépítmény nem erre volt
tervezve, így a hatalmas, beszakadt és átégetett lyukak mögött újra kegyetlenül haltak meg.
Már csak a középső kocsi maradt, amiben maguk a tisztek utaztak, akik tudták, hogy már nem
jutnak be a klónozó részlegbe, még akkor sem, ha a hatalmas ajtó most azonnal kinyílna.
Mindegyikük ráharapott a méregkapszulára, hogy megöljék magukat. Ám a lecsapó egység
kettejüket még ebben is legyorsulta: egy másik alak ugrott a kocsijuk tetejére, és a fémtető megint
csikorogva horpadt be. Majd az alak, a kékes fénnyel irizáló kardjával egy villámgyors mozdulattal
felvágta a kocsi tetejét.
A következő pillanatban pár piciny, tenyér méretű kis robot repült be és a bent utazók arcára
vagy nyakára tapadt és egyetlen másodperc alatt annyi altatót fecskendezett testükbe, hogy ott
aludtak el, ahol voltak. Párnak már sikerült szétharapnia a méregkapszulát, így ők megúszták az
akciót. Ketten azonban nem: a Concord ellátó egységeinek vezetője és Dekrar ezredes nem törte
szét a szájában elég gyorsan, így mikor a kis robotok az előbbinek a jobb arcára, a másiknak a
nyakára tapadtak és befecskendezték a szert, elernyedt minden tagjuk, még az állkapcsuk is.
Tehetetlenül szemlélték, hogy a kocsi tetején álló másik vörös szemű amazon – Dekrar ezredes
azonnal felismerte, hogy ez Mei Gron – mint halált hozó angyal áll felettük és figyeli ki az, aki
most elvihető.
Dekrar ezredes mielőtt elvesztette volna az eszméletét, az oldalajtót kinyitó férfit látta, akit
felismerve nagyra nyíltak a szemei:
– Üdvözlöm ezredes! – mondta pimaszul mosolyogva Trondam Rei. – Azt hiszem, most
#111#

fordul a kocka.
Dekrar ezredes elvesztette eszméletét. Már nem látta, nem érezte, amint őt és a másik
Concord tisztet – aki még élt – kiráncigálják és megbilincselik.
– Két célpont elfogva! Ismétlem, két célpont elfogva! – jelezte Trondam, miután visszacsukta
harci sisakjának arcvédőjét.
– Vettem Trondam! – válaszolt Beln. – Be a kocsiba és nyomás a hangárhoz!
Nyph és Mei leugrottak a két autó tetejéről és segítettek kiemelni az ájult testeket.
A közelükben az orvosok, tudósok, „friss testek” most jajveszékelve futottak arrébb, egyikük
rá is csapott egy vészjelzőre a falon, hogy jelezzen a belső biztonsági erőknek. Majd elfutott.
Trondamék nem nagyon foglalkoztak vele, már úgyis tudta sok mindenki, hogy itt vannak.
Egy újabb sikló suhant fel a mélyből a hídra, majd egy szép, íves mozdulattal rálebegett a
talajra és felette fél méterrel gyorsan közeledett. Majd lelassult és a pilótafülke teteje félrecsúszott.
Volre vezette a gépet, mellette ült Beln.
– Befelé! – mondták egyszerre.
Trondamék a két ájult rendőrt betuszkolták az oldalajtón, majd ők maguk is beszálltak. A
sikló akár húsz személyt is tudott volna szállítani, de most csak Trondamék – Rufy kivételével –
ugrottak be. A két harci amazont leszámítva mindannyian Concord-os páncélruhákat viseltek, hogy
ne világítsanak célpontként. A két nő csak azért nem vette fel a kiváló védelmet nyújtó öltözéket,
mert lassabbak lettek volna benne.
– Bent vagyunk! – kiáltotta Trondam. – Tépés, tépés!
Volre nem is teketóriázott. Miután hátrapillantva látta, hogy szerelme épségben visszaért és az
akció – ha nem is teljesen –, de sikerült, így lecsukta a pilótafülke tetejét. A kis jármű megfordult és
visszarepült a hídhoz. Ezen szerettek volna átrepülni, ám szemből gyalogos egységek érkeztek, két
nagy négylábú harci robot köré csoportosulva. Ezek együtt a siklót pillanatok alatt
szétolvasztanának, így Volre tudta, másfelé kell menniük.
– Kapaszkodni! – kiáltotta, majd felemelte a gép orrát, kifordult a híd vonalából, bedöntött, és
zuhanni kezdett az alattuk lévő feneketlennek tűnő mélységbe.
A sebes zuhanás közben kitértek kiálló teraszok, lebegő karbantartó robotok elől. Ha ezek
közül egyet is eltalálnának, akkor mind itt lelik halálukat, ez biztos.
Két kilométeres zuhanás után a sikló sebesen befordult az állomás alsó részén a mélybe nyúló
gravitációs modulokat körbeölelő hengeres térbe. Mivel itt nem nagyon járt senki, nem is
foglalkoztak az építés során felmerülő veszélyforrások – kiálló éles modulok, szikrákat fröcsögő
túlterhelt berendezések – eltüntetésével és biztosításával. A körkörös járatot mélyedésekből
kiszűrődő vörös fények világították meg, nagyon széles volt, de csak és kizárólag repülni képes
eszközökkel lehetett ide jönni, mert se egy híd, se egy platform, de még egyetlen olyan felület sem
akadt, ahol ember megvethette volna a lábát.
A sikló ezen száguldott át, kényelmesen kikerülve a veszélyes, ám tőlük messze lévő
dolgokat. A kivetített térkép jelezte, hogy egy félkörívet meg kell tenniük idelent, hogy majd újra
feljebb tudjanak emelkedni a hangárakhoz.
Eközben az űrben zajló csaták kivetítései az állomáson kialakult pánikhangulatot már a
végletekig fokozták. Tömegesen hagyták el az emberek a létesítményt mentőkabinokkal, megint
mások csak álltak és figyelték az élő közvetítést. Ez utóbbiak láthatóan nem foglalkoztak azzal, ha
meghalnak, vagy bajuk esik. Vagy volt klónjuk messze innen biztonságban, vagy pedig tudatában
voltak annak, hogy a CESZ még ha be is tör a rendszerbe és el is söpri a Concord-ot az állomás
körül, kilőni nem tudják majd az építményt.
A CESZ erők elfoglalták az Vecodie rendszert is és nyomultak tovább. A képernyők bal szélén
a visszaszámláló már csak egy rendszert mutatott, a jobb szélen az is látható volt, hogy most törtek
be a következőbe, az Yvaeroure-ba. Ezután már az Octanneve jön…
Az Yvaeroure rendszer beugró kapuján újra megindult a harc: a támadó hajók száma négyszáz
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alá csökkent már, a védők pedig mintha megint többen lettek volna, már majdnem három teljes
kötelék, vagyis háromszáz hajó. A középen látható villódzó képek csak azok számára voltak
követhetőek, akik valamicskét értettek az űrbéli hadviseléshez. A közvetítést végző hajók sok
esetben csak két másodpercet tudtak leadni, mert megsemmisültek. Utána váltott a nézet, emiatt a jó
néhány szemlélőnek nem volt más az egész, mint egy látványos, lenyűgöző, ám igen félelmetes
űrcsata, ami a közelükben tombolt. A felvillanó tűzgömbök közt pedig egyre több CESZ hajót
lehetett felfedezni…
Trondamék időközben elérték a gigantikus gravitációs modulokat körbevevő, akár fregatt
verseny rendezésére is alkalmas méretű alsó blokkok átellenes felét. Volre újra felrántotta a kis gép
orrát, majd sebes emelkedésbe kezdtek.
Megint csak kerülgetniük kellett a csillogó zöld falból kiálló elemeket, platformokat. Ha csak
az egyikbe belecsattannak, vagy csak megkarcolják ebben a veszett tempóban, már nem kell sokat
foglalkozniuk semmivel, mert indulhat a klónélesztés.
Elérték a hangárak közelében futó folyosórendszereket. Valóságos labirintusnak tűnt, mely
tele volt raktárakkal, közlekedő-, rakodófolyosókkal és szervízjáratokkal.
A térképet követve egy kietlen szakaszra jutottak, ahol sebesen száguldottak tovább. Nem
tudták, hogy a belső védelmi egységek hol keresik őket, de mivel a hangárba már berepültek a saját
hajóik, nem tartották kizártnak, hogy ott várják majd őket a belső védelmi erők. Az egyetlen
lehetőség az, ha villámgyorsan odaérnek, mielőtt a biztonságiak túl nagy számban gyűlnek össze.
Egy kereszteződéshez érkeztek, ahol négy csőszerű, bordázott, széles járat találkozott. A
térkép szerint ez a terület tele volt ilyen hengeres folyosók labirintusával. Lelassítottak és jobbra
fordultak, ám a bal oldali járatból felbukkant egy belső kis őrnaszád. Kisebb volt, mint a menekülők
siklója, ám sokkal több fegyvert cipelt testén. Áramvonalas felépítménye kiválóvá tette az itteni
száguldozásra, fekete pilótafülkéjéről visszaverődött a plafon zöldes megvilágítása, kis szárnyain az
energiafegyverek ütegei most célpontokat lelve rájuk álltak.
– Naszád rajtunk! – jelentette Volre.
– Térj le balra! Kiszállunk! – adta ki a parancsot Beln.
Volre engedelmeskedett, a siklójuk bedőlt balra és befordult. Éppen időben, mert két vaskos
lézernyaláb tévesztette el őket és vágódott a falba. A férfi nyomban megállította a járművet és
minden ajtót kinyitott. El kellett intézniük ezt a kis naszádot, mert kilövi őket.
Aki csak tudott, kiugrált és a folyosó bordázott beugróinak fedezékébe vetődött.
A kereszteződésben feltűnt a sikló és miközben lassan oldalazva fordult, egyfolytában lőtt.
Szerencsére még csak rá akarta vezetni a sugarakat az éppen parkoló másik gépre.
A pilóta nem sejtette azonban, hogy annak utasai már elrejtőzve állnak készen a fogadásukra.
Mire észbe kapott, már leolvadt a pilótafülke teteje, érezte az olvadt fém szagát, az izzó melegséget
a közelében, majd pár újabb lövedék széttépte a fejét. A kis naszád lassan oldalazva csattant bele a
falba és a talajra ereszkedett.
– Gyerünk, tovább! – kiabálta Beln.
Visszafutottak a siklóba, és amint az utolsó ember is bent volt, Volre rákapcsolt.
Tovább száguldottak a folyosókon. A kesze-kusza járatok elsőre úgy tűntek, hogy sosem
érnek véget. Ám az egyiken kiszáguldva egy hatalmas terembe érkeztek. És megérkeztek a
hangárak előtti előkészítőbe, ahol drónok, lőszerek és kisebb csomagok álltak készen arra, hogy a
parkoló hajókat feltöltsék velük. Mint mindenhol az állomáson, itt is bőven ténykedtek emberek.
A teremből több csőjárat vezetett ide. Hatalmas volt, akár egy cirkáló is befért volna. A
közepe mélyebben helyezkedett el, ahol padlóhoz rögzített, figyelmeztető vészjelzésekkel tarkított
konténerek sorakoztak egymás mellett. Két embernyi magasak voltak, és ennél jóval hosszabbak.
Tartalmuk lőszereket, rakétákat rejtett. Persze voltak itt egyéb fegyverek töltetei is, de azok nem
reagáltak érzékenyen arra, hogy mondjuk beléjük csapódik egy sorozat. Az ilyen konténerek
készítői persze gondoltak ilyesmire, és olyan ellenálló falakkal tervezték, hogy űrhajóüteg kellett
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ahhoz, hogy áttörje, kézi fegyver nem tudta.
A csőjáratokkal szembeni messzi falon kilátóablak terült el, és még innen is látni lehetett a
hatalmas hangárteremben ide-oda suhanó beszállókompokat és kidokkoló hajókat. A hosszú üveg
két szélén silók bejáratai nyíltak és ez volt a végcéljuk. Az oldalsó falakról nem nyílt semmiféle
járat, felszínük tömérdek Neocon terminállal és irányítópulttal volt tele. Innen végezhették a ki-be
rakodást.
A teremben sokan tartózkodtak: tele volt rendőrökkel, harci robotokkal. Ez utóbbiakból négy
is akadt, négy masszív lábukkal képesek voltak akár akadályokkal telezsúfolt terepen is úgy átfutni,
mint egy pók a falon. Felsőtestük az emberi torzó kifigurázása volt, két masszív karjuk végén
gépágyúk, fejük páncélozott burkolattal csillogott. Hallottak már mendemondákat ilyen gépekről,
nem volt ritka az, hogy halálra ítélt bűnözők agyát használták fel arra, hogy ilyenekbe beleépítsék
és használják. Ezáltal kiválóan kezelhetőek, irányíthatóak, mi több, okosak voltak.
A mellettük lévő vagy két tucat fegyveres szétszóródva – és ami a legfontosabb, nem
számítva arra, hogy a csőjáratból bárki is ide érkezik –, most a kilátóüvegnél figyelte a már bent
várakozó CESZ hajókat, amik már kilőttek minden őrágyút és fenyegetően forgatták körbe
ütegeiket.
A sikló beszáguldott a terembe és mire a bent lévők felfogták volna, mi történik, máris egy
lövedékkonténer takarásába repült.
A rendőrök nyomban leadták a jelentést, hogy a behatolók itt vannak. Ám a takarásban lévő
sikló felől semmi mozgás nem történt. A négy harci robottal együtt közelíteni kezdtek élesített
fegyverekkel.
Hirtelen négy apró kis robot röppent ki a konténer mögül és sebesen szállva rátapadtak a harci
gépek groteszk fejére. A négylábú monstrumok hirtelen megálltak, amint a rájuk tapadt kis
szerkezetek egyetlen másodperc alatt lebénították a mozgásért felelős mesterséges szerveket. Majd
megkezdték a tudat védelmének áttörését. Az ezeket irányító Fey Xalken minden idegszálával erre
összpontosított; nagyon nehéz volt az ilyen gépesített emberi agy felett átvenni az irányítást.
Eközben a többiek szétszóródtak, álcaköpenyt viseltek, ezért a rendőrök nem látták őket.
Egyikük fejét hirtelen egy semmiből előbukkanó fémpálca döfte át, és olyan erővel vitte
tovább, hogy a férfi szinte a közeli falnak repült. A nyílvessző beleállt egy terminálba, a szétszóródó
szikrák szétolvasztották az odaszögezett fejét.
Újabb fájdalmas kiáltás harsant, amint egy éppen fedezékbe ugró páncélruhás mellkasán
csikorogva bukkant elő egy ezt átszakító véres karpenge. Ezt gazdája kirántotta a testből és hagyta a
halottat a földre zuhanni.
A rendőröknek fogalmuk sem volt, merre járnak a támadók. Sőt mi több, hirtelen az
oldalukon harcolni akaró négylábú robotok mintha meggondolták volna magukat, ugyanis feléjük
fordították nagy kaliberű gépágyúikat… Fey Xalken sikeresen áttörte az agyuk védelmét.
Hatalmas robaj közepette megindultak a lövedékek. A biztonsági emberek hullani kezdtek,
számuk hirtelen lefeleződött, ahogy a négy robot fényes lövedékfüggönnyel terítette be a termet
Haláluk gyors volt, ám roppant kegyetlen, sose gondolták volna, hogy a velük masírozó őrrobotok
egyszer rájuk emelik fegyvereiket, sőt mi több, el is sütik azt.
A helyzetet kihasználva persze a CESZ kis kommandós egysége sem tétlenkedett. Most ugyan
nem rohantak ki nyílt harcra, hanem inkább rejtőzködve lövöldöztek, nehogy egy sorozat lekaszálja
őket is.
Néhány másodperc múltán a négy őrrobot kivégezte az utolsó Concord-ost is. Ezután
rendszereik lekapcsoltak és a gépbe épített emberi agyat pedig az arcukra tapadt robotok
túlterhelték, ezáltal gyakorlatilag megsütötték. A lövedékzápor végeztével fegyvereik a föld felé
lógtak, a mozgásért felelős végtagok vezérlő egysége utasítás hiányában felengedett, így a több száz
kilós monstrumok a földre csuklottak. Arcukról leszakadtak a robotok, apróra – tenyér méretűre –
csukódtak össze és visszaröppentek Fey kezébe, aki a gyilkos gépeket egyszerűen zsebeibe rejtette.
A többiek már leszedték az álcaköpenyt magukról, és a beszállókompok felé futottak, hogy
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aktiválják azokat.
A CESZ erők nem tudták elfoglalni az Yvaeroure rendszert. Mivel hajóik száma már négyszáz
alá esett és a védők is háromszázan voltak, így rendre hullottak. Persze vitték magukkal a lángsírba
a Concord hajóit is. Más taktikát kellett választaniuk, különben ha ezt így folytatják, akkor annyira
lecsökken a számuk, hogy az Octanneve rendszerbe már nem fognak tudni betörni.
Gondos összehangoltsággal azokat a hajókat vették célba, amik bénították a térhajlító
hajtóműveket. A CESZ erők ekkor már csak három kötelékkel rendelkeztek, míg a Concord
kettővel. Háromszáz gép a kétszáz ellen.
Húsz újabb Concord hajó vált az enyészeté, melyek legtöbbje kis elfogó gép volt, ám pár
nagyobb is akadt, ami meggátolta a szökést. Ekkor a támadók már az Octanneve kapu felé álltak
irányba és amelyik hajó csak tudott, elindult arra.
Pár perc múltán minden CESZ hajó elhagyta a beugró kaput és a kiugróra gyűltek. Itt nem
volt egy védő sem, mivel a másik irányból védték le a rendszert.
A támadók azonnal átugrottak. A felderítőknek köszönhetően jól tudták, hogy az Octanneve
rendszerben a védelem kisebb, hiszen a Concord mindent egy lapra tett fel.
Amint beérkeztek az első hajók, máris becélozta őket a védő – egyetlen kötelék. A támadók
háromszoros túlerőben aprítani kezdték őket. Ezalatt pedig az előző rendszerben két raj, amik csak
és kizárólag elfogóhajók voltak, most a Concord kötelékeiből annyi hajót tartottak fel, amennyit
csak tudtak, hogy a lehető legkevesebb tudjon utánuk menni. Megmozdulásuk önfeláldozó volt,
tudták jól, hogy ebbe belepusztulnak.
Két rajnyi rendőrségi hajó az Yvaeroure rendszer beugróján ragadt, a maradék 175 hajó az
Octanneve kapu felé száguldott, hogy a támadók után menjen. Ám megint meg lettek tréfálva:
mikor a kiugróra értek, két tucat CESZ csatahajó mellett száguldottak el, amik 150 kilométerre
álltak a kaputól. Távolsági harcra összerakott fegyverzettel. Amint a Concord gépek a kapura értek,
látták, hogy itt vannak a csatahajók, amik céloznak is. Majd koncentrált tűzzel lőni kezdték a
cirkálókat.
A Concord hajók egymás után durrantak el egy-egy sorozattól. Kötelékeikből ki is vált pár
gyors jármű, hogy elkapják a csatahajókat, majd amelyik csak tudott, az visszalőtt rájuk.
Míg ez a két rajnyi támadó hajó kellően meglepte a védőket, addig a kapu másik oldalán, az
Octanneve rendszerben a támadók lekaszálták a mindössze egyetlen köteléknyi Concord hajót.
Leszámítva a levált elfogókat és távolsági harcot vívó csatahajókat, már ők sem voltak sokan. Még
212 hajó maradt, szemben a Concord még 140 hajójával. Mind tudták, hogy a környező
rendszerekben is rendőrségi kötelékek állomásoznak, de még nem jöttek be. Ám a CESZ elérte az
offenzíva célját: ugyan csak a beugró kapuig, de betörtek a rendszerbe. Kellően megzavarva a
védőket, annyira, hogy a rendszer EVE nővérei irodaállomásáról a kis kommandós egység most ki
tudjon dokkolni, csatlakozni hozzájuk. Már a fedélzeten volt a Concord erők két elkábított tisztje,
az ellátó erők vezetője és a védelmi szakértő, az Antiainen incidensben remekül helytállt Dekrar
ezredes.
Az állomásról hajók dokkoltak ki. A rengeteg mentőkabin – melyek felhője még mindig
folyamatosan hagyta el az állomást – közt feltűnt a négy parancsnoki hajó és az őket kísérő elfogók
és felderítő cirkálók. Gyorsan haladtak, a hangárból kirepülés után máris vektorra álltak, az
Yvaeroure kapu felé.
A távolsági hadviselést folytató csatahajók nem repültek sehová, egyre csak lőttek, és lőttek.
A rendőrségi cirkálókat egymás után robbantották le az égről. Feladatuk pedig az volt, hogy annyi
hajót lőjenek le, amennyit csak lehet, ezzel együtt a rájuk küldötteket is addig tartsák, amíg egyben
vannak. Feladatuknak tökéletesen eleget tettek, a maradék 140 Concord hajóból már húszat
semmisítettek meg és kellően szétbontották erőiket, hogy az Octanneve-ből éppen beérkező CESZ
kötelékek most a szétszóródott hajókat könnyedén lepuffanthassák.
A csata az Yvaeroure-Octanneve kapun öt percig tartott és mindössze harminc rendőrségi gép
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maradt. A távharcra épített csatahajók megtették dolgukat, ugyan elpusztultak, de annyira
meglazították a védelmet, hogy a többiek most veszteség nélkül lőtték le ennek maradékát.
Ám a CESZ felderítők jelentettek, hogy az Octanneve mögül újabb hatalmas Concord
egységek indultak meg. Két ugrásra voltak. Ezen felül az Arasare rendszerből leágazó két
zsákrendszer hajói is mozgásba lendültek és már gyülekeztek a kapun.
– Minden egységnek, teljes sebességgel kifelé Low Sec irányába! Minden eszközzel védeni a
parancsnoki hajókat! – harsogta Aylar a kapitányokhoz.
Beln tovább osztotta le a parancsokat a saját kötelékének:
– Hatos kötelék indulás azonnal! Együtt mozgunk, gyerünk, gyerünk!
Az Yvaeroure-Octanneve kapuról a még menekülő Concord hajók vadászata hirtelen
abbamaradt, mert a támadók elhúztak a másik kapu felé. Először a gyors gépek tűntek el, utána a
lassabbak.
Aylar megint kiabált a kötelékparancsnokoknak:
– Arasare rendszerbe most mennek be a zsákból! Ismétlem, mennek be Arasare rendszerbe!
A kapitányok káromkodtak. Most ugranak még csak be Vecodie-ba. Ezután jön az Arasare,
majd Yvelet és utána már kint is vannak. Ám először az Arasare-n is át kell jutni, ahol az elküldött
adatok alapján két köteléknyi Concord hajó gyűlt össze. Ha be tudnak jönni eléjük, akkor ez az
offenzíva elbukott…
A CESZ pilóták ennek tudatában a legtöbbet hozták ki hajóikból. Gyorsan vektorra álltak, a
térhajlítóművek aktiválódtak és repesztettek a Vecodie-Arasare kapuhoz. A kis gépek előre mentek,
de mindig megvárták a nagyobbakat is és egyszerre ugrottak be az…
… Arasare-Vecodie kapuhoz, ami tiszta volt. Ám az új Concord egységek már itt bent vártak
egy másik kapun.
A CESZ erők azonnal mentek tovább. Most jön az Yvelet rendszer, az utolsó High Sec…
Továbbszáguldás után Aylar újra kiabált:
– Megindultak felétek! Gyerünk, gyerünk, húzzatok kifelé!
Megérkeztek az Arasare-Yvelet kapuhoz. A kis hajók már itt voltak, és várták a nagyobbakat.
Már estek kifelé a hipertérből a leglassabb járművek is, mikor a Concord hajók is behullottak
melléjük. Tőlük pedig elsőként a csatahajók. Egyetlen pillanatig sem tétováztak…
– Befelé, befelé! – kiabálta Beln a kötelékének és jól tudta, hogy a másik parancsnok is
hasonlóan cselekszik.
A kapu aktiválódni kezdett és minden modulja visítva tiltakozott a több száz kérelem
teljesítése ellen.
A CESZ hajók megkezdték a beugrást az Yvelet rendszerbe. Minden hajó egyszerre. Eközben
párat megtépáztak a rendőrségi járművek, sőt, néhányat le is lőttek. A támadók pedig most nem
vették fel a harcot velük, csak menekültek.
Az Yvelet rendszerben máris vektorra álltak. Gyorsultak. Ám jöttek be utánuk. Egyre
többen…
Amelyik CESZ hajó nem volt elég gyors azokat elkapták és kíméletlenül lőni kezdték. A
kapitányaik még el tudtak gyorsan köszönni, mondván, hogy majd nemsokára találkoznak, amint a
klónjuk újra éled. Ám úgy tűnt, a Concord nem lőtte szét a mentőkapszulákat, de elmenekülni sem
hagyta őket. Begyűjtötték mindet, amit csak el tudtak kapni. Úgy tűnt, kellenek nekik a foglyok…
Közel húsz CESZ hajót tudtak kilőni, hat mentőkapszulát elkapni. A kocka már egyértelműen
fordult, már a CESZ volt az üldözött.
A hajók elérték a kiugrót. Aylar pedig megint üvöltötte:
– Kifelé mindenki Low Sec-be! Ne várjátok be egymást! Aki tud, meneküljön!
A pilóták engedelmeskedtek, a kis hajók máris ugrani kezdtek, követték a cirkálók és a négy
parancsnoki hajó is, majd jöttek a csatahajók maradékai.
Ez utóbbiak a kapura egyszerre érkeztek egy teljes Concord kötelékkel együtt, ami mind
csatahajóból állt. Azonnal ugrottak a menekülők után…
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…ám a célrendszer már Low Sec volt, ahol a CESZ kapitál flottája már készen állt a
fogadásukra.
A Concord kapitányok nagy hibát követtek el, felelőtlenek voltak, hajszolták a kalózok
levadászásáért járó kitüntetések lehetőségét. Saját maguk döntöttek úgy, hogy ha már itt a
közelükben vannak, akkor mennek velük és pár lövés mindössze…
…de a rájuk szabaduló gigászi tűzerő ellen vajmi kevés esélyük volt. A kapitál hajók
másodpercek alatt semmisítették meg a beérkező Concord-os csatahajókat. A kapu körül minden
másodpercben két fényes tűzgömb villant, majd ezek a jelenségek egyre csak szaporodtak. Egyetlen
perc alatt száz roncs tanúskodott arról, hogy a Concord pilótáinak vakmerősége sem ismer
határokat, hisz tudták, hogy a kapitál hajók itt vannak, mégis beugrottak. A vérszomj, a CESZ
utálata miatt megkockáztatták, de óriásit hibáztak…
Ezután a kisebb hajók bedokkoltak a hordozókba. A nagyobbak pedig a rendszer egy másik
pontjára gyűltek, hogy közel kerülhessenek a Titánhoz, aminek rendszerét használva pár fényévvel
távolabb érkezhessenek…
Ugyan a Concord erők rendre gyűltek High Sec-ben, hogy még egyszer, nagyobb erővel
próbáljanak meg legalább pár kapitál hajót lelőni, de a CESZ felderítői máris nyitották a gravitációs
mezőket, melyekre a hatalmas hegyek egyesével ugráltak rá…
A CESZ Solitude offenzívája is sikerrel zárult: elfogták a Concord két magas rangú tisztjét,
akik öntudatlanul hevertek a Sleipnir gyomrában. Bár a harcok során majdnem elbuktak, végül a
kiváló stratégáknak és harcosoknak köszönhetően győztek. Azonban már olyan sok hajót
veszítettek, hogy elkerülhetetlenné vált az utánpótlás megszervezése…
NÉHÁNY ÓRÁVAL KÉSŐBB, A SCOPE HÍRCSATORNA KÜLÖNKIADÁSA
SUGÁRZÁSI RÉGIÓ: TELJES ÚJ ÉDEN
– Köszöntöm Nézőinket, Quinn Gwen-t hallhatják a Scope különkiadásával. – A Caldari nő
csillogó, ezüst színű ruházatot viselt és új frizurát. Mesterséges szemei a bődületes hírmennyiség
miatt szinte nem is tudtak fókuszálni a kamerába. Ugyan bele nézett, de tekintete réveteg volt a
belül kijelzett sok adat olvasásától. Meg aki értett egy keveset a médiához, tudhatta, hogy a
mondanivalót manipulálják. Nem fogják elmondani a teljes igazságot.
– Mai témánk és ettől a pillanattól kezdve egy folyamatos sugárzás tárgya lesz a ma lezajlott,
újabb két CESZ hadművelet, valamint ezek következményeinek ismertetése. A Concord külön
felhívta a figyelmet arra, hogy a híradás közhangulatot felkavaró lehet, így akit ennek fokozásán
érnek, súlyos büntetésnek nézhet elébe. Továbbá minden egyes toborzási, bujtogatási kísérlet
azonnali elzárással, bizonyos esetekben klónozási tilalommal és halálbüntetéssel járhat. A
rendőrség erői kérik a nézőket, hogy ne kezdjenek semmiféle önszándékú akcióba, és ha kérdésük
van, akkor a csillagközi segélyvonalakon kérhetnek eligazítást, illetve itt tehetnek jelentést
felbukkanó CESZ erőkről is. A jutalom a lelőtt hajókért megduplázódott, továbbá minden
információ, ami a hollétükre utal, további jutalom tárgya. Most pedig gyorsan összefoglalom a ma
történt eseményeket. Néhány órával ezelőtt a CESZ megindította második offenzíváját a Deklein
régió ellen, ahol egy Gurista bázist támadtak meg. Jelentések szerint a haditervük tökéletes volt,
pontosan tudták, mikor fognak beérkezni az erősítésként érkező flották, így villámgyors harcban
megsemmisítették a kalózbázist, ahonnan további titkos állomások koordinátáit kaparintották meg.
Rögtön ezután le is csaptak egy drog gyártó állomásra, amit szintén gyors akció keretében
semmisítettek meg. Ezt követően a Concord szükséghelyzeti értekezletet hívott össze, ahová az
érintett Gurista vezért és a területük határain dúló harcok miatt érintett Serpentis klán vezetőjét is
meghívta. A többi nagyobb kalóz szövetség nem jelent meg a találkozón. Az Angel Kartell passzív
maradt, a Sansha és Blood Raider klánok pedig válaszra sem méltatták a tárgyalási
kezdeményezést. Ekkor azonban a CESZ váratlan haditervvel állt elő és rögtön a Deklein offenzíva
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után a Solitude régiót támadta meg, ahol ez a magas rangú találkozó zajlott. A céljuk egyértelmű
volt, el akartak fogni néhány vezetőt. A villámtaktikát folytató támadók betörtek mélyen High Sec
rendszerekbe, és a megbeszélésnek otthont adó állomáson is már várakoztak a beépített egységeik.
Végül, a CESZ támadása sikerült, két Concord tisztet sikerült elfogniuk, személyüket a hatóságok
nem hozták nyilvánosságra. A rendszerekben dúló harcoknak köszönhetően a hajóik száma
jelentősen lecsökkent, így nagy mennyiségű megrendelések és gyártások megindulása várható. A
Concord kéri, hogy akinek ilyen a tudomására jut, azonnal értesítse a csillagközi segélyvonalon a
hatóságokat, hogy elfoghassák a támadókat. Nemsokára katonai elemzőkkel készített riportot
hallhatnak a jelenleg is gyűrűző helyzetről szerte Új Édenben. Köszönöm figyelmüket, Quinn
Gwen-t hallották! Viszontlátásra!
A nő újra belenézett a kamerába, ezúttal fókuszáltan. Mosolygott, majd képét felváltotta egy
Concord toborzó reklám: Képesnek érzi magát? Meg akarja fékezni a CESZ erőit? Segédkezne a
béke újra felállításában? Mire vár? Csatlakozzon még ma! Pilótaképzés, karrierlehetőség, ingyenes
saját hajók. Várja Önt a Concord!
A híradást követően az ideiglenesen felállított CESZ modulokban hatalmas örömujjongás
kezdődött. Ünnepeltek. Két sikeres offenzíva egymás után. Az elért eredmények
megkérdőjelezhetetlenek voltak a szervezet hatékonyságát illetően. Már senki nem vitatta, hogy
veszélyesek és komoly fenyegetést jelentenek Új Édennek. Céljuk első fázisát pedig elérték: ugyan
a híradásban nem közölték le, mert akkor a végén jó színben tüntetnének fel őket de tény, hogy a
harcok Új Éden szerte csökkentek. Most mindenki arra figyel, nehogy a CESZ lecsapjon rá és ő
legyen a következő, akit mesteri villámtaktikával söpörnek el vagy gyengítenek meg.
Míg a modulokban az ünneplés újra kezdetét vette, addig az Erebus gyomrában Aylar, Beln és
Trondam álltak Dekrar ezredes leszíjazott teste mellett. A férfit elkapták, nem tudta megölni magát,
hogy egyik klónja ébredjen. Most pedig magához térve tehetetlenül szemlélte a CESZ szépséges
vezérét, a mellette álló Caldari villámharcost és a Minmatar férfit, aki nemrég egy rakás
szerencsétlenségnek tűnt a cellában, de most meg ereje teljében, győzelemittas vigyorral arcán
nézett a férfire.
Az észhez térő Caldari rendőrezredes nagyokat pislogott. A feje még fájt, a nyakán – ahová a
kis robot tapadt – véres folt árulkodott arról, hogy itt fecskendezték testébe az erős altatószert.
– Dekrar ezredes, hall engem? – nézett az arcába a vezér.
– Igen, hallom Aylar Bren! – mondta fáradtan, majd szemeit levette a nőről és a mellette álló
robotra nézett, ami most mindkét karját felette tartotta. Kezei helyén tűk meredeztek, különféle
színben irizáló folyadékokkal – tudatmódosító szerekkel – a fecskendőkben. Ennek segítségével az
alanyok másodpercek alatt készségesen segédkeztek. Ám bizonyos esetekben mentális sérülés
maradt vissza az erős anyag miatt, és az ennek segítségével kihallgatott emberek már nem voltak
többé használhatóak, és nem csak információ átadásra, hanem gyakorlatilag semmi másra.
– Ezredes, mint láthatja, nem akarjuk megölni – mosolygott veszedelmesen a nő.
– Észrevettem. Gondolom belső információkra kíváncsiak, ugye? – nyelt egyet a férfi. Neki
már mindegy. Ha nem segít, belenyomják a szert és vége. Ha megőrül akkor még a klónjait se tudja
többé éleszteni, ha pedig mégis, akkor – mivel az átveszi a biometrikai adatokat – az is bolond lesz.
Kegyetlen módszer, ám kétségtelenül célra vezető. Ő maga sokszor alkalmazta ezt már elfogott
bűnözőkön, de sosem gondolta volna, hogy egyszer ő fekszik majd így leszíjazva.
– Nem egészen – Aylar a férfi ágyára támaszkodott. Mivel éppen ünnepelni készült, így
roppant szexis – szinte épphogy takaró – ruhákat viselt. – Az akcióink nem értek még véget, és
szükségünk van egy kiváló belső emberre a Concord-nál. Ez lesz maga – kacsintott.
Az ezredes rángatózni kezdett: rájött, hogy nem ijesztgetik, hanem valóban át akarják
módosítani a tudatát. Megint lepörgött benne az, hogy ha ezt megteszik, akkor még a klónjai is ezt
fogják tenni a jövőben. Legszívesebben üvöltött volna tehetetlen dühében, de végül megemberelte
magát és nem akarta kimutatni ezt. Fogait összeszorítva állta a nő elszánt tekintetét. Aki pedig
folytatta:
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– Ezredes, tudom, hogy ez kegyetlen módszer részünkről, hiszen ezzel tönkretesszük az életét
és a karrierjét. De majd belátja, hogy jó ügyért vesztette el ezeket.
– Mi abban a jó, hogy irtanak mindenkit, akit érnek? – kérdezte dühösen, erőlködve,
tehetetlenül.
– Maga még mindig ezt hiszi? – vonta fel a szemöldökét Aylar. – Nézett már körül azóta,
hogy mi megjelentünk? Nem látta, hogy az akcióinknak köszönhetően mennyivel csökkentek az
erőszakos akciók szerte Új Édenben?
Erre a férfi nem tudott mondani semmit, mert ez bizony igaz volt. A találkozón – amiről
elrabolták őt – említésre került ez a tény. A CESZ valóban egy kisebb, átmeneti békét teremtett a
szerteszét háborúzó kalózok, hadiflották, zsoldosok és űrrendőrség közt, hiszen mindenki a saját
vidékének védelmével volt elfoglalva a hadjáratok helyett.
Kénytelen volt belátni, hogy a helyzete akármennyire kényelmetlen, de szükséges. Nem tudta,
mit terveznek vele. Módosítani fogják a tudatát és mikor elérik a kívánt eredményt, csak akkor
mondják el a neki szánt feladatot?
Aylar látta rajta a kezdeti vívódást, majd végül azt, hogy beletörődik sorsába. Ez éppen elég
volt neki.
– Ugye tudja ezredes, hogy a Concord most elfeledi önt.
– Igen, tudom – sóhajtott a férfi és fájdalmasan felszisszent a leszíjazott karjába hasító
fájdalomtól.
– Azt is tudja, hogy a klónjait meg fogják semmisíteni, éppen azért, hogy mi ne
férkőzhessünk be a testén keresztül a rendőrségbe?
– Tökéletesen tudom.
– Nos akkor ezredes – tett fel Aylar mindent egy lapra. – Ez esetben mi az az egyetlen dolog,
amit választhat?
Feszült csend következett. A tehetetlen tiszt a három tekintélyes jelen lévő szemébe felváltva
nézett. Ugyanakkor végiggondolta a saját lehetőségeit; ha ellenkezik, akkor belenyomják a szert és
mindent elmond, amit tud. Beépíteni már nem fogják tudni, hiszen elfogás esetén a protokoll az,
hogy a Concord teljesen elfeledi az embereit, minden hozzáférését letiltják, hogy éppen a
tudatmódosító szerek esetleges felhasználása esetén ne okozzanak már galibát.
Ha pedig nem ellenkezik, akkor segíthet a CESZ-nek és ezt jobbnak találta, hiszen a Concord
mindenképpen elfelejti. Neki mindenképpen vége és az egyetlen esélye az életben maradásra az
maradt, hogy a CESZ -nek segít. Vagy pedig meghal… Ennek manapság sokan nem látták értelmét.
Minek hősködni? Elmúltak már azok az idők.
Aylar-ék látták az ezredesen, hogy feladja a harcot. Persze nem fognak bízni benne, biztosan
nem ültetik majd egy hajó parancsnoki hídjára, de ha fogva tartják, segíthet a kellő információkkal.
– Feladom Aylar Bren! Győzött!
A nő arcán veszedelmes mosoly terült szét. Igen, győzött. Megint. De most jöhetnek a
kérdések. Persze a tartalmukat ellenőrizni kell, mert a férfi még hazudhat.
A robot hirtelen az egyik tűt belenyomta a nyakába és egy pillanat alatt a vérébe pumpálta
tartalmát. Az ezredes felszisszent a fájdalmas szúrástól.
Néhány másodperc múlva az arca bágyadttá vált és hatalmas mosoly terült szét rajta.
Elkezdett dolgozni az igazságszérum.
Aylar újra megkérdezte:
– Hall engem, ezredes?
– Igen… hallom… Bren elnökasszony – mondta halkan, mosolyogva.
Trondam a nőre nézett és gunyoros mosollyal súgta oda:
– Elnökasszony?! Na, mindjárt ő is nagyasszonynak hív, te meg őt faszlovagnak.
Aylar belekönyökölt a férfi bordáiba, aki felröhögött. Majd az ezredeshez fordult és az arcába
súgta az első kérdést…
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Egy óra és hét perc múlva…
Aylar-ék összehívták a CESZ tanácsot, hogy a terveiket újra vegyék. Mikor a nő mondta
Trondamnak, hogy most láthatja a szövetség főbb embereit, kissé izgulni kezdett. Bár az elnök
Aylar volt, a férfi biztosra vette, hogy ő félig meddig kirakatbaba. Bár szava számított, érezte, hogy
igazából ez a többi jelenlévő irányítja a CESZ-t.
Trondam ugyan megkérdezte, hogy kik ezek, de Aylar nem válaszolt. A találkozóig még volt
húsz percük, így megálltak az egyik kilátóablak előtt, ami az Erebus oldalából engedett rálátást az
összeépített modulokra, melyekben nagyban ment a győzelmi mulatozás. Az üvegkupolákon át a
belső, villódzó fények kivillantak, hogy az űrbe kilövellt, használt levegő fagyott pamacsait
világítsák meg a szivárvány minden színével.
Kisebb hajók süvítettek át a modulok felett, szikrázó, színes tűzcsíkot húzva maguk után.
Aylar elégedett volt magával. Eddig kiválóan teljesítettek, minden a terv szerint haladt.
Azonban a legutolsó, Solitude offenzívában a vártnál több hajójuk veszett oda, melyekből sürgősen
utánpótlásra van szükség. Ennek orvoslása még nem is okozna gondot, de az, ami ebből gyűrűzött,
az annál inkább. Emellett örült, hogy Trondam itt van mellette. Annak ellenére, hogy ő maga is
karizmatikus vezető volt, most mégis, valahogy biztonságban érezte magát a férfi mellett. Időnként
elgondolkodott azon, hogy ha Trondam-ból nem szedik ki az agybombát, vagy egyáltalán, nem is
tudtak volna róla, akkor vajon a férfi tényleg segítette volna a Concord-ot? Végül úgy döntött, ezt a
kérdést nem most teszi fel. Majd ha kettesben lesznek…
Trondam is várta már a megbeszélés kezdetét. Kíváncsi volt, kik ezek a CESZ vezetők. Vajon
hogy nézhetnek ki? Matarok? Vagy Amarrok? Meg egyáltalán, fontos ez most?
Az ő gondolatai is elkalandoztak abba az irányba, a mi lenne, ha Aylar-ék nem tudtak volna a
bombáról. Akkor mindent úgy tenne, ahogy a Concord kérte. És ha a CESZ céljait számára
elfogadhatónak találja, akkor inkább meghal, semmint hogy elárulja Aylar-t. És így is történt, a
szövetség céljai többek voltak, mint számára kedvelt dolgok. Örült, hogy így alakult. Annak meg
végképp, hogy Aylar is várta, hogy itt lehessen vele.
Beln nyugodt természetének köszönhetően egyetlen szemrebbenés nélkül figyelte a
mesterséges égitest oldalablakán át a kinti modulokat. Mosolygott, mint mindig. De az ő agya
nagyon racionális volt, mindig tudta, minek mikor van itt az ideje. Míg Trondam és Aylar ugyan
várta a megbeszélést, de csak azért, hogy utána mehessenek bulizni, majd egymással is az ágyba,
addig neki a munka volt az első. Hálás is volt Aylar-nak, hogy az első között hozta ki a börtönből,
hiszen még most is ott lenne.
Az üres folyosón egy piciny lebegő, a levegőben lábaival lassan kapálózó, négylábú, kéz
méretű robot jelent meg és hangtalanul a közelükbe suhant. Csipogott egyet, mire Aylar-ék
megfordultak. A robot halkan, vékony hangon közölte:
– A tanács készen áll! Jöhetnek Bren elnökasszony!
Aylar Trondamra nézett:
– Mehetünk 'matar?
– Hát hogyne – bólogatott a férfi és előreengedte a nőt, majd mikor elvonult előtte, a szépen
ringatózó, formás fenekére csapott.
Aylar nem reagált erre, egyrészt azért, mert most sokkal jobban lekötötte figyelmét, hogy mi
lesz a megbeszélésen elhangzó következő lépés, másrészt pedig amúgy is jól esett neki.
A kis robot ugyan előttük haladt, de nem sietett. Egy ajtóhoz érve rátapadt a mellette lévő
panelre, lábait beledugta a nyílásba és kinyitotta nekik.
Aylar-ék besétáltak a megbeszélőterembe. A helység kör alakú volt, akár ötven ember is
kényelmesen leülhetett volna idebent, de most csak – Aylar-ékon kívül – öten ültek a földön lévő
párnákon. Egytől egyig fekete csuklyával a fejükön.
A terem közepén egy mellig érő, talajból kiemelkedő, fényes felületű kék félgömb adta a
világosságot. Fent, egy hasonló lógott, közöttük időnként energiakisülések villantak fel, melyben
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különféle jelek bukkantak elő. Oldalt ülőalkalmatosságok sorakoztak az íves fal mellett, de most
senki nem ült ezeken.
Az első csuklyás, hátra sem fordulva köszöntötte őket:
– Aylar Bren elnökasszony, Beln Ruan tábornok! Kérem, üljetek le!
A hanghordozás egy Amarr férfire utalt. Trondam pedig azonnal rájött, hogy a csuklya alatt
nem ezek az emberek ülnek, hanem a képviselő robotjaik. Gyakran használtak ilyet magas rangú
vezetők azért, hogy kilétük homályba burkolózzon, mégis mintha ott lettek volna ezeken az
üléseken. Sokan ezt tiszteletlenségnek tartották, de aki szerette volna magát biztonságban érezni, az
előszeretettel használta. Ahogy ezek az emberek is.
Amint leültek a párnákra, Trondam szinte megijedt a csuklya alól elővillanó zöld szemektől.
A burkolatlan, emberszabású gépek most feléjük fordították arcukat.
Aylar hirtelen felállt és mivel Trondamot még nem látták ezek az „emberek” személyesen, így
gyorsan bemutatta. Trondam biccentett a gépeknek, tudta, hogy gazdáik valahol pár fényévvel
távolabb, de lehet, hogy csak a szomszéd teremben voltak a gépekre csatlakozva, és rajtuk keresztül
beszéltek.
A csuklyások a férfi felé fordították fejüket.
– A híres Trondam Rei, az Antiainen incidens első számú felelőse – mondta a balról
legszélső. Kifogástalanul utánozta gazdájának – egy vélhetően Gallente nőnek – a nagyképű
hanghordozását.
– Már hallottunk rólad történeteket Trondam Rei! – mondta a középső, egy Caldari férfi
hangját utánozva.
– Igazán? – a férfi nem tudta, mit tegyen. Szégyellje el magát, vagy szóljon be valamit?
– Igen! És most ülj le! Megbeszélnivalónk van.
Miután Aylar-ék elhelyezkedtek, a robotok a félgömb felé fordították fejüket. Hirtelen némi
kékes energia materializálódott a szerkezet és az arcuk közt. Néhány másodpercig tartott
mindössze, majd amilyen gyorsan előtűnt, olyan sebesen foszlott szét. Ezt követően újra fémes
arcukból világító zöld szemeikkel néztek a látogatókra.
– Akkor kezdjük a megbeszélést! – a robot, mintha tényleg ember lenne, megköszörülte a
torkát, de persze csak ennek hangját továbbította. – Aylar Bren elnökasszony, átnéztük a
jelentéseket. Eddig minden kiváló, tartjuk az ütemtervet.
A nő bólintott ennek tudomásul vételekor.
Trondam azonban nem értette. Őt nem avatták be, így most fogalma sem volt, miféle
ütemtervről van szó. Mi lesz ezek végén? Hova tart az egész akció?
Az egyik robot – mintha gondolatolvasással rendelkezne – hirtelen egy piciny adatchipet
adott át a férfinek, aki a tarkóján behelyezte a memória olvasóba ezt és rögtön megértette, mi a
CESZ forgatókönyve. El is képedt…
– Az utánpótlás bajos lehet. Sőt, inkább úgy mondanám, biztosan bajos lesz – ingatta a fejét
Aylar.
– Tudjuk – válaszolt most egy Minmatar nő hangja. – A Low Sec vonalak rendben vannak, de
a High Sec túlságosan őrzött. Eddig minden rendben ment, a gyártás elindult. Ám a Concord
valahogy megneszelte, hogy az utánpótlásra szánt hajómennyiség jelentős részének gyártása az
általuk őrzött rendszerekben kezdődött meg. Ha ezeket a hajókat nem tudjuk kihozni, akkor
máshonnan leszünk kénytelenek beszerezni, de akkor elcsúszunk az ütemtervvel.
– És akkor mi van? – kérdezte cinikusan Aylar. Vállát még meg is vonta. – Elcsúszunk pár
nappal, na és? Inkább ez legyen, de ne kockáztassuk azt, hogy megkíséreljük kihozni a hajókat
onnan és esetleg lelövik a teherszállítót. Akkor minden odaveszett.
– Ha elcsúszunk a tervvel, akkor is minden hiába – válaszolta a Minmatar nő hangján a robot.
– Nézd meg az új módosításokat! Meg fogod érteni.
Aylar átvette a neki szánt chipet. Eközben látta Trondamon, hogy még ülve is szédeleg, mert ő
csak most tudta meg, hogy a CESZ terveinek mi van a végén.
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Amint végzett az új információk agyba vésésével, kihúzta a chipet és ujjai közt
elgondolkodva játszadozott vele, majd fogai közt káromkodni kezdett.
– Látod Aylar Bren elnökasszony? – kérdezte az előbbi robot.
– Aha. Mikor lettek végrehajtva a tervben ezek a módosítások és nekem miért nem szóltatok?
– kezdett mérges lenni. Kihagyták egy tervezési lépésből, ami nem tetszett neki.
– Nem volt rá időnk, hiszen csak most nemrég hajtottuk végre őket. De mint láthattad, a
negyedik offenzívát összevontuk.
– Igen, azt látom. De nem lesz elég a hajónk hozzá.
– De, elég lesz – vágott bele az Amarr férfihangú robot –, ha ennek az offenzívának a
célrégiója nem az eredetileg tervezett Khanid lesz, hanem a Devoid. Ha ott támadunk, akkor a
Sansha-k is beléphetnek a harcokba ellenünk.
– Ehhez sem lesz elég hajónk – kezdte megemelni a hangját Aylar. Úgy érezte, mintha a
vezetőség nem lenne ennek tudatában.
– De lesz.
– Nos – mondta most a Gallente nő hangján a másik gép. – Az offenzívában két irányból
csapunk le. A High Sec gyártósorokról a hajók ugyan le fognak gördülni, de nem fogjuk tudni
ezeket kihozni, mert a Concord lelövi a teherszállítókat abban a pillanatban. Ezért nem csak mi
kísérjük ki őket, hanem más is. A cég az elmúlt három hónapban sikeresen növekedett,
köszönhetően az Antiainen incidensnek. A vezetőjük Forg Gweykon, akit már ismertek.
Aylar és Trondam összenéztek és szájuk mosolyra húzódott. Ki ne emlékezett volna a
zsoldosparancsnokra, akik a három hónappal ezelőtti balhéban velük együtt harcoltak a bolygón és
terelték el a felszíni DED csapatok figyelmét, hogy a Concord parancsnok, Dekrar ezredes
elfogásáért induló akció megtörténhessen. Ők is ott voltak velük végig, egészen a Skye Arran
Falcon-ján lezajló végső árulás lelepleződéséig.
Adatok vetítődtek ki Forg zsoldos cégéről és ahogy régen a férfi tervezte, az úgy is történt:
akkor régen ők is a Concord ellen mentek, azért, hogy kalózoknál szerezzenek ezzel reputációt
maguknak. A jelek szerint ez sikerült, ugyanis Forg zsoldos cége már nem csak felszíni
egységekkel, hanem saját űrflottával is rendelkezett. Annak segítettek, aki a legtöbbet fizette nekik
egy-egy harcban. És mivel a kalózokkal igen jóban voltak, ezért nagy részben az általuk tervezett
hajók tömkelegét tudták felmutatni: Machariel-ek, Cynabal-ok, Dramiel-ek, Vindicator-ok,
Nightmare-ek, Gila-k, Phantasm-ok, Vigilant-ok és még akadt a nagy birodalmaktól is speciális
fejlesztésű hajó, bár az adatok alapján ez már nem jutalomként került a kezükbe, hanem lopták.
– Látom, ismeritek őt.
– Hát hogyne – felelte egyszerre Aylar és Trondam.
Beln halálos nyugalommal nézett rájuk és örömükre a zsoldosvezér nevének hallatán. És
felötlött benne megint egy fura érzés az Antiainen incidens hallatán. Aki akkor ott volt és részt vett
benne, az egyik oldalról negatív, másikról pozitív embernek tűnt, de mindenképpen valamelyik
véglet volt. Bevallotta magának, hogy szeretett volna részt venni akkor abban az akcióban, csak
éppen… rács mögött volt…
– Nos tehát – folytatta a Gallente nő robotja. – Ők hozzák ki a hajókat. Így nekünk az lesz a
feladatunk, hogy elterelünk. Mivel őket se kedvelik túlzottan, de határozottan jobban, mint minket,
ezért kihasználjuk azt, hogy az ő fejükön csak vérdíj van és nem aktív tűzparancs. Mi támadunk
újra Low Sec felől és míg a Concord összegyűjti az erejét, addig ők kijönnek a teherszállítókkal és
elindulnak Low Sec felé. Nekünk eközben a fronton kell tartanunk a Concord-ot. Amint kijutottak a
teherszállítók Low Sec-be, mindenki eltűnik. És ezzel le is zárult a negyedik fázis. Az ötödikben
ezután már velünk lesz Forg Gweykon zsoldos egysége, akik az első jelei annak, hogy a CESZ
tervei kezdenek működni. Ugyanis önszántukból jönnek az oldalunkon harcolni, nem kérnek
fizetséget.
Aylar és Trondam megint örömteli arccal nézett egymásra. A nőben ezek a hírek elképesztő
energiákat ébresztettek, érezte szívét egyre hevesebben verni a sikerek hallatán. Trondam pedig
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szinte hálát adott a sorsnak, hogy a Concord elkapta, hiszen akkor nem lenne itt és nem vehetne
részt ebben az – elsőre ugyan sokkolónak hangzó, ám egyre reálisabbnak tűnő – elképesztő haditerv
sorozatban.
– Az ötödik offenzíva tervei még nem véglegesek, a negyedik offenzíván múlik majd, hogy
mennyire sikerül végrehajtanunk. Világos? – kérdezte a Gallente nő robotja mozdulatlanul,
mindenféle mimika nélkül.
– Világos – bólintott Aylar. Ezzel pedig Trondamnak világossá vált, hogy Aylar csak a
kirakatbaba. Ez az öt, árnyékban jelenlévő alak volt az, aki valójában irányította a CESZ-t.
– A részleteket megtalálhatod ezekben – ezzel az Amar férfi gépe két piciny chipet adott át
Aylar-nak, aki a tarkójába helyezte és a fejébe töltötte. – Akció húsz óra múlva indul! Addig
érezzétek jól magatokat! A megbeszélést lezárom.
Ezzel a gépek szemei kialudtak és mivel eddig is szinte csak fejmozgást végeztek, most ez is
elmaradt.
Aylar Trondam felé fordult.
– Forg-ékkal a helyszínen fogunk találkozni. Már helyezkednek.
– Sejtettem, hogy nem hívják még ide őket.
Aylar bólintott és mélyen a férfi szemébe nézett. Persze a gondolatai máshol jártak, ezt
Trondam látta rajta.
Beln az ajtóhoz lépett és visszanézett a még mindig szemező elnökasszonyra és barátjára.
Megint elmosolyodott és újra irigykedni kezdett rájuk az Antiainen incidens miatt. De jó lett volna
részt venni abban. De most maradt a jelenlegi akció, ami nem kevesebb izgalommal kecsegtetett…
Miután elhagyták az Erebus testét, a modulokba repültek, hogy csatlakozzanak a
mulatozáshoz. A zsilipszekcióban dermesztő hideg uralkodott, amint a kis komp kitette őket. Újra
döngtek a falak a zenétől. Aylar elgondolkodva nézte a zárt ajtót. Mellette Trondam – mivel még
nem tudta a részleteket – várta, hogy készen álljon és belépjenek. Beln pedig a nőre sandított, és
sejtette, hogy min járhat az agya. Valószínűleg már most az akción gondolkodik, pedig még egy
lazító buli hátravan.
Végül Trondam indult neki és mikor kinyitotta a zsilipet, megcsapta fülüket a hangos zene,
szemüket a villódzó fények, a táncoló sokaság sötéten mozgó hulláma, valamint a félig állott, ám
kellemes meleg levegő kezdte nem mindenhol természetes bőrüket simogatni.
– Gyere elnökasszony! – mosolygott Trondam.
Aylar mintha álomból ébredne, a férfira nézett és biccentett. Majd Beln-re fordította a fejét,
aki pajkosan kacsintott egyet. „Gyerünk elnökasszony, befelé, neked is kijár a mulatozás!”
Majd beléptek a modulba és az első emberek máris örömmel futottak Aylar-hoz, hogy
gratuláljanak, hálásak legyenek és ami a legfontosabb volt, hogy kezet rázhassanak vele… A CESZ
vezérével…
Ám Aylar nehezen oldódott, egyre csak a következő hadműveleten járt az agya. Tudta, hogy a
négy teherhajó kísérése nem lesz egyszerű dolog. És azt is, hogy a CESZ jövőbeli terveiben azért
akadnak szép szerével hibák…
Folytatása következik…
10. RÉSZ: A DEVOID HADMŰVELET
Az elősző rész összefoglalója: a CESZ egy meglepetésszerű, gyors, új hadművelettel a
Solitude régiót támadja meg. Fő rendszerének, az Octanneve-nek az egyik állomásán pedig a
Concord magas rangú találkozójáról igyekszik a kommandós egység elrabolni néhány tisztet. Az
akció sikerül, Dekrar ezredest és egy másik tisztet élve fognak el, majd ájult testüket kimenekítik,
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míg a CESZ flotta pedig küzd a Concord-dal. Ám ebben a hadműveletben a vártnál több hajójuk
vész oda, így nagy mennyiségű utánpótlás gyártása indul meg Null Sec és Low Sec rendszerekben,
de a határidő szűkös, így még néhány High Sec-es állomás gyártókapacitását is kénytelenek
igénybe venni. A CESZ új hadművelete négy teherhajó kijuttatása lesz High Sec rendszerekből egy
közeli Null Sec rendszerbe. A szövetségnek már kevés hajója van, ám egy régi ismerős, Forg
Gweykon zsoldosparancsnok is be fog csatlakozni a harcokba. Mivel nincs idejük megvárni a Low
Sec és Null Sec utánpótlásokat, így azzal, amijük van, támadásba lendülnek, hogy kihozzák a négy
cipekedő óriást…
Fennhatóság: Amarr Birodalom
Régió: Devoid
Húsz órával az Erebus-on lezajlott, CESZ vezérkarral folytatott megbeszélés után…
– Quinn Gwen jelentkezik! Ez egy élő adás a Devoid régióból – kezdte izgatottan kiabálva a
Caldari bemondónő. – Adásunkat újra Új Éden szerte közvetítjük. Mellékcsatornákon tudósító
hajóink felvételeit láthatják, ezeket megpróbáljuk egészen addig sugározni, míg le nem lövik őket.
Az érintett régió minden állomásán a Concord repülési korlátozásokat léptetett életbe, aki elhagyja
a hangárakat, az saját felelősségére tegye ezt. A CESZ két perccel ezelőtt bukkant fel a régióban,
ismételten a kapitál flottájuk segítségével érkeztek. Máris betörtek a Providence Null Sec régióból
Devoid-ba, közvetlenül a Dital High Sec rendszernél. A megjelenésük gyors volt, a Concord hajók
nem tudtak védekezni ellenük, így két perc alatt elveszítették a kaput. Ám várjanak, egy pillanat… –
a nő tekintete réveteggé vált egy másodpercre, majd folytatta: – Igen, a Concord jelentések szerint
a CESZ most nem a teljes haderejével érkezett. Most kaptam a jelentést, hogy az a legutóbbi,
Solitude régióban elszenvedett veszteségeiknek köszönhető, ahol három köteléknyi, vagyis közel
háromszáz hajót veszítettek el.
A bemondó képe elcsúszott balra és középen megindult a csaták kivetítése, jobb szélen pedig
megjelent a rendszereket jelző halvány, elnagyolt térkép. Ez az éppen zajló harcok helyszínét
jelenítette meg két dimenzióban. Alul, a Providence Null Sec rendszer villogott, a sárga KBP7-G,
tőle fentebb a Dital fehér törpéje. Ettől jobbra az Esescama rózsaszín napja, felfelé a Choonka
sárga, balra pedig a Dihra szintén fehér törpéje látszott. Ez utóbbi kettő közt még egy naprendszer
világított ugyanolyan színnel, mint amilyennel a központi csillagja ragyogott; a narancssárga
Thasinaz.
– Most kaptam a jelentést, miszerint a CESZ elsöpörte a Dital rendszerben az összes kapuról
a Concord hajókat, a veszteségeik pedig nem számottevőek. Vajon merre mennek tovább? És a
Concord vajon mit fog tenni?
– Minden egység, gyerünk tovább Dihra rendszerbe! Gyorsan, gyorsan! – kiabálta Aylar a
kötelékparancsnokoknak. Ez rögtön a frontvonal, a Dital rendszer mellett volt, ahol várhatóan sok
harc fok összpontosulni. Az első teherhordó készen állt a kidokkolásra. Már csak fedezet kellett
neki, hogy ezt meg tudja tenni, mert amint a Concord megneszeli, hogy a pilóta aktiválja magát,
még a hangárban kifüstölik.
A két CESZ kötelék összegyűlt a Dihra kapun és várták a felderítők jelentéseit. Ami pár
másodperc múltán meg is érkezett: a kapu másik oldalán hat Concord raj várta a támadókat és
számuk egyre csak nőtt.
– Befelé, befelé! – parancsolta Aylar.
A beugrás után a támadók azonnal rárepültek a védőkre és aprítani kezdték őket: bénítottak,
lassítottak, tűzbe borították a hajókat. Ugyan a szövetségnek már csak két köteléke maradt – nem
egész kétszáz űrhajó –, ám hatvannal szemben ez is sikeresnek bizonyult, főleg, hogy
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villámgyorsan cselekedtek és jól taktikáztak.
Trondam a Slepnir hídján megbabonázva nézte a CESZ erejének újabb demonstrációját. Mint
sáskajáráskor, úgy vették körbe a hajóik az ellenségét és mire elszálltak a közelükből, csak a roncs
maradt utánuk. Persze ezek a kis rovarok messziről is tudtak lőni, nem minden esetben kellett
ennyire közel repülni. Ez utóbbi tevékenység elvégzésére képes hajók minden esetben távolabb
gyűltek és innen osztották a halált.
A hat Concord raj két perc múltán lerobbant az égről, hajóik izzó roncsai körbeölelték a
kaput, a rendszer fehér törpéjének fényében csillámló pontként villództak a felületükről
visszatükröződő fények. A támadók pedig máris megindultak az Amarr gyárállomás felé, mivel a
felderítők jelentése szerint leginkább innen jöttek ki a rendőrségi hajók.
Amint a támadók kiestek a hipertérből az állomás előtt, azonnal lőni kezdték a védőket. Két
rajról volt szó mindössze, ami azt tervezte, hogy továbbugrik… de idáig már nem jutottak.
– Gyárállomás megtisztítva! – jelentette fél perc múlva Ruan tábornok. Hangja a szokásos
nyugodt színezet helyett most izgatottan hangzott.
– Vettem! Dihra szekér indulhat! Kivonulási útra visszacsoportosulni! – parancsolta Aylar.
– Dihra szekér indul! – jelentette a Charon kapitánya.
Az állomás hangárján kitódult a hatalmas testű hajó. A gigászi méretű, ám roppant sérülékeny
járműnek többnyire kíséret kellett, a jelen helyzetben pedig különösen.
Amint a teherhordó – idegőrlő lassúsággal – pályavektorra állt, felgyorsított és belépett a
hipertérbe. A kötelékek már előrementek, hogy biztosítsák a kaput, ahol néhány késve beérkezett
Concord hajót puffantottak le. Ezt követően a szállítóhajó is megérkezett, majd azonnal ugrott.
– Dihra szekér Dital-ban! – jelentette a pilóta. – Ugrok Null Sec kapu felé!
– A Concord mozgásba lendült Ohide felől! – jelentette egy felderítőpilóta kiabálva, utalva
arra, hogy egy rövid útvonal végéről halálos fenyegetés indult el.
Ezt akarták a legkevésbé hallani, de tudták, előbb utóbb megtörténik: a Providence régió
közvetlen szomszédságában lévő öt High Sec rendszer közül négyben voltak a gyárállomások. A
hajókat itt készítették el. Ez négy teherhordót igényelt, amiket ki kellett juttatni Null Sec-be. Ebben
az öt rendszerben a Concord jelenlét szinte minimálisnak volt mondható, akár ezzel a két kötelékkel
is megtisztíthatták volna ezeket. Ám ha az említett Ohide rendszerből beér az erősítésük, vége
mindennek. Még volt némi előny, míg a rendőrség átszáguld az Ohide-Odin-Esescama-Dital
útvonalon.
Persze ezzel a támadással egy időben, messzi Low Sec rendszereken is éppen vágtak át az
ugró teherhordók, hogy összegyűjtsék az erők másik felét…
– Dihra szekér a Null Sec kapura érkezett! – jelentette a szállítóhajó pilótája.
– Értettem – sóhajtott Aylar megkönnyebbülve. Ám még három másik hajó kijuttatása
hátravan. – Minden egység, tovább az Esescama szekér indulási pontjára!
A két kötelék elindult, miközben a Dihra szállító kiugrott. Sok csatornán örömujjongás
kezdődött, mert Null Sec-be már nem tud utánuk menni a Concord. Papírforma szerint. Ha esetleg
mégis megteszi, a kapitál hajók ágyúival kell szembenéznie. Persze nem volt kizárt egy rendőrségi
kapitál flotta sem, de ahhoz gravitációs mezőt kellett volna nyitni és jelen pillanatban ezt a Null Sec
rendszert a CESZ uralta.
Az Esescama rendszer – a második szállító indulási pontja – helyezkedett el a legközelebb a
közeledő Concord flotta felé, így Aylar először innen akarta kijuttatni a hajót, majd amint az beért
Dital-ba, a másik is indul utána, végül az utolsó és kint vannak. Ehhez már csak gyorsabbnak kéne
lenniük a Concord flottánál…
– Esescama szekér kidokkolt! – jelentette a pilóta. – Vektorra állás Dital felé!
Aylar idegesen harapdálta a száját. Ha most beragadnak a hajók, vagy lelövi őket a rendőrség,
akkor elcsúsznak a következő fázissal. Nem, ezt nem lehet. Nem szabad.
– Hol tart a Concord flotta?
– Ohide rendszerből átjöttek Odin-ba – jelentette a felderítő. – A következő már Esescama
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lesz! Ismétlem, Esescama!
Eddig jó. Egy rendszer előnyük van.
– Esescama szekér elérte Dital kaput! Átugrás!
Pillanatnyi adatszakadás következett, majd a pilóta újra jelentett: – Bent vagyunk! Vektorra
állás Null Sec kapu felé!
– Vettem Esescama szekér! Forg, indulhattok!
– Értettem Aylar! – jelent meg a férfi képe nála, majd még egy másik hajóban is, ami
Trondam Sleipnir-je volt: – Helló Trondam Rei! – tisztelgett mosolyogva Forg Gweykon
zsoldosparancsnok.
– Forg! Jó újra látni téged! – szalutált Trondam is mosolyogva a viszontlátás örömétől. Majd
mindkettejüknek folytatnia kellett a feladatát. Majd később diskurálnak, nem most.
Forg flottája – a rengeteg spéci hajóval az élen – megindult a közeli Thakala rendszerből.
Mivel a tervezés során számítottak rá, hogy az Ohide felől jelentős Concord erők fognak jönni, így
készültek erre: a Thakala Low Sec – ahol Forg-ék kapitál flottája várakozott – után az út a ShastalNaeel-Dihra-Dital HS rendszereken vitt át. Kétszer annyi ugrást kellett megtenniük, mint a
Concord-nak, de úgy tervezték, hogy a rendőrség sebesen tör majd a menekülők után, így a lassú,
nagy hajóikkal együtt találkoznak majd Dital-ban.
– Esescama szekér elérte Null Sec kaput! Beugrás!
Újfent örömujjongás hallatszott az emiatt felelőtlenül megnyitott kommunikációs
képernyőkön, de Aylar nem most akarta megregulázni az embereit. Még ki kell juttatni a két utolsót
is.
– Thasinaz szekér, indulhattok! Minden egység vissza fedezni! – mozgósította Aylar a flottát.
– Értettem Aylar! Thasinaz szekér kidokkol! – válaszolta a teherhajó pilótája.
A hatalmas Fenrir típusú szállító kilebegett az állomás hangárjából. A gigászi test azon
nyomban fordulni kezdett a Choonka kapu felé…
Eközben a CESZ főflotta gyors gépei máris a teherhajók közelébe értek és megkezdték a
szétszóródást. Majd beértek melléjük a cirkálók is. Végül a cipekedő óriás be tudott lépni a
hipertérbe és elszáguldott.
Forg flottája elérte a Naeel rendszert. Már csak kettő ugrás és Dital-ban vannak…
– A Concord flotta változtatta a taktikáját. Együtt mozognak! – Jelentette a felderítő. Ez
részben szerencse volt, mert így lassabban haladtak, részben pech, mert ha így érik be őket, be
lesznek darálva. – Most mennek be Esescama-ba! Ismétlem, Esescama-ba!
– Forg, készüljetek! – kiabált Aylar. – Tartsátok fel őket és ha jelt adok, húzzatok vissza arra,
ahonnan jöttetek! Csaljátok el őket!
– Vettem Aylar! – mondta fennhangon a kopasz Caldari férfi.
– Thasinaz szekér elérte a Choonka kaput! Beugrás!
Kis szünet, majd megint jelentés érkezett: – Thasinaz szekér vektorra áll Dital kapu felé!
– Minden egység – Aylar szinte habzó szájjal kiabálta –, követni a Thasinaz szekeret a kapuig!
Ismétlem, követni a Thasinaz szekeret a kapuig! Choonka szekér indulhat! Kidokkolás, a flotta
pedig ott várja meg!
A főflotta engedelmeskedett, és először kirepültek a lassan forduló Thasinaz szekér közeléből,
nehogy eltérítsék a vektorról. Amint a monstrum fel tudott gyorsulni, elhúztak a kapu felé, ahol
most be kellett várniuk a negyedik óriást, ami kidokkolt és lustán fordulni kezdett a Dital kapu felé.
– Concord hipertérbe lépett Dital kapu felé! – jelentette egy másik felderítő, aki láthatólag
úgy izgult, mintha ez lenne élete első felderítése. Inkább csak az eddigi legnagyobb téttel járó
munkájának lehetett volna nevezni. – Ismétlem, Concord flotta hipertérbe lépett a Dital kapu felé!
– Megérkeztünk Dihra-ban a Dital kapura! – mondta emelt hangerővel, robotszerű hangon
Forg Gweykon parancsnok. – Beugrunk!
– Vettem Forg! Kapjátok el őket – mondta idegesen a nő. Késpenge élen táncolt az egész
akció. A tervezés kínos pontosságú volt, ám elég a legkisebb hiba és borul minden. Aylar csak
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remélni tudta, hogy a CESZ pilóták nem most fogják ezt elkövetni…
– Thasinaz szekér bent Dital-ban! Fordulunk KBP kapu felé!
– Choonka szekér a másik oldalon! – egészítette ki a jelentést a másik teherhajó kapitánya. –
Mi is beugrunk!
Miközben a harmadik teherhajó belépett a hipertérbe, addig a negyedik is már bent volt
mellette, de még csak most kezdett ráállni a pályavektorra. A CESZ főflotta pedig követte. És addig
nem mozdultak, míg az utolsó szállítóhajó nem érte el a megfelelő sebességet.
– Concord bent Dital-ban! – üvöltötte a felderítő. – Ismétlem… ááá…
Az adás megszűnt. Lelőtték.
Már mindenki a Dital rendszerben volt. A Thasinaz szekér éppen a Null Sec kapura érkezett,
és a pilóta nem késlekedett, azonnal beugrott. Már csak a Choonka szekér, az Obelisk volt hátra,
amit mindössze csak másodpercek választottak el attól, hogy be tudjon lépni a hipertérbe. Ám
hirtelen rendőrségi elfogók suhantak be melléje és lebénították a térugró hajtóműveket. Elkapták…
Ám e hajó mellett még itt volt a CESZ főflottája így pillanatokon belül nagy csata durvult el a
két köteléknyi hajó és az egyre sebesebben beérkező Concord fregattok és cirkálók közt. Egyikmásik ezek közül nekiszáguldott a teherhajónak, hogy letérítse a vektorról. Ez sikerült is nekik, így
a hajó tehetetlenül rángatózott a körülötte cikázó gépek közt. Nagyon sokan voltak. Majdnem
ugyanannyi, mint ahány CESZ hajó kísérte. Ha pedig még beérkezik a csatahajó kötelék is…
…azonban ez a Dital rendszer Esescama beugrón ragadt, mert Forg-ék flottája elkapta ott
őket. Mindkét kapun borzalmas ütemben robbantak szét a hajók, a Concord flottát pedig mintha egy
őrült vezette volna, szinte nem is érdekelte, hogy mennyi hajójuk hullik el, csak azt akarta, hogy aki
csak tudja, fogja a teherhordót, és aki éri, lője is. Ám egy ekkora méretű hajó elpusztításához
leginkább csatahajók voltak szükségesek, amiket…
…Forg-ék speciális hajóköteléke koncentrált tűzzel lőtt, a célpontok pedig hasonló taktikával
ütöttek vissza. A célzórendszer bénítók most csak kis számban vonultak fel, ám Forg-ék csatahajói
olyan tűzerővel rendelkeztek, mint két másik, hasonló méretű együtt. Ráadásul nekik voltak
támogató hajóik – elfogók, logisztikai cirkálók – nem úgy, mint a kettészakított Concord flottának.
Forg szíve hevesen vert az embereinek irányítása közben, mert ugyan űrflottája is volt már, nem
csak felszíni alakulata, de az első harcok egyikeként épp tapasztalt Concord pilótákkal szembenézni
embert – kalózt – próbáló feladat. A férfi tisztában volt vele, hogy ha elront valamit, a képzett
rendőrhajók pilótái könnyedén megfordíthatják a csata menetét.
A másik kapun a CESZ főflotta a fregattokkal és cirkálókkal küzdött. A kis, gyors Concord
hajók egyfolytában – egy már bizonyosan őrült parancsnok vezénylete alatt – egyre csak fogva
tartották a teherhajót, lökdösték, hogy ne tudjon felgyorsulni. Ám ez utóbbi cselekedet a vesztüket
okozta, hiszen egy pillanatra lelassultak és az utánuk száguldó lövedékek és rakéták már nem
tévesztették el a célt…
A teherhajó azonban tehetetlen volt. A pilótája kétségbeesetten jelentett Aylar-nak minden
harmadik másodpercben, de egyre csak a sebességi értékeket mondogatta, ami 50% fölé nem tudott
menni.
A Concord logisztikai cirkálói megpróbálták azokat a hajókat egyben tartani, amik fogták a
teherhordót, de kis testük a hatalmas tűzerő alatt túl gyorsan hullott darabjaira ahhoz, hogy érdemi
javítást ejthessenek meg rajta.
A teherhajó pilótája látta, hogy a térhajtóművet bénító sugarak egyre csökkennek. Már nem
azt közölte le, hogy mekkora a sebessége, hanem áttértek arra, hogy a CESZ csak és kizárólag
azokat veszi célba, amik fogják a nagy hajót. A pilóta jelölte a célpontokat, így minden második
másodpercben egy-egy elfogó vagy fregatt robbant fel.
Forg-ék köteléke a kétszer annyi Concord csatahajó ellen kiválóan helytállt, köszönhetően a
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speciális monstrumoknak és az azokról elszabadult tűzerőnek. Ám a csata hevében négy rajnyi
rendőrségi csatahajó már irányba állt a másik kapu felé, hogy besegítsenek a teherhordó
lelövésében. Ők is tudták, hogy addig kell ezt megtenniük, míg van olyan hajójuk ott, ami
meggátolja a szökését. Beléptek a hipertérbe és elszáguldottak. Forg pedig kiabálva azonnal
jelentett:
– Csatahajók mennek a Négyes felé! Ismétlem, csatahajók mennek a Négyes felé!
– Mennyi? – üvöltött vissza idegesen Aylar.
– Négy raj! Kijelzők szerint 37 hajó tűnt el mellőlünk!
– Beln! – kiabált rá a nő képére Aylar. A másik is ideges volt, most nem terült szét nyugodt
mosoly az arcán. – Bénítani annyi csatahajót, amennyit tudtok és folytatni az elfogók lelövését!
A nő biccentett és tekintetéből Aylar ki tudta olvasni, hogy szívesen elbeszélgetne azzal, aki
ezt a tervet készítette nekik. Ennyire nem kellett volna kicentizni a dolgot. Mehetett volna simábban
is.
– Még öt hajó fog! – a teherhajó pilótájának hangja kétségbeesetten hangzott. – Most négy…
három… megint négy… öt…
– Jelöld! – kiabálta Beln.
– Nem tudom olyan gyorsan befogni őket. Túl kicsik.
Beln megint szitkozódott magában. Ám új kijelzők villantak fel, ami azt jelentette, hogy
jönnek a Concord csatahajók. Már zuhantak ki a torz térből. És egészen biztosan a menekülésében
meggátolt nagy monstrumot fogják kezelésbe venni…
– Figyelem, csatahajók érkeznek. Falcon, Rook, Scorpion pilóták mindenki fogjon egyet!
Érkeznek… három… kettő… egy… Itt vannak!
A Concord csatahajók nyomban a teherhajó hatalmas teste felé fordítottak minden ágyút és
késlekedés nélkül lőni kezdtek.
A bénítók pedig rendre kudarcot vallottak, ugyanis a rendőrségi hajók fel voltak szerelve
ellenük. A 37 járműből csak 9-et bénítottak le. A többi pedig veszettül csak egyetlen pontra
fókuszálta tűzerejét: a teherhajóra.
– Logisztika! – Beln szinte sikította ezt. – Tartsátok egyben az Obelisk-et!
Scimitar-ok és Guardian-ek váltottak célt és hagyták veszni a fregattokkal és cirkálókkal
vívott harcban az éppen pusztulás alatt lévő társaikat. Nem volt más választásuk.
A még aktívan tüzelő csatahajókról a pusztítás mértéke jóval nagyobb volt, mint amit a kilenc
maradék logisztikai hajó ellensúlyozni tudott volna. Ráadásul a Concord cirkálók villámgyorsan
váltottak célt és most éppen ezeket a javító hajókat vették tűz alá, míg a fregattok még mindig
tartották a teherhajót, el ne meneküljön.
Forg-ék eközben tovább folytatták harcukat a Concord csatahajóival. Már leszedtek annyit,
hogy egy az egyben, vagyis kötelék a kötelék ellen arány alakuljon ki. De teljesen elpusztítani nem
tudták ezeket, mert a pilóták egytől egyig remek férfiak és nők voltak, kiváló képzéssel, kimagasló
vezetési és modulkezelési képességekkel. Forg a látottak és tapasztaltak tükrében bevallotta
magának, ha nem ilyen spéci, titkos és szuper hajókkal támadnak, már rég végük van. Folytatták a
harcot…
Ezalatt a Concord négy csatahajó raja – ami el tudott szökni Forg-ék hajói mellől – folytatta a
teherhajó páncélzatának bontását. A tűzerő, ami érte nagyobb mértékű volt, mint a maroknyi
logisztikai hajó javítóképessége. Ugyan a CESZ-nek is sikerült pár rendőrségi hajót lebénítani, de
nem eleget.
Az Obelisk pilótája folyamatosan becélozva tartotta azokat a hajókat, amik fogni tudták. Ha
pedig egyik ilyen lerobbant az égről, egy újat befogni szinte örökkévalóságnak tűnt, különösen úgy,
hogy közben a legkülönfélébb ütegek és rakéták vágódtak testébe. A váz már félig odalett.
– Elsődleges célpontok a csatahajók! Minden cirkáló, rárepülni és leszedni őket! Fregattok
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tovább lőni a fogóhajókat! – adta ki az utasítást Beln, a CESZ hajói az új célpontokra álltak rá, ám
mivel eddig is ádáz harcot vívtak a cirkálókkal és fregattokkal, már sok minden kérdésessé vált.
A Concord közepes méretű hajói pedig tovább folytatták a szövetség új célpontra repülő
hajóinak tépázását. Amik pedig egyre gyorsabban kezdtek hullani… A kicsik pedig rendületlenül
fogták a teherhajót, aminek védelmi értéke 30% alá csökkent. A csatahajók kíméletlenül tüzeltek
tovább…. 25%…
A szövetség cirkálói lőni kezdték ezeket. Bár a teherhajó pilótájának hangjából ítélve tudták,
hogy nem lesznek elég gyorsak…
15%…
Beln éktelenül káromkodott. Tudta, elveszítik ezt a teherhajót. A Concord most túl jó volt, el
kellett ismernie. Miközben az Obelisk pilótája kétségbeesetten, egyre csak jelentette a vázba maró
lövéseket, a nő is kénytelen volt jelenteni a szomorú hírt:
– Aylar! Elveszítjük a négyest!
– Mi van? – tajtékzott az elnökasszony.
– Ismétlem, elveszítjük a Négyest. Nem bírjuk megbénítani a csatahajókat, azok meg úgy
lövik, mint az őrült. És legalább egy hajó mindig fogja…
Aylar éktelenül káromkodott. De belátta, ha folytatják a további harcot, akkor nem csak a
teherhajót veszítik el, hanem újabbak tucatját is. Ezért kiadta a parancsot:
– Figyelem, minden CESZ erőnek! Azonnali visszavonulás! Ismétlem, azonnali
visszavonulás! Minden egység hagyja abba a harcokat és vissza! Akit fognak, jelezze, majd
segítsetek leszedni ezeket, hogy minden hajó el tudjon menekülni!
Az Obelisk pilótája szomorúan vette tudomásul, hogy ez lesz az utolsó adás, amit hall az
elnökasszonytól, aki egy privát csatornán közölte sajnálatát és azt, hogy a klónra maga fog
felügyelni az ébredés után.
A teherhajót védeni igyekvő rajok lelövöldözték azokat, amik már nem a nagy hajót fogták,
így egy percen belül mindenkinek szabaddá vált az út.
Az Obelisk pilótájához pár privát hívás érkezett a közelben harcoló pilótáktól és mind
szalutálva fejezte ki sajnálatát, majd azt, hogy a klónébredés után újra találkoznak.
A CESZ hajói egymás után húztak el a Null Sec kapu felé, ahol késlekedés nélkül beugrottak.
– Forg, tűnjetek ti is el! – kiabált rájuk Aylar.
– Vettem Aylar! A rejtekhelyen találkozunk!
A zsoldos cég fejlett hajói abbahagyták a tüzelést és a célpontok fogását, így azok máris
repültek a teherhajó felé.
Néhány perc múltán minden CESZ erő elhagyta High Sec rendszereket, a zsoldos egység
pedig visszavonult Low Sec-be, hogy onnan távozzanak…
A CESZ Devoid offenzívája csak 75%-os sikerrel zárult. Ez is szép eredmény, de Aylar tudta,
hogy ha nem ilyen necces tervvel állnak elő, biztosan kihozzák mind a négy hajót. Bár magában is
kételkedett, hogy tudna-e jobbat készíteni. Végül arra gondolt, hogy ez a tervezés is az elfogott
Dekrar ezredes által elmondott belső Concord repülési protokollok lépéseire alapult. Még ezzel
együtt is elveszítettek egy teherhajót, benne sok tucatnyi szétszerelt hajóval. Valami itt kezdett
sántítani. Az első három offenzíva elsöprő sikere után kezdenek romlani. Ezt sürgősen orvosolni
kell, ha el akarják érni a végső céljukat…
Két nap múlva…
Concord főparancsnokság
A kellemes gépi női hang egy utolsó kérdést tett fel, készült az agyból beolvasott összegzést
felolvasni az elkészítőjének, a Concord elnöknek, aki egy végső ellenőrzést akart végrehajtani,
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mielőtt továbbítja az érintett feleknek. A félig gépi alkotóelemekből készült női arc hideg,
rezzenéstelen kék szemekkel nézett kifelé a méteres hologramból, fejét enyhén mozgatva
mimikázott. Ugyan pislogott, de a szemek mögött a könyörtelen racionális logikán kívül semmi
mást nem lehetett felfedezni. A selymes hang tele volt tudatalatti zöngékkel, hogy a pánikot keltő
tartalom ellenére némileg megnyugtassa a hallgatót. Az elnök elégedetten figyelte az elkészült
jelentés próbalejátszására készen álló arcot. Megérintette a lassan köröző, zölden világító billentyűt
és a felvétel elindult:
A Concord Ellenes Szövetség, röviden CESZ-ről készült 1. számú összegző jelentés
Kiadva: Concord vezérkar által
Hozzáférés: Concord régióparancsnokságok.
További hozzáférés jóváhagyással: Amarr birodalmi-, Gallente szövetségi-, Caldari
haditengerészeti-, és Minmatar köztársasági flották felsővezetésének.
Besorolási kód: ZTG 1542228
Veszélyességi szint: Ötös
Intézkedési eljárás: Nem elérhető. A CESZ flottája ismeretlen helyen tartózkodik.
Megelőzés: szervezett, megerősített védelem. Az eddig ismert támadásokat ez sem tudta
megakadályozni, ezért ezek újratervezése szükséges. Továbbá felderítők eltűnése szerte Új Édenben
nehezíti a helyzetet. Feltételezhető, hogy a CESZ-nek egy erre kijelölt szakasza csak és kizárólag
ilyen feladattal ellátott hajókra vadászik, ezzel magyarázható ezek számának csökkenése.
Eddig ismert CESZ hierarchia:
Elnök: Aylar Bren. Besorolási szintje: Ötös
További vezetés: Ismeretlen.
Flotta-, kötelék-, rajparancsnokok, pilóták: körözés alatt álló, vagy megszöktetett fegyencek.
Besorolási szintjük: Négyes.
Eddig ismert nevesebb személyek, akik eddig Új Éden szerte körözés alatt álltak, vagy
büntetésüket töltötték: Trondam Rei, Mei Gron, Volre Den, Fey Xalken, Iroha Pik, Kiex Pergon,
Nyph Poe, Eyxon Vres, Beln Ruan. Továbbá sok más ismert személy, ezek listája csatolva a 134-es
adatállományban.
További tervezési metódus: Ismeretlen. A CESZ egy eddigi „üss és fuss” taktikával, erőinek
koncentrálásával söpörte el a védekező erőket. Megoldási javaslat: csapdába kényszerítés és
megsemmisítés.
Kapitál flotta elleni megoldás: Felderítés, továbbá az összes lehetséges ugrópont
feltérképezése. Visszakövetni ez eddigi felbukkanásukat, összevetve a hajótípusokkal, és azzal, hogy
ugrótávolságukon belül milyen rendszerek jöhetnek szóba. A felderítő vadászatra küldött CESZ
alakulat megfékezése, csalikat használva egy kísérő csapat fogja el és semmisítse meg a vadász
alakulatot. Továbbá összevetni az eddig lelőtt felderítők megsemmisülésének rendszereit. Analízis a
lehetséges továbbvezető utakra, ahol a CESZ rejtőzhet.
A CESZ eddigi akcióinak eredménye, média publikáció előtti titkos adatok, ezek a Scope
hírcsatornával tárgyalás alatt, hogy a híradások tartalmával a szövetség ellen fordítsuk az
embereket: a CESZ az első offenzívájával megnyitotta az utat nagy mennyiségű illegális szállítmány
előtt. A drog eladások a támadást követő órákban megháromszorozódtak, az elérhető mennyiség
úgyszintén. Ezzel együtt a legális kereskedelem pedig veszélybe sodródott, nem tudtunk kellő
védelmet nyújtani a biztonságos rendszerben utazóknak. Nagy értékű ásvány, űrhajó és
tervrajzszállítmányokat kaparintottak meg különféle kis kalóz cégek. Ezek nem állnak kapcsolatban
a CESZ-el, így működésük más besorolás alá tartozik.
A második offenzívájukban a Gurista klán elveszítette egy fontos állomását. Nem adtak át
nekünk pontos információkat arról, mit veszítettek ott el, de feltételezhető, hogy sok állomásuk
koordinátája elérhető lett a CESZ számára. Ezt rögtön a bázis megsemmisítését követően ki is
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használták, majd megsemmisítettek egy droggyártó állomást. A Scope ezt leadta, így a közvélemény
jelentős része máris a CESZ mellé állt.
A harmadik offenzívájukban valami módon megtudták, hogy hol lesz megtartva a Concord
felső vezetői találkozó. Ide bejuttatták belső egységeiket, míg frontális támadást is intéztek a
Solitude régióban. A két irányú csapás ellen nem tudtunk kellőképpen védekezni. Tewq Dekrar
ezredest és Kowa Leyr tábornokot elfogták és ismeretlen helyre szállították. Eközben a flottájuk
jelentős része elpusztult, így kénytelenek voltak hajó gyártásba kezdeni. Ezen rendelések leadásából
néhányat észrevettünk és készültünk rá.
A negyedik offenzívájukban számítottak arra, hogy mi ezt tudjuk, de feltételezhető, hogy az
elfogott Concord tisztekből szigorúan titkos adatok birtokába juthattak, így a teherhajók kijuttatása
sikerült nekik, bár csak részben. Ezzel együtt Low Sec és Null Sec rendszerekből is hatalmas
hajómennyiség lett legyártva az elmúlt napokban, melyeket már békésen tudtak elszállítani egy
továbbra is ismeretlen helyre. Ezzel együtt feltételezzük, hogy a CESZ flotta rejtőzködési helye nem
csak egy rendszerben van, hanem gyanítható, hogy High Sec-ben is állomásoznak üzemen kívüli
hajóval erőik. Mivel a pilóták így könnyedén rejtve maradhatnak, míg hajóba nem szállnak, így
megtalálásuk problémás lehet. Ezért az állomásokban megkettőztük a belső erőket. Az agresszív
hirdetési kampányainkra a jelentkezők száma megduplázódott. Ezzel együtt sok CESZ szimpatizáns
is megmutatta magát és kisebb nagyobb csoportokba, de Concord irodák köré gyűltek és tüntetnek.
Ezek néha összecsaptak a toborzásra jelentkezők hadával, emiatt néhány állomáson aktív belső
erőkre volt szükség a rendbontás megfékezésére. Halálos áldozatokról is érkeztek jelentések, ezért
gyanítható, hogy az ott jelen lévők elszántsága elég magas mind a CESZ, mind a Concord iránt. Új
belső rendeletek készítése folyamatban, a rendbontók letartóztatása és a már elfogottak
kihallgatása szintén.
További tervek: A CESZ újra hajókhoz jutott, és még most is folyamatosan gyártás alatt
vannak nagy tételekben különféle hajók. Azonban már csak és kizárólag Low Sec-ben és Null Secben végzik ezeket. Itt megállítani nem tudjuk a logisztikai folyamatokat, ezért tárgyalás alatt van a
helyi cégekkel és szövetségekkel egyfajta szerződés, melyben megpróbálnak annyi CESZ hajót
leszedni, amennyit csak tudnak. Néhányukkal eddig sikerült megegyezni és meg is kezdték a
szállítók megtámadását, ám ezzel együtt célpontokká váltak. A szövetség egyet már el is söpört ezen
cégek közül, ellehetetlenítve számukra a további életet az adott rendszerben. Az állomásokba is
behatoltak és egy remek kommandós egységük alakult ki Beln Ruan és Trondam Rei vezetésével.
Sok pilótát fogtak el azokból, akik ellenük fordultak, így kényszerítve térdre a cégeket. Az elmúlt két
napban ennek híre ment köztük, így már egyre nehezebb találni olyat, aki a CESZ ellen mer
fordulni. Sikeresen visszaállították a saját logisztikai folyamataik zavartalanságát.
Az EVE nővérei szervezet meglepő módon a CESZ mellé állt. Hozzájutottak az eddigi akciók
nyers adataihoz, ezért ugyan nem nyílt harcban, de erős propagandával támogatják a szervezetet.
Letartóztatási parancs kiadva az EVE nővérei szervezet magas rangú vezetői ellen, ám ez eddig
eredménytelennek bizonyult.
Kémjelentések a kalózklánok területeiről:
Angel Kartell: Jelenleg semmi aktivitás a megfigyelt területeken. Beépített embereink sem
jelentettek mozgást. A szervezet besorolása: passzív.
Blood Raider: Inaktivitás. Az egyik beépített emberünkről nem érkezett több jelentés,
gyaníthatóan életét vesztette. Klónélesztés negatív. Biometrikus adatlopás feltételezhető, az új
klónja a kalózoknál van és ha meghalt, náluk éledt újra. Más beépített embereinket már
mozgósítottuk a keresésére, eddig eredménytelenül.
Gurista: Harci készültség a Deklein régióban és minden egyes, általuk uralt rendszerben.
Felderítőik számát megháromszorozták. Állomásaikról a személyzet nagy részét evakuálási
készenlétbe helyezték. Flottáik nagy csoportokban gyűltek össze és készen állnak arra, ha a CESZ
újra megtámadja őket. Média által le nem közölt tény: a Gurista kalózok senkit nem támadtak meg
az őket ért CESZ támadás óta.
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Serpentis: a kalózklánt még nem érte közvetlen támadás, de hasonlóan a Gurista klánhoz,
tartanak a CESZ fenyegetéstől. Flottáik nagy csoportokban gyűltek össze, bázisaikon evakuálási
készenlét van érvényben. Média által le nem közölt tény: ez a kalóz klán sem támadott meg senkit a
CESZ felbukkanása óta.
A Concord készenlét teljes birodalmi űrben többszöröse az eddigieknek, de nem tehetjük meg
azt, hogy nagyobb gócpontokon gyűlünk össze, mert akkor az illegális kereskedelem és kalózkodás
tovább gyűrűzik. Megoldási javaslat: CESZ erőinek mielőbbi megtalálása és likvidálása.
A CESZ egy újabb nagyobb szervezettel bővült, nevük csak egyszerűen Forg vérebei. A
szervezet három hónappal ezelőtt az Antiainen incidensben segédkezett a Kiskoken V-ös bolygóján
a felszíni harcokban. Céljuk a kalózklánoknál elért minél nagyobb reputáció, melyet sikeresen
véghez is vittek. Cserébe a felszíni alakulataikat űrflottával is kibővítették, melyben szuper titkos
hajókkal vonultak fel. A számuk meglehetősen nagy és az elért sikerek miatt tovább növekednek.
Karöltve a CESZ-szel, a közös fenyegetésük ötös szintre emelkedett, melyet évtizedek óta nem
tapasztalt Új Éden.
Az eddigi veszteségek: a CESZ betörése HS rendszerekbe egy napra zavartalanná tette a
csempészetet. A rendet fokozatosan állítjuk helyre, még sok pilóta gondolta, hogy még átfér a
meggyengült Concord hálókon, de az újra erősödő védelem megfogta őket.
További tervek a CESZ megfékezésére: tárgyalás a nagy birodalmak flottáival. A Concord-dal
szövetkezés segíthet a határvidékek védelmében, hogy ne tudjanak még egy betörést végrehajtani.
Ezzel együtt tovább folytathatják a keresésüket több rendszerben. A hadiflották vezetői az előre
vetített lehetőségektől egyelőre ódzkodnak, hiszen a határvidékek kiterjedése hatalmas és mind fél
attól, hogy a rivális fél ezt kihasználja és betör a rendszerbe. Más véleményük pedig az, hogy ez a
Concord feladata. A tárgyalások előre látható értékelése: eredménytelen.
A CESZ két napja inaktív, nem mutatta semmi jelét egy készülő újabb offenzívának. Bár ez
még nem jelent semmit. Akárcsak a legelső támadásuk, egy újabb is olyan hirtelen jöhet, hogy nem
lehet kivédeni. Megoldások keresése folyamatban…
A felvétel befejeződött, a félig gép nő képe elhalványult. A Concord elnök pedig elégedetten
újra elindította a felvételt, hogy még egy utolsó ellenőrzést hajtson végre rajta, majd továbbküldje.
Különösen a vége tetszett neki, hogy akiknek éppen küldi, azokat kiemelte benne, megemlítve a
hozzáállásukat.
Úgy gondolta, minden benne van, ami kell. Remélte, hogy ez a jelentés majd felnyitja a
szemét a hadiflottáknak is és meggondolják magukat a szövetkezés tekintetében…
…mert ezt a CESZ-t nagyon gyorsan el kell pusztítani, még mielőtt…
Folytatása következik…
11. RÉSZ: ÚJ TERVEK
Az előző rész összefoglalója: A CESZ a negyedik, Devoid hadműveletében összeköti a
„kellemest a hasznossal” és nemcsak betör pár High sec rendszerbe, hanem az itt legyártásra
került hajóikat igyekeznek Null Sec-be juttatni. A négy teherhajó közük az egyiket lelövik, de a többi
kijut, ezzel párhuzamosan pedig Low Sec-ben és Null Sec-ben is zajlanak a logisztikai szállítások,
ám ott zavartalanul. A hadművelet sikerrel zárul.
Eközben a Concord elnöke összegzi a CESZ felbukkanása óta kialakult eseményeket és mint
jelentést és beszámolót, elküldi a nagyobb hadiflották vezetőinek, mert tudja, hogy a CESZ szemtől
szembeni harcban alul maradna, de a jelenlegi taktikájukkal verhetetlen. Ha pedig még tovább
erősödik…
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Aylar és Beln megérkezett az Erebus megbeszélőtermébe. Az Amarr nő zöld színű, oldalt
fekete csíkos nadrágot, sötétkék kabátot hordott. Haját szépen összefonta és egy fejdísz alá rejtette.
A Caldari pedig megint a teljesen fekete diplomata ruházatát viselte. Elegáns megjelenése kiváló
volt az alkalomhoz.
Ugyanakkor mindketten idegesek voltak, hiszen pár órával ezelőtt töröltek minden további
tervet. Már a legközelebbi, ötödik fázis is teljesen megváltozott, bár a pontos részletekről még nem
volt tudomásuk.
A megbeszélésre nem hívták meg Trondam Rei-t, aki Aylar bejelentésére kissé csalódottan,
ám elfogadva a helyzetet reagált. Ő csak egy parancsnokká előléptetett szökevény, és örülhet, hogy
a CESZ egyáltalán bevette és nem puffantotta le Jita-ban.
A két nő mögött az ajtó visszazáródott és a fények erősebbé váltak. A félgömbök is egyre
jobban irizáltak, megindultak köztük a kisülések. Az öt csuklyás robot továbbra is itt ült,
mozdulatlanul. A két nő belépésére azonban szemeik életre keltek és fejüket feléjük fordították.
– Aylar Bren elnökasszony és Beln Ruan tábornok, köszöntünk benneteket! – mondták
egyszerre.
– Köszöntjük a CESZ tanács tagjait! – válaszolták.
– Foglaljatok helyet! – kezdte a nagyhangú Gallente nő robotja.
Aylar-ék engedelmeskedtek. Egy pillanatra egymásra pillantottak; a feszültségüket jól meg
tudták figyelni egymáson.
– Mint értesültetek róla, a terveinket töröltük. Íme, az újak – ezzel a robot a kézfejét
előrenyújtotta és két chip emelkedett ki belőle, melyeket a két nő elvette és a tarkónál a fejébe
dugta. A benne tárolt adatok máris betöltődtek az agyuk erre kialakított rövid távú memória
központjába, amit a szerves szövet tárolt el véglegesen.
Amint az adatok rögzítésre kerültek, a feszültségük még tovább nőtt. Aylar nyomban hangot
adott nem tetszésének:
– Azt értem, hogy miért tesszük a következő lépéseket, de miért bontjuk meg ehhez az
erőinket?
– Azért – válaszolt az Amarr férfi robotja – mert most túl sokan keresnek minket. Most
visszavonulunk és elrejtőzünk. Egy hetes intervallumot terveztünk, mely idő alatt persze titokban
növekszünk. Mint már tudjátok, különleges feladat hárul most Beln Ruan tábornokra és Trondam
Rei parancsnokra, ezáltal az egész kommandós egységre – nézett szigorúnak tűnő tekintettel a gép.
Fejlett darab volt, a közvetített hangot nem csak tökéletesen lemásolta, de bizonyos letorkolló
tekintet megformálására is képes volt. Mint éppen most.
Aylar újra hozzáférést létesített a saját agyában az imént bevitt adatokhoz. A feladat a
Syndicate vezérének elfogása, aki nemsokára egy személyes látogatást tesz egy félreeső
rendszerben, hogy ellenőrizze az újonnan felállított bolygókitermelő létesítményeket és az új gyártó
és kutató állomásokat. Ezen látogatás alatt el kell majd fogniuk, mindezt úgy, hogy nehogy megölje
magát és a klónja feléledjen, mert akkor bukott az akció. Ha sikerült elfogni, akkor az
eszméletlensége alatt be kell törni az agyába és néhány, előre programozott neurális komponenst
bejuttatni. Ha ez is megvan, akkor csak magára kell hagyni őt és eltűnni, amint észhez tér, tudni
fogja, mit kell tenni és a Syndicate máris a CESZ mellett tudható.
A tervben részt vevők közül Trondam és Beln fogja vezetni a különleges kommandót. És még
valaki más is, amit a chipben tárolt adatok nem mutattak ki, de a Gallente nő robotja emelt hangon
közölte le, megállítva mindkét nőben a szívbillentyűk működését egy másodpercre:
– Aylar Bren, a tervben nem vázoltuk, de még egy személynek a kommandós egységgel kell
mennie: neked.
– Micsoda!? – képedt el a nő. – És akkor ki fogja irányítani a flottát?
– Ne aggódj emiatt! Vannak képzett parancsnokaid, nem csak Ruan tábornok teljesített
kimagaslóan.
– És nekem miért kell mennem? – segítségkérően Beln-re nézett, akinek arcán gyanakvó
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kifejezés terült el.
– Azért, mert a Syndicate elnökének agyba juttatandó programja a te agyhullámaidra van
hangolva. Csak te tudod aktiválni és bejuttatni.
Hát ez fasza, sopánkodott Aylar. A robot pedig mintha látta volna rajta a dilemmázást,
folytatta:
– Ne félj Aylar Bren! Nemcsak kiváló vezér és pilóta vagy, hanem felszíni harci tapasztalataid
is kimagaslóak.
A nő mosolyt erőltetett arcára, de Beln látta rajta, hogy ez a „basszátok meg magatokat”
típusú.
– A részleteket az akcióról te is tedd magadévá Aylar! Ha bármi balul sül el és érzed, hogy
elfognának, öld meg magad! A klónod itt a CESZ-nél még biztonságban van.
Igen, ez igaz. Ha bármi balul sül el, csak ráharapnak a méregkapszulára és némi rosszullétet
követően újra egyben lesznek.
Mivel a robotok inaktív üzemmódba helyezték magukat, így a két nőnek nem volt más
választása, mint elhagyni a termet és nekiállni készülődni, mert nemsokára indulnak…
Hat óra múlva…
A kommandós egység az Aeon gyomrában készülődött. A parancsnoki hajókkal fognak útnak
indulni a messzi Syndicate régióba. Egy felderítő raj biztosítja a kíséretet, mivel útjuk Low és Null
Sec rendszereken fog keresztülmenni. High Sec-en átvágni sokkal rövidebb lenne, de ha a CESZ
vezére szinte egymagában halad ott át és nem egy flottával a háta mögött, már csak fogadni lehetett
volna, hogy hányon jutnak keresztül: egy, vagy akár három is?
Az Aeon hangárjában egymás mellett parkoltak a parancsnoki hajók. A kis csapat az anyahajó
hangárának oldalában, egy kis, fülledt levegőjű teremben, kilátóablakokon keresztül figyelhette
meg a némán várakozó sok ezer tonnás testeket, amik mozdulatlanul, hatalmas szerkezetek
fogságában várakoztak. Készenléti fényeik villogtak, jelezve, hogy töltve vannak energiával,
munícióval, drónokkal. A sárgásbarna színű belső falakról világoszöld és irritáló vörös fények
egyvelege világította meg a hajókat, köztük időnként elszálló karbantartó drónok és technikusok
személyes repülő eszközökkel az utolsó ellenőrzéseket végezték rajtuk; az esetleges repedések
felmérését, a hajtóművek állapotát, a fegyverzeti modulok megfelelő felerősítését.
Aylar megint a jó öreg Absolution-nal fog nekiindulni. Ez a hajó volt a legközelebb a kis
fülkéhez. Az Antiainen incidens óta megmaradt neki, még nem lőtték le azóta, pedig sokszor harcolt
vele már a CESZ kezdeti szerveződésénél is. Tüzére Croy Vogal lesz, navigátora pedig még mindig
Max Xaim, az ex Concord-os tiszt, aki az elején sok adattal segítette a szerveződést, ám már egyre
több zsákutcába szaladt a Neocon-ban, hiszen folyamatosan változtatták a belépőkódokat. Más
szóval: szinte már használhatatlanná vált.
Trondam a Sleipnir-rel indul útnak jóbarátja, jelenlegi főnöke, valamint szeretője mellett. A
hajó a második volt tőlük. Tüzére a Minmatar amazon Mei Gron lesz, navigátora pedig továbbra is
az időnként véreskezű jófiú, Volre Den. Az akcióra előkotorta az Antiainen incidens során vásárolt
cowboy kalapját, amit pár csípős megjegyzést követően sem vett le a fejéről.
Kiex Pergon kapitány a Nighthawk-kal indul útnak, ami a harmadik hajó volt. Tüzére a
drónidomár Fey Xalken lesz, navigátora pedig a nehézfiú, tipikus börtöntöltelék, Iroha Pik. A
Minmatar nő a CESZ-nél elöltött mindössze néhány nap alatt olyan sok férfival szűrte össze a levet,
hogy szinte harcoltak bájaiért. De a nőt persze nem érdekelte túlzottan egyikük sem. Csak élvezte,
ahogy körülötte forog egy kisebb, szexuálisan túlfűtött világ. A Caldari navigátor Beln Ruan-nal
alakított ki egy érdekes kapcsolatot, mások előtt meg sem csókolták egymást, ám amint kettesben
voltak, a ruhák máris szakadtak le. A kapitány pedig egyszerűen fizetett a szép számmal CESZ-nél
lévő, bérelt lányokért. Nem vesztegette idejét csajozásra, magának való típus volt. Ugyanakkor
meglepő módon az itt töltött idő alatt örömmel figyelte, ahogy mások egymásba habarodnak, vagy
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folyamatosan szeretik egymást. Férfi létére érzékeny típus volt, ezért Fey és Iroha sokat be is szólt
neki, de nem vette egyiket sem komolyan.
A Damnation – a negyedik hajó a sorban – kapitánya Lanlar Mad, vagyis Skye Arran. A tüzér
pedig talán az egész CESZ legfélelmetesebb harcosa, Nyph Poe lesz, míg a navigátor a
legvisszataszítóbb szokásokkal rendelkező Eyxon Vres. Skye sokat zsörtölődött magában a
történtek alatt, de mivel még mindig semmi instrukciót nem kapott az Angel Kartelltől, így
csendben maradt és hagyta magát sodródni az árral. Ő is megtalálta magának a kellő férfi
mennyiséget a jó léthez, de azt is be kellett vallania magának, hogy Trondamot még mindig
piszkosul kívánja. Függetlenül attól, hogy mit tett vele. Maga sem értette, hová lett a gyűlölete, de
tovaszállt, az biztos. Ugyanakkor látni a valóban gyűlölt nővel, Aylarral enyelegni, a féltékenység
legszélsőségesebb formáját ébresztette benne, amit emberfeletti akaraterővel tartott féken. Nem volt
hiába a sok éves ügynöki képzés. Más már rég elmenekült volna, mert ezt nem bírja nézni, megint
mások talán le is lőnének egyiküket.
Az utolsó hajó, az Astarte kapitánya pedig Beln Ruan tábornok lesz. Tüzére a papnak tűnő
Gaor Lam, aki az agybombát szedte ki a fejükből. Hivatása orvos volt, emellett kiválóan értett az
űrhajók fegyverzetéhez is. Sok tapasztalattal rendelkezett harctéren ahol felcserként dolgozott. A
fejét ért sérüléseket egy ilyen harcból szerezte évekkel ezelőtt. A navigátor pedig teljes mértékben
cyborg volt, ami csak és kizárólag ezekre a feladatokra lett készítve, gyalogos harcban nem fogják
hasznát venni.
A készülődésből a kis Rufy is kivette a magáét. Trondam ugyan még nem kürtölte ki az egész
CESZ-nek, hogy van egy kislány is velük, de Aylarnak már bemutatta és szinte azonnal meg is
kedvelték egymást. A nő a gyerekben szinte saját magát látta. Ezt akár egy naprendszer másik
feléről is kiszúrta volna bárki. Rufy folyamatosan csendben volt, néha kérdezgetett ezt-azt, de csak
figyelt és tanult, egy eseményt leszámítva, mikor bejelentették neki, hogy az akcióra nem akarják
magukkal vinni, mert veszélyes lesz, de akkora hisztit levágott, hogy meggondolták magukat.
Határozottan kijelentette, hogy nem fél a haláltól, és neki is van klónja, amit időnként – kísérettel
persze – de meg szokott tekinteni, mintha csak egy alvó testvére lenne. A kislány ezen felül már
megmutatta különleges szemeinek rejtélyét, azt, hogy látja az emberek érzelmeit, és ezért
gyakorlatilag nem volt más, mint egy két lábon járó hazugságvizsgáló. Továbbá a beültetésekről is
részletes jelentést tudott adni, úgy tűnt, a szemének készítésekor a bejegyzett Implantok
beprogramozásra kerültek. Időközben azt is megtudták, hogy miért van ilyen szeme: vaknak
született és csak pár éve annak, hogy látni képes. És az ő esetében ezt szó szerint kellett venni, mert
nem nézett, hanem tényleg látott. Ha ez még nem lett volna elég, kiválóan értett a robotokhoz.
Szemének segítségével látta, hol rejteznek a működésbéli problémák és céltudatosan, diagnosztikai
elemzéseket átugorva egyből megtalálta a hibás elemeket és kijavította, vagy kicserélte. Trondam
eleinte csak időtöltésnek szánva egy takarítórobot összerakását adta neki, amiből végül egy harci
gépet fabrikált. Ami persze majdnem le is lőtte őket a hajóban párszor, így a kislány a lebaszást
követően finomította a gép célpontválasztását. Az elmúlt napokban pedig szabályos testőr lett
belőle, mindenhová követte a hajóban.
– Mágnesbilincseket ne feledjétek! – szólt Aylar oda mindenkinek. Arcán pedig jól lehetett
látni az idegességet, amint szemei ide-oda villognak a fém fejpánt alól. A kis szerkezet a szeme elé
célzólapokat tudott leengedni, sőt, az egész arcot be tudta védeni, ezen felül még felfelé is ki tudott
nyílni, egyfajta sisakot képezve a viselője feje köré. Fura, zöldes mintázatúnak tűnt, mintha nem is
fém, hanem valami élő szerv lenne. A nő megint a méregzöld, oldalt fekete csíkkal ellátott feszülős
nadrágot hordta, mely első pillantásra egyszerű viseletnek tűnt, de a térdnél, combnál, vádlinál,
csípőnél páncélelemek „növekedtek” meg a két réteg közt, ezáltal az egyszerű nadrágot harci
páncéllá változtatva. Sötétkék kabátja hasonló volt, a csípőjéig ért, ugyanolyanná tudott válni, mint
a nadrág, ha akarta. Felszerelését egy fekete csizma egészítette ki. Mellette a falnak támasztva
méter hosszú lézerfegyver pihent, készen arra hogy gazdája felkapja és átégesse vele egy
páncélozott ember testét. Kabátja alatt tokban egy kis pisztoly pihent. Aylar mint mindig, most is
#135#

nagyon csinos volt, szexis, és ahogy a pengét kilökte jobb alkarjából és pár gyakorló mozdulatot tett
vele, tényleg a harcos istennőt juttatta eszébe a rajta szemüket nyugtatóknak.
– Nem feledjük nagyasszony! – kacsintott Trondam a nőre. Látta, hogy nagyon ideges, mert
nem számított rá, hogy a CESZ igazi vezetői őt is elküldik erre a bevetésre, de az agymódosító
program specialitása miatt kénytelen volt. Trondam bekattintotta kedvenc gépkarabélyába a tárat,
majd ellenőrizte a célrásegítő működését, ami kiemelkedett a fegyver oldalából és a szeme elé
fordult. Kiválóan működött. Trondam fekete-ezüst színű páncélozott nadrágot és kabátot hordott.
Nyakán – mint egy vaskos nyakörv – egy összecsukott sisak lapult, ami egyetlen neurális parancsra
kinőtt és körbeölelte a fejet. Ezt Trondam tesztelte is, mikor a szerkezet bevonta a fejét, akkor egy
csillogó, hullámzó felszínű, szem nélküli fémfejnek nézett ki, de belülről minden kiválóan látható
volt.
– Ezek mehetnek? – kérdezte Iroha pár elektromos és hőgránátra mutatva.
– Persze – bólintott Aylar.
A férfi ezek után övébe rejtette a piciny, ám annál veszélyesebb tölteteket. Felemelte hatalmas
részecskefegyverét, hogy ellenőrizze. Ruházata két részes, indigókék színű, enyhén irizáló felületű
páncélruha volt. A térdnél, vállnál masszív védőlapokkal, melyek bizonyos mozdulatoknál nemcsak
félrecsúsztak, hanem össze is húzódtak, ezáltal a viselőjét nem akadályozták a mozgásban. Sisakja
hasonlóan, mint Trondamé, egy nyakörv volt, ami körbenőtte viselője fejét a neurális parancs
kiadásakor.
Lanlar is szexisen öltözött, mint régen, az Antiainen incidens során. Testhezálló, tűzpiros
színű overallt viselt, és formás idomait minden férfi jól megnézte magának. Trondam időnként
gyanakodva méregette a nőt, hiszen az arcvonásai tényleg Skyere hasonlítottak, és most melleinek
formája, a magasság, a fenék, minden stimmelt. Időnként egymásra pillantottak, ami mindkettejüket
– különösen Skyet – igen nagy próbatételnek vetette alá. Szívesen a nyakába ugrott volna a
férfinek, hogy először piszkosul felképelje, majd aztán leteperje és… Most azonban minden erejét
össze kellett szednie és kimutatnia a hűvös bűnözőt. Ami kifogástalanul sikerült is neki. Fejére egy
sapkát húzott, amit fémszálakból szőttek. Haját betűrte alá, majd még egy áttetsző szemüveget vett
fel, sárga színe belül adatok tömkelegét vetítette ki.
Skye alakját nemcsak Trondam nézte, hanem Kiex Pergon kapitány is. Mivel ő inkább fizetett
a lányokért, így szemei előtt szinte csak összegek lebegtek, hogy vajon ez a Gallente szépség
mennyit érhet? Százezer ISK? Kétszáz? Egy millió? Végül vágyakozva sóhajtott egy nagyot és
folytatta szintetikus bőrkabátjának felvételét, amibe belülre – mint a hasonló anyagból készült
nadrágba – páncéllapokat erősítettek. Ellenőrizte plazmavetőjét és átvett két hőgránátot Iroha-tól.
Volre nem mert – meg igazából nem is nagyon volt kedve – ránézni a többi nőre. Barátnője
ugyanis előszeretettel adott nyakast neki, ha más csajokat stírölt, és ez az ütés igencsak fájdalmas
volt a kibernetikus kartól. Persze Mei is igyekezett mindenben elébe járni ennek és férfi
szempontból ideális párt nyújtott számára. Ahol csak tudta, kielégítette szexuális étvágyát, mely
benne is olyan skálákra kúszott, hogy egy fél város megirigyelné. A férfi a cowboy kalapján kívül
hosszú, térdig érő fekete páncélkabátot hordott, alatta sötétszürke színű nadrággal és alsó kabáttal.
Ismételten a részecskefegyvert részesítette előnyben, a méter hosszú eszköz mágneses
gyorsítómezői halkan zúgva jelezték, hogy készen áll a lövésre és félelmetes energiákat képes
elszabadítani akármikor.
– Aylar! – kiáltott a nőnek Mei.
– Hm?
– Én mennyire öltözzek távolsági harcra?
– Te semennyire – rázta meg a fejét. – Megvan a tűzerőnk hosszú távra, neked, Nyph-nek és
Beln-nek kell közelharcra készülni. Vegyél egy pisztolyt magadhoz, de inkább hozd a csini
kardodat – kacsintott. Mei pedig vissza és egymás tekintetében ismét a rejtett vágyakat látták
felvillanni. Mindkét nőben volt némi, saját nemük felé vonzódás, amiről már mindketten
tanúbizonyságot tettek. Ezt a tekintetet persze Volre éppen észrevette és gyorsan eljátszadozott a
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gondolattal, hogy egyszer… majd talán… Aylar is ott fekszik mellette az ágyban és… A következő
nyakas észhez térítette, mert barátnője azonnal kiszúrta, min jár az agya. Volre elvörösödött, majd
padlóra hullott kalapját visszatette a fejére és mosolygott. Végignézett barátnőjén, aki koromfekete,
testhezálló hosszú nadrágot és kabátot hordott, a vállaknál, könyöknél mikró erőtér generátorokkal,
amik képesek voltak egyfajta könyök-, váll-, gerincvédő szerepét betölteni, ha elzuhant. Készült
arra, hogy vetődni, bukfencezni kell sokat.
Volre most Nyph felé fordította tekintetét. A magas Caldari nő barnásvörös színű, két részes
ruházatot, testhezálló nadrágot és kabátot hordott. A teljesen egyszerű viseletben nem volt
semmiféle védelem. Az alkarjára energiapajzsokat csatolt, amik egyszerű világító csuklószorítónak
néztek ki, ám aktiválva ezeket egy méter átmérőjű, zöldesen derengő pajzsot tudtak létrehozni, ami
megvédte viselőjét. Az alkarjába épített karmain és tűvetőin felül oldalára egy pisztolyt csatolt és
egy botot forgatott, amiből elöl hegy, oldalt penge tudott kilökődni. Ezzel lándzsát és kaszát
egyaránt készíthetett belőle egyetlen tizedmásodperc alatt.
A férfi most a kajánul vigyorgó kannibált figyelte, Eyxon-t. A nő dilis vigyorral nézett maga
elé, miközben éppen húzta fel fekete páncélruháját. Leszerelte róla az íjazáshoz szükséges, mozgást
gátló védőelemeket. Aylar-hoz hasonló fejpántot viselt, ami védeni fogja a fejét, ha harcolni kell.
Gaor Lam – Beln tüzére – újfent a csuklyás kaftánját hordta, ami álcaköpeny is volt egyben.
Orvosi műtétekre kialakított kezei meglepő erővel forgatták a plazmafegyverét. A kopasz férfi a
töltést követően hirtelen fordult és elképzelt célokra emelte a puskát, majd megérintette az
elsütőérzékelőt.
Beln Ruan tábornok pedig saját magát kivetítve, másolataival összhangban mozogva
gyakorolt a kis teremben. Fekete nadrágján és kabátján néhány helyen világító mikró erőtér
generátorok helyezkedtek el, ami azt jelezte, hogy ő is arra öltözik, ha vetődni, bukfencezni kell.
Monomolekuláris karpengéivel félelmetes bemutatót eszközölt, mozgása veszett gyorsnak tűnt és
még Nyph és Mei is elismerte, hogy ha összecsapnának, akkor nagy bajban lennének. A szúrások,
vágások töredékmásodpercek alatt hajtódtak végre, amik a legjobb fejlesztésű implantok
adatfeldolgozási sebességénél is gyorsabbak voltak, vagyis ha a nő valakit megtámadott, szinte
képtelenség volt kivédeni. Mivel ő is közelharcra készült, így mindössze csak egy kis
energiapisztolyt csatolt oldalára, valamint karpengéin felül a hátán keresztben két fémbotot is
hordott, amik sokkoló funkcióval voltak ellátva. Ha valakit egy ilyennel megérintenek, ott helyben
összecsuklik.
Gyorsaságban talán csak egyetlen ember vehette volna fel a harcot ezzel a nővel, ez pedig Fey
Xalken, a Minmatar drónidomár. Öltözéke egyszerű szintetikus bőrnadrág volt, felette rojtos kabát,
ami az óvilág, indián nevű, ősi törzstagjára emlékeztette az őt szemlélőt. A nő nem viselt semmiféle
fejvédőt, haja is csak úgy lógott össze vissza néha arcába, néha oldalra. Erősségei – mint már eddig
is bizonyította – a robotjai voltak. Hátán egy fémtáskát viselt, néhány kis szerkezet ide volt
„betárazva”, ezen felül zsebeiből is elő tudott kotorni párat, valamint legalább egy szinte mindig a
közelében repkedett és néha – mint egy kismadár – a vállára szállt. A piciny gépeket a
legkülönfélébb funkciókkal látták el; akadt köztük, ami képes volt egy lezárt zsilip elektronikáját is
szétzúzni és kinyitni, cyborgokat és harci robotokat tett ártalmatlanná vagy állított az oldalukra,
némelyik fel tudott robbanni, és a legtöbbje ezeknek harci alkalmasságot is mutatott, rá tudott
tapadni a páncélruhákra és átlyukasztani, repülése közben forogni kezdett, oldalt pengéket
kieresztve, valamint villantak, injekcióztak, és még sok, roppant barátságtalan dolgot.
Rufy tántoríthatatlanságával nem tudtak mit kezdeni, ezért úgy tervezték, hogy ő mindig a
hajóban marad. Hogy megvigasztalják, azt mondták neki, hogy neki kell vigyáznia a hatalmas
monstrumra. Időközben két másik takarítórobotot is átalakított, így már három gép járta a Sleipnir
folyosóit. És büszke volt magára, hogy majd ő vigyáz mindig a hajóra, persze még nem értette,
hogy éppen azért kapja ezt, hogy ott biztonságban legyen és majd egy esetleges véres harcban ne
legyen láb alatt.
– Kis figyelmet! – köszörülte meg a torkát Aylar. – Örülök, hogy mind itt vagytok velem és
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sajnálom, hogy most távol szakadunk a CESZ flottától pár napra. Ha sikerült elfognunk a Syndicate
vezért, visszatérünk és újult erővel harcolunk tovább!
Trondamnak hirtelen eszébe jutott, hogy régen, az Antiainen incidens során ő beszélt így az
embereihez. A Kiskoken bolygón, mikor a Concord komplexum ellen indultak hogy elfogják a
parancsnokot, akkor olyan beszédbe kezdett, ami érzelgősségbe fordult és Skye fejbe kólintotta
érte. Magában mosolygott egyet. Vajon mi lehet Skye-vel? Biztosan szenved a börtönben. Egy
pillanatra sajnálni kezdte a nőt, de a gondolatait végül elhessegette a „megérdemelte” szóval. Ám
ha szembesülne a tudattal, hogy Skye itt van tőle pár méterre és készen arra, hogy szabotálja az
egész CESZ akcióját, akkor biztosan nem gondolkodna egy percig sem, hogy hirtelen felindulásból
lepuffantsa.
A többiek – Nyph szájhúzását, Eyxon bamba vigyorát és Skye imitált örömét leszámítva –
tiszteletteljesen tekintettek a nőre. Igazi vezér. Szívesen mennek vele és most, hogy nem pár
kilométer vagy néhány fényév távolságból, hanem vállvetve harcolhatnak vele, örömmel töltötte el
őket.
Aylar a kis teremből beindította a hangár levegővel telepumpálásának folyamatát, valamint a
fűtést is. Vaskos sugárban lövellt befelé a dúsított nitrogén, hogy egy belélegezhető atmoszférát
teremtsen a hatalmas teremben. Az anyahajónak persze több hangárszekciója volt, ebben csak az öt
parancsnoki hajó várakozott, készen az indulásra.
A felszereléseket kis lebegő kocsikra pakolták és amint készen volt a levegő bepumpálása,
kiléptek a dermesztő hidegbe. A hajók előtti hosszú folyosón kényelmesen tolták maguk előtt a
szállítóeszközöket.
Mivel Aylar hajója parkolt a legközelebb, egy pillanatra megállt. Újra mondani akart valamit,
de a falon lévő terminál képei magukra vonzották figyelmét. A Scope hírcsatorna adása ment. A
képernyőhöz lépett és amint a közelébe ért, megnyomott egy érintőlapot, mire hangja is lett Quinn
Gwen bemondónőnek:
– … ezért a CESZ megfékezése első számú feladatává vált a Concord erőknek, valamint az
ideiglenes koalícióba lépő birodalmi flottáknak. A határvidékek védelme megerősödött. A CESZ fél
napja nem mutatkozott sehol, továbbra se tudja senki, merre rejtőznek. Ismert kalózklánok, mint a
Gurista és Serpentis ugyanakkor harci készültségben vannak saját területeiken. Minden egyéb klán,
az Angel Kartell, a Blood Raider-ek, Sansha nemzete, továbbá nagyobb hatalmak, mint a
Syndicate, Mordu légiója passzívan szemléli az eseményeket. Az EVE nővérei szervezet
propagandája azonban erősebb lett. Felszólította a Concord erőket arra, hogy fogadják el a CESZt, mint béketeremtő erőt, hiszen megjelenésük óta a bűncselekmények száma Új Éden szerte közel
húsz százalékkal csökkent, melyet még eddig egyetlen ismert szervezetnek sem sikerült elérnie. A
Concord ennek ellenére továbbra is csak terroristáknak bélyegzi őket, és nem hajlandó egy ilyen
szervezetet elfogadni. Nemsokára tárgyalások kezdődnek a rendőrség és az EVE nővérei szervezet
közt a közös megállapodásra. A Concord azt szeretné, ha a nővérek felhagynának a CESZ
támogatásával, míg a másik pedig azt, ha a rendőrség elfogadná a CESZ-t. Bár ez utóbbi kérésre a
CESZ-től még semmiféle kérelem nem érkezett, így a nővérek feltevéseken alapuló tevékenysége
sokakban visszatetszést kelt. A két fél tárgyalása holnap kezdődik, addig pedig a jelenlegi helyzetről
készült elemzéseket hallhatják nemsokára ezen a külön csatornán. Továbbá…
Aylar lekapcsolta a képernyőt. Bájvigyorral az arcán a többiek felé fordult: – Na bassza meg,
ebből maradok ki – sopánkodott.
Mielőtt bárki egy szót szólt volna, a nő megemberelte magát és mint egy igazi vezér, sürgetni
kezdte őket: – Mindenki a fedélzetre! Pár perc és indulunk.
Aylarék leváltak a csapattól és a hajót tartó állványzaton fellépkedtek a zsiliphez. A többiek
haladtak tovább a saját hajóik felé.
Kis idő múlva bent voltak, bezárták a zsilipeket és megkezdték a kommunikációs rendszerek
összehangolását.
– Itt Aylar Bren, Absolution! Kezdhetitek a bejelentkezéseket! – nyomogatta a
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kontrollpaneleket csalódottan. Még mindig bosszantotta, hogy a CESZ vezetése éppen a
legnagyobb terjeszkedési fázisban küldi el egy isten háta mögötti rendszerbe.
– Beln Ruan jelentkezik az Astarte-ról! Kidokkolásra kész! – a kapitánynak sem tetszett ez,
egyet értett Aylarral, hogy a tekintélyes vezért valóban nem most kellene átvezényelni. De hát nem
tudott mit tenni, a CESZ vezetői tényleg ezek az emberek voltak és Aylar pedig a kirakatbábú, bár
ahhoz képest túl jól végezte a dolgát, az emberek nagy részét igazából a személye miatt sikerült
mozgásra bírni. Nem volt mindegy, hogy egy vezérnek csak azért engedelmeskednek, mert
ellenkező esetben porrá lövik, vagy pedig azért, mert kedvelik. Az Amarr nő esetében ez utóbbi
fokozottan érvényesült.
– Trondam Rei a Sleipnir-ről! Indulásra kész! – A férfi a hídon a mellette érdeklődve pislogó
Rufyra nézett. A kislány teljesen elmélyült annak megfigyelésében, hogyan kell egy hajót
irányítani. Láthatólag jó pilóta lesz belőle, ha felnő. Majd gondolatai újfent Aylar körül forogtak.
Valami nem tetszett neki ebben az egészben. Miért épp Aylar vezeti ezt a kommandós osztagot? Ha
idő előtt lelövik, akkor a klónja ugyan újraéled, de az akció elbukott. Neki valóban nem itt lenne a
helye, hanem tényleg az anyahajó hídján, hogy irányítsa az offenzívákat. Ezt az agymódosító
programot pedig akárkinek az agyhullámára hangolhatták volna, nem lenne szükséges éppen Aylar.
Végül megvonta a vállát, mondván, hogy a CESZ vezetői értik a dolgukat.
– Itt Lanlar Mad, Damnation! Startra kész! – A Gallente nő hatalmas belső harcot vívott,
kimondhatatlan kínokat kellett kiállnia, amik a szeretett és gyűlölt, valamint a teljes szívből utált két
ember irányából érkeztek. Ők ketten csak gyanakodtak, de még mindig nem tudták, hogy ő ki
valójában. Aylar is csak sejtette és időnként figyeltette is, de Skye persze mindig észrevette a rá
állított embereket és azt, ha követőprogramok is figyelik a Neocon-ra való csatlakozás során. Nem
bukott le. A másik nő pedig továbbra sem adta fel. Sőt, még ide, a Damnation-be a hídra is rejtett
lehallgató drónt, ami a plafonra tapadva, magát álcázva rögzített minden képet és hangot. Skye
persze észrevette ezt is, és már csak magában mosolygott. „Aylar drága, ha el akarsz kapni, légy
ügyesebb egy ügynöknél!”
– Kiex Pergon a Nighthawk-ról! Mi is készen állunk! Az egykori katonatisztből bűnözővé
süllyedt, majd elfogott Caldari kapitányt túlságosan nem érdekelték a háttérben zajló dolgok. Egyet
leszámítva, ami pedig az egyet nem értésben nyilvánult meg Aylar bevetését illetően. Valóban az
anyahajó hídján lenne a helye, irányítva a flottákat, nem pedig egy veszélyes akcióban részt venni.
De hát a parancs az parancs. Ő maga nem találkozott a CESZ igazi vezetőivel, így csak találgatni
tudott, hogy kik lehetnek.
– Na emberek! – Kezdte nagyot sóhajtva a képernyőkön Aylar. – Essünk túl ezen, kapjuk el
azt a Syndicate vezért és térjünk vissza vele, mert még sok dolgunk van itt! Indulás!
A hangárban bántóan vörös fények jelezték, hogy megkezdődött a levegő kiszívása és a
nyomáskiegyenlítés a kidokkoláshoz. A kapitányok szíve hevesen verni kezdett. Néhány felderítő
raj ugyan kísérni fogja őket, a környező rendszereket mind átnézve, de tisztában voltak vele, hogy
míg célba érnek, biztosan belebotlanak majd néhány ellenségbe, akik várhatóan nem kimondottan a
CESZ vezérére fognak vadászni, hanem minden egyéb, lőhető dologra. Remélték, hogy ha ezekkel
összefutnak, akkor gyorsan le tudják majd szedni őket, mielőtt egy nagyobb flottát szabadítanak
rájuk.
Az Aeon hangárja kinyílt, a külső kamerák által közvetített képeken a rendszer kék napja épp
bevilágított, mögötte a zöldes és fehér színű csillagködök mozdulatlannak tűnően, ám valójában
borzalmas sebességgel terjeszkedtek. A mesterséges gravitációs modulok a hordozóban
kikapcsoltak és a hajókban egy pillanat erejéig lebegni kezdtek a rögzítetlen berendezések. Majd
amint a bekapcsolódott a belső modul, ezek visszazuhantak a földre. A szerkezetek kitolták a
parancsnoki gépeket, a súlytalanság miatt nem kellett attól tartani, hogy a hatalmas súly esetleg
letöri a vékony karokat. Végül egyenként engedték el először az Absolution-t, majd a Nighthawkot, a Sleipnir-t, a Damnation-t és az Astarte-t. Mivel maga az anyahajó lassan haladt egy ismeretlen
koordináta felé, a lekapcsolt hajók előtt hirtelen megindult a hatalmas test oldala. Majd egyenként
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fordították el orrukat a legközelebbi kapu felé.
A kommunikációs csatornákon bejelentkeztek a felderítő rajok is, akik kísérni fogják őket a
célállomásig. Újra mindenki láthatta azt, hogy a CESZ minden egyes tagja kitüntetésnek veszi, ha a
vezért kísérheti.
A parancsnoki hajók irányba álltak és az első felderítő raj máris megindult előre, hogy
megkezdjék a hosszú utazást…
Folytatása következik…
12. RÉSZ: AZ ELFOGÓ AKCIÓ
Hat órával és tizenkét perccel később, valahol a Syndicate régióban…
– Figyelem, érkeznek a felderítőik! – adta le a drótot a CESZ különleges kommandójának
őrszeme.
– Vettem! – Válaszolta Aylar. Hangja feszültnek hallatszott egyrészt a messze vezénylés,
másrészt a nagy fontosságú akció miatt. – Megvárni, míg átmennek, aztán álcázó le és kidobjuk a
térfogó szondát! Hatvan másodperc kell!
– Érkezik az előőrs. Egy Buzzard, egy Helios.
– Hagyd átmenni őket!
A felderítők hajói a rendszer vörös napjának fényét némileg átengedték a bekapcsolt álcázó
berendezések miatt. A beugró kapu fölött voltak néhány kilométerrel.
Egy másik felderítő, aki a kiugró kapu közelében várakozott, ugyan jelentett, de mivel a
parancsnoki hajók is itt voltak, így a pilótáik is láthatták, amint a két ellenséges felderítő bemegy.
Egyelőre nem volt nyoma a kíséretnek. Ezt az időt kellett kihasználni…
– Kiex, mehet a térfogó!
– Értettem! – Válaszolt a Caldari férfi és a hídról irányítva kikapcsolta az álcázót, kidobta a
szondát, majd nyomban megkezdte a beüzemelést. – Szonda kint. Hatvan másodperc.
A Nightawk kicsit messzebb repült és újra bekacsolta az álcázót. Majd megint vártak.
Néhány másodperccel később a beugrón lévő őrszemek máris jelentettek: – Érkezik a csapat!
Ismétlem, érkeznek! Most jönnek be! Egy Zealot, egy Vagabond, egy Flycatcher, egy Scimitar és
egy Eos!
– Szonda negyven másodperc és aktív! – Jelentette Kiex. Nyelt is egyet. Tudta, ha túl gyorsan
lépnek be a hipertérbe, akkor még azelőtt átérnek, mielőtt aktív lesz. – Harmincöt másodperc…
– Flycatcher és Vagabond vektorra fordul… Most a Scimitar… a Zealot… és az Eos is.
– Huszonkilenc másodperc…
Már mindenki a száját rágta idegességében.
– Húsz másodperc – kezdett emelkedni a feszültségtől Kiex hangja. – Tizenöt… Tíz…
A Flycatcher belépett a hipertérbe, majd nem sokkal utána a Vagabond is. Gyorsabban fognak
érkezni, minthogy a szonda elkapja őket.
– Öt másodperc… Kettő… Egy… Szonda aktív!
A kapu közelébe érkező hajók pilótái csak ekkor vették észre, hogy baj van. Ugyan az
aktiválódó szonda látható volt, mégse mozdultak rá, mintha nem fogták volna fel, hogy mi készül.
Ám most, hogy az áttetsző, szikrázó gömb materializálódott, már észbe kaptak… de későn.
A gömbbe belezuhant a Scimitar, az Eos, és a Zealot. Az érkezés után tanácstalannak tűnően
egy helyben lebegtek, nem tudták, hogy visszamenjenek a beugróhoz, vagy repüljenek át a gömbön,
esetleg más helyre meneküljenek.
– Álcázók le! Támadás! – Kiáltotta Aylar.
A parancsnoki hajók hirtelen előtűntek a semmiből és a csapdába esett és kettévágott kis
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csapat pilótái most úgy megrémültek, hogy azt se tudták, mit célozzanak. Mire az Eos kapitánya
kiadta a parancsokat, mit tegyenek, addig már ECM típusú drónok felhője vette körbe őket.
– Elfogni minden hajót! Nem tudni, melyikben van az elnök!
Való igaz, a Syndicate elnöke nem pilótaként utazott, hanem utasként és akármelyik hajóban
lehetett.
A Sleipnir sebesen közelébe ért a menekülni akaró Eos-nak, lebénította a hiperhajtóművet és
kíméletlenül lőni kezdte. Becsatlakozott mellé a Damnation és a Nighthawk is, míg az Absolution a
Zealot-ot, az Astarte pedig a Scimitar-t vette célba.
Mivel az ECM drónok teljesen lebénították a fegyverrendszereket, így egyszerű agyaggalamb
lövészetbe fordult az akció. Az öt parancsnoki hajó kíméletlenül oszlatta szét a pajzsokat, majd
szaggatta meg a páncélzatot, végül szétcsavarta a vázat.
Két perc után mind a három célpont felrobbant. A mentőkapszulák sem tudtak elmenekülni, a
kilövés előtt elfogták, átnézték, majd megsemmisítették. A megmaradt roncsokat gyorsan
átkutatták. És legnagyobb megdöbbenésre a várt parancsnoki hajón utazó elnöknek semmi nyoma
nem volt. Akkor ezek szerint…
– A Vagabond-ban vagy a Flycatcher-ben van! – harsogta Aylar, de már mindenki tudta.
Egy őrszem jelentett a kiugró másik feléről: – Már itt vannak bent és elugrottak az állomás
felé!
Na igen, ez sejthető volt, gondolta Aylar. A terv készítésekor tudták, hogy az elnök végcélja az
állomás lesz, de úgy gondolták, még megpróbálják elkapni azelőtt, hogy bedokkolna. Nem sikerült.
– Utánuk! Nyomás a kapura és befelé!
A győztes harcot vívó parancsnoki hajók kimanővereztek a roncsok közül és ráközelítettek a
kapura. Majd késlekedés nélkül ugrottak is be…
A kapu másik feléről a Flycatcher és a Vagabond megszökött. A fehér törpe központú
rendszerben egy Gallente stílusban épült, hipermodern, ám kaotikusan kinéző állomás lebegett az
egyik hold körül. Mint egy ormótlan, háromágú kalapács, úgy töltötte be a közelébe repülő hajók
kilátóit. A központi törzse – a nyele – valójában jókora gravitációs modul, a mélybe lógott. Fentebb
ez a központi törzs kiszélesedett és három irányba – a kalapács fejévé – vált szét: egy ormótlan,
zöld üveggel ellátott hatalmas szekcióba, átellenesen egy lakómodulnak kinéző nyúlványba, majd
közöttük egy másikba, ami szintén hosszúra nyúlt, a végén monumentális megfigyelőteremmel. A
parancsnoki hajók ez elé érkeztek a hipertérből és készültek a bedokkolásra. Az akcióhoz tartozott
néhány beépített ember, akik már vártak a forgalomirányító részlegben. Ha más lenne itt, azonnal
riadóztatna minden egységet néhány fényéves körzeten belül, miszerint a CESZ vezére éppen ide
igyekszik.
Aylar-ék megkapták a bedokkolási engedélyt a beépített emberektől. Senki nem gyanakodott
odabent semmire, sőt, fogalmuk se volt, ki tesz nemsokára megtisztelő látogatást itt. Az állomásról
kivetített adatok azt mutatták, hogy főként bányászattal foglalkoznak és 1214 gépesített és 519
természetes személy jelenlétére utaltak. Belső biztonsági erőket a Mordu légiójának egy kisebb
egysége biztosította, de mivel a bányászállomások voltak a létező legunalmasabb helyek Új
Édenben, így ezek a zsoldosok javarészt semmit nem csináltak. Elpuhultak. Persze csak azok, akik
huzamosabb ideig voltak kénytelenek itt eltölteni az időt, a légió tudta jól ezt és gondoskodott a
folyamatos cseréről, hogy akit ide vezényelnek, ne egy puhány kezdőként térjen vissza, aki kijött
mindenféle és fajta edzésből.
Mivel a menekülőknek szabályos dokkolási procedúrát kellett végrehajtaniuk, sok időt
veszítettek. Nem úgy, mint az üldözők, akik a hipertérből kilépés után máris száguldottak a
hangárak szájához. Ahogy közelítettek a hatalmas nyílás felé, az állomás egyre tornyosult föléjük.
A hangár szájához érve a hajók le sem lassítottak, máris a hártya szerű zsiliphez repültek,
amin lassulás nélkül tolták át testüket. Ez a fajta megoldás a levegőt és meleget kiválóan bent
tartotta, a vákuum nem vitte ki a bent dolgozókat, a hajókat pedig könnyedén átengedte.
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Elsőként az Astarte repült be. Ez a hangár – az állomással egyetemben – rendhagyó módon
épült, az állások mint egy szerpentin, belül futották körbe a falakat és úgy haladtak felfelé. Ugyan
megkapták a kijelölt helyüket, de ez most nem érdekelte őket. Csak a Flycatcher-t és a Vagabond-ot
keresték. Nemsokára meg is lelték ezeket, más, ilyen típusú hajó nem is volt bedokkolva.
Az Astarte közelebb száguldott az éppen parkoló Vagabond-hoz. A közelített képek tudatták
Belnnel, hogy az automatika még pár másodpercig elbíbelődik a hajó megfelelő rögzítésével. Ezt ki
is használta és még meredeken felfelé repülés közben elsütötte az összes ágyúját.
A Vagabond tehetetlenül tűrte a belé csapódó tölteteket, majd pár másodperccel később a
Damnation lézerütegeinek találatait is. Mire a karok megfogták a hajót, onnan már csak lángoló és
izzó darabok lendültek el és a hangár levegővel telítettségében, ugyanakkor súlytalanságában
gyönyörű és félelmetes táncba kezdtek. A mentőkapszula kivágódott, de csak egy közeli hajónak
csattant. Gyorsan leszkennelték a benne utazókat és miután nemleges választ kaptak arra
vonatkozóan, hogy ebben utazik-e az elnök, azonnal kifüstölték. A véres masszává változott utasok
a roncsokkal együtt olvadtak szét és semmisültek meg.
– A Flycatcher-ben van! – kiabálta Beln, mivel ő volt a legközelebb ehhez. Nyomban
ráközelített a kamerákkal és látta kifutni a hajóból a fegyveres legénységet, akik egy személyt
fogtak közre. Nem mintha értek volna bármit az ellen, ha egy űrhajó feléjük fordítja fegyvereit.
Ám az üldözők tudták, hogy nem lőhetik le a célszemélyt; el kell fogniuk, hogy
betörhessenek az agyába, aminek elszenesedett massza formájában nem sok hasznát veszik.
A Flycacther-ből kimenekült legénység eltűnt egy személyi zsilip mögött.
– Bassza meg! Be kell mennünk utánuk! – szitkozódott Beln. Szépséges mosolyának már egy
ideje nem látták semmi nyomát. Hát persze, hiszen neki se tetszett ez az akció. Ha csak őt küldik el
ide még rendben is lenne, de Aylar-t is ide vezényelni elég ostobaság számba ment az ő szemében
is.
Nem csak Beln volt mérges az elhangzottak után, hanem minden más pilóta. De ha jobban
belegondoltak, így szólt az eredeti akció, hogy itt kapják el az állomásban az elnököt. Az űrbéli harc
csak az ő leleményességükön múlt. És majdnem sikerült.
– Gyorsan ledokkolni és kiszállni! – Adta ki sebesen a parancsot Aylar. – Ne tűnjenek el
idebent, mert nem akarom egy hétig keresgélni őket! Max, kérem a térképeket, küld át
mindenkinek! Az irányítóközpontban a mi oldalunkon állnak, így hangolódj össze velük és a
kamerákon keressétek meg őket! Mindenki más ahogy mondtam, gyorsan ledokkolás és kifelé a
hajókból!
Egy perc múlva az öt parancsnoki hajó már a parkolóállásokon nyugodott és megnyílt a
zsilipjük, hogy kieresszék az egészségre roppant káros legénységet.
Kirohantak a hajókból és futottak, ahogy csak a lábuk bírta. Három embernek nem okozott
különösebb gondot ez a tevékenység, de a többieket kissé megviselte. Amint egy helyre gyűltek,
Aylar zihálva kiabálta Max felé. – Térképeket át, keresés indul!
A férfi a saját karjára épített kis terminálból fénysugarak formájában vitte át az adatokat a
többiek eszközébe. Néhány másodperc múlva a térbeli térképen mozgó apró alakokra rá lehetett
közelíteni és jól láthatták, hogy öt fegyveres kísér futva egy nőt: a Syndicate elnökét.
– Szétválunk! – Aylar még mindig szaporán vette a levegőt. – A leggyorsabb csapat kezdi el
üldözni őket! Majdnem egy kilométer előnyük van, így hát mindent bele! Mei! Nyph! Beln!
Indulás!
A három amazon készenlétbe helyezte fegyvereit, majd kilőttek. Aylar nagyot pislogva vette
tudomásul, hogy ez a három csaj tényleg nem semmi. Meit és Belnt már ismerte, tudta mire
képesek. Ám Nyphet most először látja a saját szemével akcióban, így félelemmel vegyes
tekintettel nézett a tovarobogó nő után. Ha ezek beérik a kis menekülő különítményt…
– Mi másfelé megyünk! Evakuációs dokkok kijelölése – adta ki a szóbeli parancsot a kezén
lévő eszköznek, ami máris jelölte az állomáson esetlegesen felharsanó evakuáció esetén szükséges
mentőkabinok helyzetét. Amint a képek megjelentek, szíve szaporábban kezdett verni: a menekülők
#142#

éppen az egyik ilyen felé tartottak. Már nem is voltak messze. Nagyon cselesek, ismerte el. Ha
kijutnak, akkor lőttek az egésznek.
– Egy hajó menjen ki! Ha kijön a kabin, kapjátok el! Ezek nem olyanok, mint az űrhajóké,
ezek lassúak, mint a dög. Még azzal is megbénítod a hajtóművét, ha csúnyán nézel rá, úgyhogy nem
kell gyors elfogó. Trondam, mész?
– Izé… – kapkodta még a levegőt a hajótól idáig futástól. – A tüzérem éppen rekordgyanús
sebességgel rohant el. Nélküle…
– Nem kell tüzér – vágott bele a nő. – Nem lelőni kell, csak elkapni!
– Jó, oké, megyünk! Gyere Volre! – intett navigátorának, aki még arra tekintgetett, amerre
barátnője elszáguldott. Majd aggodalommal eltelve követte a kapitányt.
– Szétválunk! Kiex, veled megy Iroha és Fey! Ti mentek az alsó kabinokhoz, ha esetleg
meggondolják magukat! Lanlar te mész Eyxonnal a felsőhöz! Gaor, te mész velük! Én meg megyek
Croyjal és Maxszal egy másikhoz! Gyerünk emberek, ne hagyjuk meglógni őket! – tapsolt kettőt.
A fegyvereket készenlétbe helyezték és amint a gyalogos csapatok utolsó tagja, Aylar is
belépett a folyosók labirintusába, még hallotta beindulni a Sleipnir hajtóműveit, és a csikorgó
hangokat, ahogy az állványzat elengedi a hajót, hogy egy esetleges kidokkoló mentőkabint
elfoghasson.
Mei, Nyph és Beln sebesen rohantak a folyosók labirintusán át. Tempójuk olyan mértékű volt,
hogy egy belső szállítójárművet lazán lefutottak. Ráadásul meg sem kellett erőltetniük magukat
ehhez. A kibernetikus lábak és izomzatok ugyan fizikai fáradtságot nem, de mentálist azért képesek
voltak okozni, ahogy az agyból továbbított jeleket a testen át küldték a végtagba. Bár körbe volt
építve a megfelelő erősítő huzalozásokkal, leginkább a gerincük szokott ilyenkor égni, a szúró
fájdalom egy ilyen sebesség elérésekor elkerülhetetlenné vált.
Lábuk sokszor megcsúszott, ahogy a lábuk még lökte volna előre őket, de a lábbelijük nem
tapadt ennyire a fényes fémpadlóhoz. Távolságukból már sokat lefaragtak. A kivetített térképen
láthatták, hogy az őrült tempó ellenére sem fogják beérni a menekülőket. El fogják érni a
mentőkabint. Ezért Beln jelzett is Aylar felé, aki kapcsolatban volt az irányítóközponttal:
– Aylar! Mindjárt elérik az első kabint! Béníttasd le a központtal! – zengte rádiójába. Még
csak szaporán sem vette a levegőt, mintha csak sétálna.
A nő pedig most kapott észbe, hogy erre nem is gondolt: – Oké, ez jó ötlet!
Rögtön utasította a központot, hogy melyik mentőkabint kell lekapcsolni, de azok
visszaválaszoltak, hogy nem fogják tudni mindegyikkel megtenni ezt, ugyanis ahhoz az állomás
mesterséges intelligenciájába is be kellett volna törni, azt pedig még a legjobb hackerek sem
vállalták. Legtöbbször az ilyen rendszerek képességeit nem hagyták elszabadulni és csak egy
korlátozott feladatkört kaptak. Mindenki hallott már rémtörténeteket arról, hogy milyen az, mikor
egy állomás életre kel. Az utolsó ilyen esetek több tíz éve történtek, azóta szigorú törvények
korlátozták a már-már emberi jogokkal felruházott rendszereket.
A menekülőkhöz legközelebbi kabin képe inaktívvá vált, és egy pillanatra megálltak, majd
rohantak tovább egy másik irányba.
– Megvan az új irányuk! – harsogta Beln. – G66-os kabin, távolságuk tőle 640 méter. Mi most
1278-ra vagyunk! Közeledünk!
A három amazonnak kétszer annyi távot kellett megtennie, mint a menekülőknek. Ami nem
lesz gond, hiszen vagy négyszer gyorsabbak voltak egy teljes sebességgel futó, génmanipulált
hosszútávfutónál. Új irány felé lódultak és csak ekkor kezdtek belebotlani az itt élő és dolgozó
emberekbe, akik rémülten ugrottak félre a három robogó nő elől.
Mivel az adást Trondam is hallotta, így a Sleipnir-rel az állomás külső részén a G66-os kabin
felé repült, hogy ha sikerül kidokkolniuk, ő kapja el őket. Egyelőre a belső egységeken múlott
minden, így csak szép lassan közeledett és feszülten várt. Nemsokára megvan a Syndicate vezér és
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mehetnek vissza a CESZ flottához. Már ideje megint ünnepelni… Kettesben Aylarral…
Lanlar, Eyxon és Gaor is a G66-os kabin felé közelített, de a felső blokkok irányából. Már a
hangárak elhagyását követően beszálltak egy üresen parkoló belső szállítójárműbe, mely az Interbus
egyik leányvállalatának gyártmánya volt. A logó fényesen világított a lapos, fedetlen tetejű
antigravitációs jármű mindkét oldalán. Lanlar vezetett, mellette Eyxon íját tartotta készenlétben,
hogy ha a közelébe érnek a menekülőknek, lelőhesse őket. A kannibál nő a sok unszolás hatására
sem engedett annak, hogy lőfegyvert vigyen magával, foggal-körömmel ragaszkodott az íjhoz, mely
bizony sok esetben halálosabbnak bizonyult egy kézi fegyvernél. Egy plazma-, részecske-, vagy
ballisztikus ágyúval persze nem vehette fel a versenyt, de hogyan is nézne ki, ha a húsra vadászó
egykori Blood Raider-es nő széttrancsírozná a célpontot, vagyis a táplálékot?
Az Amarr pap hátul ült, és halk imát mormogott egyfolytában. Skyenek már amúgy is nagy
erőfeszítésébe tellett a megfelelő viselkedés, de most, hogy nincs vele egyetlen ismerős sem, aki
előtt lebukhatna, így egy pillanatra kieresztette pattanásig feszült énjét: – Nem fognád be? – kiabált
rá a papra. – Egyfolytában nyekeregsz, kurva idegesítő. Kussolj!
Eyxon csak bájosan mosolygott a férfire és intően megrázta mutatóujját. Gaor megijedt a
kirohanó Lanlartól és a kannibáltól, így csöndben maradt.
A kis járművel sebesen suhantak át a szűk, sok helyen sötét folyosókon és közeledtek a jelek
felé… melyek sebessége felgyorsult, ami azt jelentette, hogy ők is valami járműbe szálltak, hogy
elérjék a G66-os kabint és megszökjenek…
Kiexék szintén elkaptak egy szállítót és bepattantak. A kapitány vezetett, mellette Iroha állt
készen az esetleges lövésekre, hátul pedig Fey ült, fehérbe fordult szemekkel a feje körül repkedő
három kis drónt irányította.
– Meddig tudod előreküldeni a kicsiket? – kérdezte harsogva Kiex, amint kiparkolt a kocsival.
– Legfeljebb öt kilométer – válaszolta gépiesen a nő. – De minél távolabb vannak, annál
rosszabbak a beérkező jelek tőlük, főleg itt. Kurva sok az árnyékolás.
– Oké, küldj kettőt a jelek felé! Követem őket.
A nő nem szólt semmit, a feje körül keringő három robotból kettő alakot váltott; behúzták
lábaikat, és hegyes kúp formába alakultak. Majd iszonyatos sebességgel elrepültek. Amint eltűntek
az első forduló mögött, Fey rögtön fel is kiáltott: – Megtalálták a rövidítést feléjük. Nyomás,
kövesd őket!
Kiex idegesen megrázta a fejét. Tudta, hogy ez a követés majd veszett száguldást fog takarni.
– Kapaszkodjatok! – jelentette ki, majd a kocsi hajtóművei felvisítottak és kilőttek…
Aylar csapata szintén egy kocsiba szállt és sebesen repült a célpont felé. A G66-os kabin
hozzájuk volt a legközelebb, így Max rákapcsolt. Repülés közben Aylar aktiválta fejpántját és arca
elé leereszkedett a fémlap, ami áttetszővé vált, majd fejét is körbefonta a növekvő sisak. Hátul ült
Croy, aki féltérdre ereszkedve egy kézzel tartotta hatalmas lézerágyúját, a másikkal úgy
kapaszkodott, hogy a kis jármű kapaszkodója meghajlott.
Közeledtek…
A célpont, a Syndicate elnökasszonyának szíve hevesen vert. Nem készült arra, hogy el
akarják majd kapni ezen a látogatáson. Nem hozta magával a méregkapszuláját, hogy megölhesse
ezt a testét. Ugyan megkérhette volna egyik testőrét, hogy tegye meg, de mivel mind harci cyborg
volt, így a beprogramozott védelem felülírása komoly szakértelmet igényelne, aminek jelen
pillanatban híján volt. A gépek még azt se hagynának, ha saját magát akarná fejbe lőni. Így hát nem
maradt más választása, mint a menekülés, mielőtt beérik. A G66-os kabin már csak háromszáz
méterre várta őket. Menekülése során felvette a kapcsolatot az állomáson szolgálatot teljesítő
Mordu légiójának belső egységeivel, melyek közül egy hat fős volt a legközelebb, akikkel
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nemsokára összetalálkozik, hogy megvédhessék…
Lanlarék járműve egy függőleges aknában ereszkedett éppen lefelé. A járatok több szinten és
több irányba vezettek innen kifelé. Fény alig volt, a folyosókról beszűrődő halványsárga világítás –
na meg a kocsi saját lámpái és vörösen világító céges emblémája festették be a falakat.
A pap már abbahagyta a kántálás szerű mormogást, ami Skye számára hatalmas
megkönnyebbülést jelentett.
Ereszkedésük véget ért, amint elérték azt a szintet, ahol a célpontok menekültek egy járművel.
Amint Skye befordította a gép orrát a folyosóba, éppen látták a másik végén keresztben repülni
őket.
– Ott vannak! – kiáltotta Eyxon.
– Látom a picsába is! – ordította a nő. – Kapaszkodjatok!
A kocsi hatóművei felvisítottak, majd megindult. Amint kiért a fordulóba, nyomban bántani
kezdte szemüket a széles, félhengeres tetejű járat plafonjáról érkező rikító zöld fény. Befordultak,
ami jelen esetben szinte egyet jelentett a falról visszaverődéssel. Majd egyenesbe került, a hajtómű
felvisított és újra kilőtt.
Néhány másodperc múltán már vizuálisan is látták a menekülő gépet, ami a kijelzők szerint
már csak ötven méterre volt a kabintól. Aylar már jelentette egy perce, hogy az elsőt ugyan sikerült
lebénítani, de a G66-os nem fog menni; túl fontos helyre építették, közel a lakómodulokhoz és a
mesterséges intelligencia nem engedte senkinek az irányítás átvételét.
– Célpontok húsz méterre a kabintól! – sikoltotta Lanlar. – Merre jártok? Van még itt valaki a
közelünkben?
– Igen, van! Mennek a kicsikék! – válaszolta Fey.
A következő pillanatban a menekülő kocsi sofőrjének feje egyszerűen leesett, amint egy
tarkójára tapadt kis drón körbefonta a nyakat egy vékony huzallal, majd berántotta azt.
A kocsi irányíthatatlanná vált és belecsapódott a mentőkabinhoz vezető nem túl hosszú kis
folyosó és a főjárat sarkába. Az utasok kirepültek belőle, de láthatóan senki nem szenvedett semmi
komoly sérülést. Az ütközést követően a Syndicate elnöke és két másik vörös ruhás páncélos alak
bevetődött a kis járatba. Őket pedig két tenyér méretű, éppen alakot váltó kis drón követett. A kúp
formából átalakultak egy rovarrá. Lanlarék ugyan már nem látták, de ezek most a két harci cyborg
arcára tapadtak, és áttolták csatlakozóikat és tűiket minden lehetséges nyíláson, hogy ártalmatlanná
tegyék őket.
Egyetlen gép maradt, ami épp lőni akart Lanlarék járművére, de hirtelen szikraeső közepette a
fejét átlyukasztotta egy nyílvessző. Eldőlt, mint egy zsák.
Lanlarék besuhantak a kocsival a kis folyosóba. A mentőkabin ajtaja már nyitva állt, az
elnökasszony pedig halálra rémülten igyekezett becsukni a zsilipet. Elkésett. Skye villámgyorsan
rántotta elő kábítópisztolyát és lőtt, még mielőtt megérinthette volna a zárópanelt. Eszméletlenül
zuhant a fémpadlóra.
– Célpont elfogva! – Jelentette Lanlar.
– Szép munka! Készüljetek, megy az erősítés, szálljatok be ti a kapszulába mielőtt odaérnek!
Trondam felvesz odakint.
– Értettem!
Lanlar kezével intett társainak. Kiugráltak a kocsiból és befutottak a mentőkabinba. Az ájult
elnökasszonyt először hasra fektették és kezét hátul mágnesbilincsekkel erősítették össze. Majd a
falhoz támasztották és rázárták a biztonsági erőteret. Lanlar kezével sürgette Eyxont és Gaort, hogy
fussanak. Mikor bent voltak, lecsukta a zsilipet és rácsapott a kioldóra. Azonban a kabin nem indult
el…
Mintha nem értené, mi történik, megint próbálkozott. Semmi.
– Aylar! Baj van! Nem indul a kabin!
– Hogyazakurva… – válaszolt éneklő hangon. – Manuálisan megy?
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– Úgy se! Hiába cibálom ezt a kibaszott kart – erősítette meg ezt, kétszer egymás után
megrántva a kioldót.
Aylarnak ez a hanghordozás megint ismerősnek tűnt. Újra egy lépéssel közelebb került ahhoz,
hogy ez Skye és le se vegye a szemét róla. De ezzel majd később foglalkozik, most más gondjuk
van.
Skye terminálja felsípolt, jelezve, hogy a belső egységek már csak egy fordulóra vannak.
– Jönnek! Eyxon, maradj itt bent! Gaor, ki a sarokhoz, én is megyek a másik szögre!
Eyxon féltérdre ereszkedett, íját megfeszítette, benne a páncéltörő vesszővel. A két méteres
kis folyosó végén Gaor jobbra, Skye balra figyelt.
Ám hirtelen a sípolás megszűnt. Az egységek megálltak. Nem közeledtek tovább. Itt valami
nem stimmelt.
– Közeledünk jobbról – szólt Aylar, nehogy lelőjék őket. A kis kocsi halkan zúgva besuhant és
míg Croy és Max is elfoglalták a tüzelőállásokat, addig Aylar befutott az alvó elnökasszonyhoz,
hogy maga nézze meg, mi van a kabinnal. Lecsukta a zsilipet, ez még ment, de a kioldókar nem
működött. Újra kinyitotta az ajtót és szeme sarkából csak ekkor vette észre, hogy óriási baj van…
Ugyan beletelt neki néhány másodpercbe, míg felfogta a dolog jelentőségét, de mikor teljesen
megértette, nagyot nyelt és beleszólt a kommunikátorba. Torka szakadtából kiabált, hogy hirtelen
jött mérgét így adja ki magából:
– Az Elnökasszony nem igazi. Csak egy rohadt hasonmás! Ez csapda! Ismétlem, ez csapda! –
Ezzel együtt rájött, hogy a bemenekülő hasonmás nem elindítani akarta a kabint, hanem éppen
ekkor tette tönkre.
A nőnek újabb balsejtelme támadt. De úgy, hogy a tarkóján is felállt a szőr. Nem, nem, ez
nem lehet… Végül az adatok lekérésekor beigazolódott félelme…
– A mocskoskurvaéletbe! Felültettek minket! – kiabálta pánikba esett hanggal. – A klónjainkat
megsemmisítették a CESZ-nél!
Ez az utolsó bejelentés szabadította rá az igazi félelmet az agyukra. A halál végérvényessé és
visszavonhatatlanná vált. A még száguldó, vagy rohanó társainak hirtelen minden harci kedve
elszállt. A közelben pedig ezért állt meg az egység és ezért nem jöttek közelebb. Tudták ezt jól.
Aylar körül pedig hirtelen forogni kezdett a világ. A CESZ elárulta őt. Csapdába csalták,
miközben megsemmisítették a klónjait is. És nem csak az övét. A szervezet igazi irányítói így
akarták félreállítani, hogy amit eddig elért, azt ők röhögve vigyék tovább és használják, a nőt pedig
odadobják a… ne… csak ezt ne, kérlelte magában, de a még hűségesnek tűnő felderítő rajok egyik
pilótája harsogta bele a csatornába azt, amitől teljesen megállt bennük az ütő:
– Concord egységek érkeznek! Ismétlem Concord egységek érkeznek! Gyertek kifelé!
Végük van. Most elkapják, vagy lelövik őket és a CESZ dicsőséges vezérének pályafutása
véget ért.
Aylar Croy felé fordult: – Ha elkapnának engem, tudod mi a dolgod.
A gépember mérgesen bólintott, de tudta, hogy ha a nőt elfogják, olyan szenvedésben lesz
része, amit talán Új Édenben ember még nem élt át. Ezért inkább meghal, semmint hogy egy olyan
mély cellába dugják, ahol a mennyezeti lámpa fényének is egy év kell, míg eléri.
Trondam eközben a Sleipnir-rel veszett iramban haladt a hangár felé, hogy felszedje a tüzérét
és segítsen a többieknek a kidokkolásban, mielőtt a Concord ideér. Az őrszemek jelentése szerint
még hat ugrás és itt vannak.
A többiek tétovázás nélkül haladtak vissza, a hangárak felé, hogy újra hajóba szálljanak.
Néhány perc száguldás után Aylar megpróbálta túlüvölteni a menetszél okozta süvítést, miközben a
felderítők egyikéhez beszélt: – Mennyire vannak?
– Még öt ugrás. Rajtuk vagyunk, követjük őket. Megpróbáltak elkapni, de eddig nem sikerült
nekik. Mi is szétválunk.
– Ketten keressetek valami egyéb menekülési utat!
– Nincs egyéb út. Ez egy zsákrendszer. Csak egy kapuja van.
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– Tudom. Nem kapura gondoltam – kiabálta a nő.
– Csak nem…
– De! Féreglyukról beszélek. Keressetek egyet, mert ezt nem ússzuk meg máshogy!
Trondam közben a Sleipnir-rel beszáguldott a hangárba, hogy felszedjék a fedélzetről hiányzó
Meit. Ráfordultak a szerpentin szerűen elhelyezett állások egyik üres helyére és lassítani kezdtek.
Aylarék száguldó kocsija mögött Lanlarék járműve haladt. Mivel a CESZ – egykori – vezére
másodpercek alatt teljes letargiába zuhant az árulás ténye miatt, így már szinte nem is tudott
kellőképpen koncentrálni a menekülésre. Az adások egyre csak érkeztek be hozzá:
– Aylar! Ledokkoltunk – harsogta Trondam.
– Aylar, egységek közelednek felétek! Kocsikkal jönnek – kiabálta Kiex kapitány is.
– Aylar…
– Aylar…
Egyik mondat sem jutott el az agyáig. Teljesen ki volt borulva. Fogalma sem volt, mit tegyen,
és ha lett volna valami, az meg a tovatűnő életösztön hiánya miatt biztosan meghiúsul.
Ám a következő pillanatban egy lövés érte a járművüket. Oldalról érkezett, az elejét találta
telibe, ami leolvadt, szikraeső közepette levált az orrmodul és kikapcsolt az antigravitációs
meghajtó is.
A kocsi oldalt csúszott és a falon is rendre sodorta el a kiálló berendezéseket. Majd megállt.
Mivel Lanlarék járműve folyamatosan mögöttük haladt, így most megállt mellettük:
– Befelé elnökasszony! – parancsolt rá Skye.
Aylar a kocsi roncsai közül alig tudott felállni. Hallotta a társai figyelmeztetéseit és
jelentéseit, de egyiknek sem sikerült feldolgozandó ingerré válnia. Még ereje sem volt felállni.
Croy persze látta rajta, hogy nagy baj van, így melléje ugrott és segíteni kezdte. A nő csak
üveges szemmel nézett maga elé, az sem érdekelte, hogy Lanlarék már készülnek a rajtaütésre, mert
úgy tűnt, körbevették őket a Mordu légiójának állomáson szolgálatot teljesítő – a jelek szerint
egyáltalán nem ellustult – egységei.
– Aylar, szedd már össze magad! – hallotta Croy hangját, aki úgy támasztotta a falnak, mintha
merev részeg lenne és tartás nélkül orra zuhan.
A nő még mindig sokkhatás alatt volt. Láthatóan valami megpattant az agyában.
– Hagyd a francba, ide figyelj most! Jönnek a kettes és négyes szektorból! – Utalt Skye
kiabálva arra, hogy a haladási irányukból és egy oldalfolyosóból mindjárt támadnak. Ami már nem
is váratott magára sokat…
Aylar feje mellett egy lézersugár vájt mély barázdát a sötétzöld falba. A nő ekkor ocsúdott,
amint a forró szikraeső a most éppen inaktív sisakját megkerülve a nyakába hullott. Szisszent egyet,
majd szinte fejest ugrott a lelőtt jármű takarásába, Croy mellé. A gépember már féltérdre ereszkedve
készült a szemből felbukkanó egységek megfékezésére. De a jelek szerint sajnos túl gyorsan
közeledtek. Már láthatták a beforduló, repülő kocsit, amint kicsit ingadozik, majd újra felgyorsít,
miközben lövedékáradat indul meg a felépítményéből.
Aylaréknak már nem volt ideje beszállni a másik kocsiba, mert értékes másodperceket
veszíthetnek ezzel. Az üldözők pedig tüzelési előnybe juthatnak. Ezt Lanlar is tökéletesen tudta,
ezért a kocsival keresztbe parkolt, hogy míg szét nem olvad, addig azért nyújtson némi fedezéket.
A két autó ide-oda mozgott, ahogy olvadt szét a belé érkező találatoktól. Szikraeső, lángra
kapó kenőanyag szaga, borzalmas csattanások és sistergések kísérték azt, ahogy a fedezékeket
bontani kezdték.
A szemből – és a nemsokára hozzájuk csatlakozó másik irányból – érkezők célja Aylar
megölése volt, de nem tartották kizártnak az elfogást sem, mert kábítótöltetek is suhantak el a
közelükben. Semminek nem örülnének jobban ezek a katonák, csak annak, hogy a hírhedt
szépséges CESZ vezért élve elkaphassák és mielőtt átadják a Concord-nak, egy kicsit
eljátszadoznak vele.
Ám Aylar nem csak önmagában volt veszélyes, hanem a társai miatt is…
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A szemből érkező kocsiban a Mordu légiójának hat fős egysége közeledett sebesen. Éppen
egy keresztfolyosón száguldottak át. Legalábbis így tervezték…
Egy kékes villanás tűnt fel egy pillanatra a sofőr közelében. A sisakos fej elvált a nyaktól és
egy mögötte utazó arcába csattant. Majd fentről, egy aknából pedig egy súlyos test ugrott a kocsi
elejére – éppúgy, mint mikor a Concord tiszteket kapták el. A kétszáz kilós alak érkezése
gyakorlatilag leszakította a jármű orrát, ami egy hatalmas csattanással állt bele a padlóba.
Megakadt, majd fejre állt. A fentről leugró Nyph pedig félrevetődött.
A kocsi pörögve bucskázott előre, miközben minden benne utazó kirepült. Padlóra érkezésük
után a fedezékekből előbukkanó lövészek végeztek velük.
Mei és Nyph a kocsi roncsai mellől borzalmas sebességgel lódult meg. Elfutottak Aylarék
mellett és a sarokhoz érkeztek, ahol másodperceken belül fel fog bukkanni a másik üldöző autó. A
két nő egymás mellé, a falhoz lapult, egyik a kardját tartotta készenlétben, a másik a csillogó
karmait kieresztve várta a zsoldosokat.
A kocsijuk oldalazva repült be a járatba, és a benne utazók máris lőni készültek. Ám a fal
mögött lapult a két amazon, szinte csak egy méterre tőlük…
Mei és Nyph hatalmasakat ugrálva és vetődve gyakorlatilag feltrancsírozza a kocsiban ülőket.
Hozzájuk Beln is becsatlakozott és félelmetes sebességgel ugrált ide-oda, karpengéivel véres
mészárlást végrehajtva. A támadók nem tudtak sok lövést megereszteni, talán csak kettőt, utána
mind meghaltak.
Aylar hosszasan pislogott. Már teljesen felfogta, mi történt vele, aminek eredménye az lett,
hogy egyáltalán nem érdekelték a közeléből érkező ingerek, nem volt ereje ezzel foglalkozni.
Az egyik felderítő hívta a kommunikátoron, de képtelen volt válaszolni. Croy fogta meg a
csuklóját és a nő helyett beszélt a készülékbe:
– Itt Croy Vogal, Aylar tüzére. Vezérünk jelenleg cselekvésképtelen. Mennyi van a Concord
érkezéséig?
– Három ugrás és ott vannak.
– Szálljatok be és tűnjünk el végre! – Kiabálta Skye.
Aylar réveteg tekintettel meredt a nőre. Újabb bizonyosság, hogy ez Skye Arran. De jelen
helyzetben ez sem érdekelte. Croy pedig az utolsó pillanatban fogta le a nő kezét, mert pisztolyát
már a halántékához akarta emelni. Lefogta, és belökte a kocsiba. A nő megint értetlenül pislogott.
Mit művelsz drága testőröm? Hagyjál meghalni!
Skye hátrafordult és egy hatalmas pofont kevert le a nőnek, hogy észhez térítse. Miközben a
többiek is szálltak be a kocsiba, úgy döntött, itt az ideje, hogy Aylarnak mutasson valami érdekeset.
Mivel az átoperálása során olyan anyagokat használtak, ami egy pillanat alatt felszívódhat a bőrben,
a hangszálainak módosítása is némi kaparó érzést követően visszaváltozik az eredetibe, ezért ezeket
most inaktív állapotba helyezte egy egyszerű készülékkel, amiből pár permetnyit a saját arcára fújt.
Lanlar Mad arca másodpercek alatt változott át. Hajának színe lángvörösbe fordult. Majd mire
Aylar már végre fókuszálni tudott, Skye megszólalt:
– Szia Aylarka! Remélem az arcom észhez térít most – meredt pimasz tekintettel a vezér
szemébe.
Aylar azonnal kilökte alkarjából a vágómodult és szúrt feléje. Skye félrehajolt, majd egy
döndüléssel Nyph ugrott be a kocsiba és lefogta a vezért. Ám Croy sem tétovázott, a Caldari nő felé
lendült. Mire készen álltak arra, hogy elvágják egymás torkát, Skye üvöltött fel:
– Álljatok le! Jön a Concord és bevágnak a sittre, ha nem tépünk el innen.
Néhány másodpercig a hangulat időzített bombaként feszült köztük. Skye a kocsi
vezetőülésében állva nézett le Aylarra, akit Nyph úgy fogott le, hogy mozdulni sem tudott. Karmait
a halántékhoz tartotta és készen állt arra, hogy végezzen a vezérrel. Ám Croy sem hagyta ezt
annyiban, a karjából kilökődött méteres pengék mint egy olló, úgy álltak készen Nyph nyakánál.
Mei pedig a kardját Skye nyaka elé tartotta és felkészült, hogy lenyesse a Gallente áruló fejét. Beln
pedig nem tudta, mit tegyen. Csak állt a jármű mellett, és hol a hírhedt árulóra, hol szeretett
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vezérére, hol pedig a többiekre fordította tekintetét.
Ebben az idilli hangulatban suhant be Kiexék járműve. A három utas szája nyomban tátva
maradt a másik autóban zajló jelenettől. Mi történik itt? Aylar éppen lefogva, a többiek meg
mindjárt egymást ölik meg. Nem akarták kivenni a részüket a harcból, mert épp fogalmuk sem volt,
kinek az oldalára kéne állni. Már nem tudták, ki kivel van.
Mikor Aylar feladta a szabadulási kísérletet a nála jóval erősebb Nyph szorításából, enyhült a
hangulat. Skye látva ezt szigorúan utasította Nyphet: – Engedd el!
Amaz engedelmeskedett. Aylar fejéről már leesett a fejpánt, haja kócosan zuhant zilált arcába.
Ez elmúlt percekben élete legnagyobb fájdalmait kellett átélnie.
– Concord két ugrásra! Merre vagytok? Aylar! – kiáltotta az egyik felderítő.
A nő meglepő módon, nyugodtnak tűnő, ám inkább fáradt hangon válaszolt: – Mindjárt a
hangárban.
Nem volt jobb szó arra, ami történt, csak az, hogy Skye térítette észhez most a nőt. Ha nem
fedi fel magát, akkor Aylar talán már a katatónia állapotában nyáladzana. De a gyűlölet erőt adott
neki. Sőt, nem csak, hogy erőt, de láthatóan megint vezérként kezdett viselkedni, hiszen remek
ötlettel rukkolt elő. Beleszólt a kommunikátorába, az irányítóközpont felé címezve mondandóját:
– Vegyétek fel azonosító jeleinket és irányítsátok egy mentőkabinba. Majd robbantsátok fel. A
Concord még nem tudja, mi történik a CESZ-en belül. Azt fogják hinni, hogy a rajtaütés miatt
inkább megöltük magunkat és a klónéledést választjuk. De már nincs klón… – itt elakadt a hangja
egy másodpercre. – A Mordu egysége adását szűrni egy időre, míg elrejtőzünk idebent. Egyelőre
ennyi. Aylar vége!
Ezután a nő lesújtó tekintettel nézett Skye szemébe. Gyomra az idegességtől ki akarta okádni
tartalmát, agya szét akart robbanni és legszívesebben sírt volna, miközben véres péppé veri a másik
fejét.
Skye kihúzta magát: – Tudom, hogy utálsz. Ahogy mindenki. De ha most nem teszem ezt, te
még mindig ott nyüszítesz magadban és mind itt döglünk meg.
Aylar pillantásában a békének a legapróbb jelét sem lehetett felfedezni. Nem csak kifelé,
irányult ez az érzés, hanem befelé is, súlyos önmarcangolásba hajszolva ezzel.
Időközben Trondam és Volre is melléjük ért egy kocsival. A Minmatar férfi épp mondani
akart valamit, de mikor meglátta Skyet, belefagyott minden ezekből. A nő pedig szigorúan nézett
vissza rá. És köszönt is… – Szevasz Trondam… drága 'matar faszlovagom – ehhez az arca
sajnálkozást kiváltó ábrázatba fordult, ugyanis arra a pillanatra utalt, mikor először találkozott a
csapattal az Antiainen incidensben.
A férfi semmit nem tudott mondani, ahogy a mellette ülő Volre is csak a száját tátotta. Még
azt is elfelejtette szemügyre venni, hogy barátnője jól van-e. Persze Meinek semmi baja nem volt,
csak a tincseket fújkálta ki a szeméből és láthatólag arra készült, hogyan vágja el Skye torkát.
A feszült csendet egy Mordu légiós kocsi zavarta meg, ami a közelükben száguldott el. Nem
jött ide, a kommunikációs adásaik már zavarva voltak. Azt hitték, egymással beszélnek, de a
központban minden szót módosítottak, ami a CESZ vezérének hollétére utalt.
Ezt követően a felderítők is jelentettek, hogy a Concord bevette a csalit és visszafordult. Majd
teljesen kiment a konstellációból. Úgy tűnt, nyugtuk lesz egy ideig.
Aylar egy szó nélkül intett, hogy kövessék. Ellopakodtak a legközelebbi Interbus-os kocsikig
és beszállva libasorban haladni kezdtek egy kietlenebb rész felé az állomásban…
Húsz perc múlva…
Ideiglenes rejtekhelyüknek egy ásvány tároló blokkot választottak. A hatalmas terem közel
kétszáz méter magas és több kilométer hosszú lehetett. Valahol középmagasságban, egy teraszon
álltak, itt a kocsikkal is le tudtak parkolni. Mellig érő korlát ölelte körbe, a mélyben konténerek
ezrei, kínos pontossággal tárolva. A blokk saját mesterséges gravitációs modullal is rendelkezett,
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mikor pakolásra került a sor, egyszerűen lekapcsolták, a rögzített elemek a helyükön maradtak és
amit mozgatni szerettek volna, azt ezek után már könnyedén lehetett. A levegőben néha egy drón
tűnt fel, ami mind raktározási, mind pakolási feladatokra egyaránt alkalmasnak tűnt. A terem tetején
három sorban űrsikló méretű, sötétsárga lámpák világítottak. A hőmérséklet nem sokkal nulla fok
felett volt, az évekkel ezelőtt bepumpált levegő fémes szagú, állott. Kísérteties csend uralta a
termet, leszámítva olykor-olykor egy hatalmas döndülést, ahogy a fizika törvényei játszadoztak a
vetemedő elemekkel odalent. Az időnként feltűnő drónok pedig egy pillanatra a közelükbe repültek,
tettek egy kört, majd tovaszálltak, ellenőrizve, hogy az itt tartózkodók biztonságos környezetben
vannak-e.
Aylar sebtében kiadott utasításai kiválóan működtek, mindenki bevette a csalit. A Mordu
légiója visszavonult az unalomba, a Concord pedig a saját helyére.
A nő nem tudott jobban fogalmazni, de félig-meddig most Skyenek köszönhette, hogy észhez
tért. Ha nem leplezi le magát, akkor még most is letargiában lenne. A Gallente nő pedig jól tudta,
hogy ilyenkor mire van szükség: a gyűlölet nagy úr, új löketet adhat a már zsákutcába jutott
gondolatok felrázásában.
Aylar a korlátnak támaszkodott karba tett kézzel, gondolatban pedig miszlikre szabdalta
Skyet. Aki pedig a terasz másik felén csak szemét sütötte le és a padlót nézte. Mellette óvóan állt
Nyph és Eyxon. Most éppen laza tartásban, de akármikor harcra készen.
Trondam sem volt a helyzet magaslatán. Sőt, inkább talán meghülyült egy kis időre. Húsz
perccel ezelőtt mikor meglátta Skyet, nem tudta eldönteni, hogy most annak örül hogy épségben
van és újra itt van velük, vagy annak, hogy akár le is puffanthatja. Egyik pillanatban hiányzott neki
és sajnálta, a másikban meg gyűlölte és egyre csak azt mondogatta, hogy megérdemelte a
büntetését. De ennek most vége, mert Skye újra itt volt velük. Mindent újra kell gondolni. Bár a
szükséges bizalom szónak most be kellett állnia a toroknyisszantás, kibelezés, fellógatás,
agyonlövés, megnyúzás és hasonlók sorának végére.
Aylar az életének talán legnehezebb perceit élte át: elárulták, a CESZ vezetősége félresöpörte,
mint egy darab szemetet. Kihasználták karizmatikus képességeit, és mikor a hatalmas flottát
összecsődítette, félreállították. Sőt mi több, a klónjait is megsemmisítették és ráküldték a Concordot, hogy elfogják. Szerencsére az állomásba épített emberek és a felderítők még hűek maradtak
hozzá és úgy tűnt, segíteni fognak. De végső soron, miért tette ezt a CESZ vezetése? Talán azt
akarták kihasználni, hogy ha elfogják, akkor úgy veszik, hogy a CESZ-nek vége és
meglepetésszerűen támadhatnak? Vagy pedig arra számítottak, hogy úgyis meglép és míg
hajtóvadászat tart ellene, addig ők kényelmesen lecsaphatnak a CESZ flottával akárhol? A jelen
helyzetben a leglogikusabb magyarázatnak ez tűnt. Ám azzal is tisztában volt, hogy a továbbiakban
Új Éden minden szegletében keresni fogják. Ha visszamegy a CESZ-hez, akkor a jelen történések
függvényében éppen ők fogják átadni a Concord-nak. Támadt egy ötlete, de előbb volt itt még más,
amit el kellett intézni: Skye ügye.
– Hogy jutottál ki a börtönből? – szegezte neki a kérdést. Mivel mindenki látta rajta, hogy
legszívesebben nekirontana, ezért békítően közéjük álltak.
– Kihoztak – pillantott fel Skye. Tekintetében a pimaszság keveredett a szánakozással.
Érdekes egyveleg volt, és mivel már tudták róla, hogy Angel Kartelles kém, így a reakciói nem
biztos, hogy hitelesek.
– Ezt miért higgyem el?
– Higgy, amit akarsz – vonta meg a vállát. – Elmondom az igazságot. Hisztek-e nekem, vagy
sem, ez már nem érdekel.
– Álljunk meg egy pillanatra – szólt bele Trondam. – Én most…
– Te most befogod! – parancsolt rá Aylar. Tekintetével felnyársalta a férfit, aki csak kezeit
megadóan feltartva jelezte, kész várni, hogy szólhasson. – Folytasd! – fordult Skye felé.
Néhány másodpercig farkasszemet néztek egymással. A köztük vibráló feszültség akkora volt,
hogy talán elég lett volna egy űrhajó beindításához is.
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– Tehát a Kartell kihozott. Tudták, hogy Trondamék kémkedni akarnak és nekem az volt az
eredeti feladatom, hogy ezt megakadályozzam. De tudtatok az agybombáról ezért a feladatom
semmissé vált. Vártam az instrukciókra. Idáig.
– És mit kaptál?
– Azt, hogy ki vagyok rúgva a Kartelltől. Ennyi. Már nincs miért színészkednem és nincs
hová mennem.
– Jaj, te szegény – vetette oda Aylar.
Erre az utóbbi kijelentésre Trondam valóban majdnem megsajnálta, de eszébe gyömöszölte
Skye tetteinek emlékét: a kolónia kiirtását.
Akik ismerték őt, hiteltelenül nézték az önsajnálatát. Most nem szemezett Aylarral, hanem
újra a padlóra szegezte pillantását.
Aylar legszívesebben lelőtte volna, de akkor vérfürdővé válna a terasz, mert Nyph máris
mozdult volna, ahogy Croy, Mei és Beln is. Mire leállították volna a Caldari nőt, addig nem lett
volna kizárt egyéb halálos áldozat sem. Nem. Ezt nem most.
Sokaknak fogalmuk se volt arról, hogy ki ez a Lanlar Mad, vagyis valódi nevén Skye Arran.
Sokkal szebb volt így, mint előző arcával. Ártatlannak tűnt számukra, nem nézték volna ki belőle,
hogy olyan ember, akire szeretett vezérük, Aylar ilyen dühkitöréssel reagálna. Nem sejtették, hogy a
nő mestere ennek, olyannak látszódott, amilyennek csak akart. Kiképzésének köszönhetően még
egy igazságvizsgáló szondát is át tudott verni, köszönhetően a magas fokú önkontrollnak. Ám a
jelenet néma szemlélőinek egyike, Fey Xalken köszörülte meg a torkát és miközben tenyerében a
kis drón ide-oda futkározott, mint valami kis állat, addig flegma stílusban kérdezte meg:
– Bocs Aylar! De ki a fene ez a Gallente tünemény? Mert azt látom, hogy legszívesebben itt
megfojtanád, de elmondanád nekünk is, hogy miért?
– Persze! – Aylar megfordult és a mélybe nézett, mintha csak arra készülne, hogy leugorjon,
vagy valakit ledobjon. Az idegességtől hatalmas gombócokat tuszkolt le torkán, egyre csak
szorította a fémkorlátot. A világ még forgott körülötte, még továbbra is gondjai voltak az elmúlt
órában lezajlott események tudatossá tételével. – Ez a kis Gallente tünemény egy tömeggyilkos. Az
Angel Kartell egy remekül képzett kéme, aki három hónappal ezelőtt egy biológiai fegyvert
szabadított rá egy kolóniára, pusztán azért, hogy bemutassa, létezik. Egy millió ember halála kellett
bizonyítékként a kis nyomorultnak. Aztán az akciónk végén lebukott, mikor magának akarta
megszerezni a vírust. De nem számított rá, hogy én akkor ott lent egy bolygón túléltem a
bekerítésünket és kijutottam. Majd segítettem Trondaméknak és együttes erővel basztuk ki a
Concord-nak a kis tüneményedet. – Megfordult. – Nem igaz, te kis tünemény?
Aylar egy hirtelen mozdulattal kirontott testőre mellől és rohamra indult Skye ellen. Meg
akarta verni. Ám Nyph eddig is készenlétben állt mellette és most villámgyors mozdulattal a
rohamozó Aylar felé vetődött. Talán végzett is volna vele, ha hirtelen nem ugrik oda Mei és
kardjával nem üti le a nyak felé zúduló karmokat. Ám ez számára is pillanatnyi kiszolgáltatottságot
jelentett és a kannibál Eyxon, körmeit kieresztve máris elkapta a torkát.
Aylar kihasználta az alkalmat, míg a veszélyes elemek egymással vannak elfoglalva, és ugrott
egyet, majd veszélyes közelségbe érkezett Skyehez. Már kilökte karpengéjét is, hogy végezzen
vele, de hirtelen a tarkójára tapadt valami, majd orra zuhant. Fey egyik kis robotja máris
telepumpálta nyugtatóval.
– Nyugi Aylar! – mondta a nő szinte meg sem rezdülve az előtte éppen kibontakozó, igencsak
halálos összecsapástól. – Kicsit higgadj le, őt is szeretném hallani!
Amint a rohamozó nő kis időre ártalmatlanná vált, Eyxon elengedte Mei torkát, majd
hátralépett. Ezután a Caldari amazon is föléje tornyosult egy fejjel, visszatolta karmait és
hátralépett, tisztes távolságot tartva a számára legjobban elismert kardos harcostól. Ritka volt az
ilyen, a nő szinte teljesen érzelemmentesen viselkedett, többnyire nem érdekelte semmi. De egy jó
harc… az már egészen más. Meiben látta a potenciális társat ehhez, akivel összemérhetné erejét és
nem lenne könnyű préda. Remélte, hogy ez a pillanat majd egyszer eljön és végre évek után, újra
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érez valamit: az élethalál harc ízét.
A csapat férfi tagjai csak csendben várták a „lányos” veszekedés végét. Bár valójában nem
mertek közbeavatkozni. Valahogy megoldást akartak találni az Aylar és Skye közt lévő feszültségre,
ugyanakkor az Antiainen incidensben részt vevő minden tag némi magyarázatot várt. Azt már
elfogadták, hogy az életfogytiglanját töltő ügynöknő valahogy kijutott a börtönből. Már azt is
tudták, miért. Most azonban azt akarták megtudni, hogyan tovább.
Míg a rögtönzött harci bemutató újfent békébe fordult, Aylar nyögve tápászkodott fel a
földről.
– Kösz Fey! – nézett rá mérgesen, de tudta, hogy ez most kellett. Ha nem üti le a kis robot
akkor komoly vérfürdővé fajult volna a dolog.
– Szívesen – vigyorgott pimaszul a nő. Aylar végül megrázta a fejét, hogy elhessegesse a
kötekvő 'matarlány arcának látványát. Skye felé fordult, aki csak állt a korlátnál, még a harci
bemutató alatt sem mozdult meg. Semmi fedezékbe vetődés, védekezés. Tökéletesen számított az őt
védelmező társainak megmozdulására, ami meg is történt.
– Aylar – kezdte lesütött szemmel. – Nem kérem, hogy bocsáss meg nekem, mert azt sose
fogod megtenni, tudom jól – ezzel felnézett rá és Aylar azonnal elbizonytalanodott. Ez a tekintet
most tényleg egy magára hagyott nőé volt. Vagy ez is csak mesteri színészkedés? Úgy gondolta, itt
az ideje egy ilyen képzésnek, mert ha ez a pillantás nem az igazi, akkor ő is tudni akarja, ezt hogyan
kell. Már ha egyáltalán eljutnak odáig, mert a köztük lévő helyzet most minden volt, csak jó nem.
– Ne is fáradj vele – sóhajtott idegesen Aylar. A nyugtató már fel is szívódott testében, ez csak
egy lövetes, éppen ilyen rohamozó egyének lenyugtatására lett kialakítva. – Nem akarok vérfürdőt,
mert most van nagyobb gondunk is. De ne számíts semmire. Tartsd meg a hajót és tűnj el a szemem
elől!
Skye csak lazán bólogatott. Mintha tudta volna, hogy Aylar ezt mondja majd. Trondamra
nézett, de a férfiban nemcsak, hogy segítséget, de még értelmes pillantást sem tudott most
felfedezni. Hát persze, hiszen őt is megviselte a viszontlátás és most nem tudja, mit tegyen.
Míg Volre Mei vállán nyugtatta kezét, addig a nő meg vörös szemekkel figyelte Skye
beszédét. Kardját pedig egy pillanatra sem engedte el. Készen állt, ha megint valami történik, de a
jelek szerint ez most el fog maradni. Szerencsére. Tisztában volt vele, hogy az őt sokszor méregető
Nyph érzelemmentes gondolkozása alól egy kivétel biztosan akadt: egy jó harc vele. Talán békét
kéne kötni, és elmenni egy edzőterembe, hogy ezt a gőzt levezessék, de tudta, ez hiába: a Caldari
óriásharcos vért akart. Az övét. De ha valaha meg is fogja kapni, az nem most lesz.
– Rendben Aylar, ha akarod eltűnök. – Megint szomorú pillantás következett. – De most…
– De most elmondanád végre a te verziódat? – vágott bele Fey, miközben egy ujjmozdulattal
Skye homlokának küldte a pici robotot, mint egy idegesítő legyet.
A Gallente nő elhessegette, a szerkezet visszarepült gazdájához.
– Hát jó, elmondom az én verziómat. Igaz, amit Aylar mondott. Tömeggyilkos vagyok. De
nem tudtam, hogy ilyen gyors lesz a lefolyás. Úgy terveztem, hogy a fertőződés után, a halál beállta
előtt szerezzük meg az antivírust és nekik adtam volna el először. De sajnos az ügy elhúzódott és
bár belül üvöltöttem volna, nem tehettem, nehogy lebuktassam magam.
– Hazudós kurva! – kiabált rá Aylar, megint felszökött benne az adrenalin. Croy állt eléje,
hogy áthatolhatatlan falat alkosson, mert megint mozdulni akart, hogy hurkásra verje a fejét.
– Nem hazudok Aylar – kiabált Skye is, olyan hangnemben, mintha csak azt mondaná, gyere
csak, gyere. – Tényleg ez volt a tervem, de nem volt lehetőségem elmondani. Mert nektek nem volt
jobb dolgotok, mint engem a Concord-nak odadobni, mi? Most mind gazdagok lehetnénk és az
egész CESZ tervedhez nem kellett volna más irányító, mindent egymagad finanszírozhattál volna a
bejövő pénzből. De neem, neked fontosabb volt, hogy engem rács mögött láss. Legalább jöttél
volna meglátogatni. Hogy lásd, mennyit szenvedtem – Skye kísérlete a sírásra most kudarcot
vallott. Mintha nem értené, hogy hol vannak már a könnyek, végül megvonta a vállát. – Na
mindegy, szar volt odabent. Jó most újra kint. A Kartell egy feltétellel hozott ki, azért hogy
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kémkedjek. De már nincs ki után. Már nincs tovább. És ki is rúgtak.
– Kirúgtak, mi?! – Aylar már nekifeszült a fémóriás testének, de erőlködése vele szemben,
hogy közelebb jusson, hasztalan volt.
– Igen, kirúgtak. De látom, neked ez sem elég – Skye szeme résnyire szűkült. – Látom, hogy
legszívesebben jól megvernél, mi?
– Telitalálat! – kiáltott fel Aylar, majd újfent nekifeszült az áthatolhatatlan cyborg testének.
Hasztalanul.
– Tudod mit? Bunyózzunk – Skye megadóan széttárta karjait –, mert látom, addig nem
nyugszol le, míg nem lesz hurkás az arcom.
– Bunyózni akarsz? BUNYÓZNI? – már félő volt, hogy az állomás másik felén is meghallják
a hangját.
– Igen! – ledobta az övtáskáját és feltűrte ruhájának szárát az alkarján. Majd Nyph és Eyxon
felé fordult és intően feltartotta ujját, nehogy a két társa közbe merjen avatkozni. Azok ketten meg
szájukat húzva rázták fejüket. Majd a nő hirtelen megfordult. – Persze ugye karpenge nélkül, igaz
Aylarka? – kérdezte kötekedővé vált arccal.
Croy félreállt, amint látta, hogy Aylar kinyitja kibernetikus jobb karján a fedőlapot és
kikapcsolja a szerkezetet, majd kihúzza a pengét és a földre dobja. A csilingelés szinte erősebb
hangot vert, mint az eddigi üvöltözés. Mikor készen állt, máris meglódult és megkezdődött a két nő
közt a mindent eldöntő verekedés…
Három perc múlva…
– Itt szorítsd el! – kérte Gaor, a felcser, Trondamtól, hogy a törött orrú Skyet helyrepofozzák.
Mellette Aylar feküdt, hasonlóan rossz kondícióban. Szája felrepedt, bal karja – a természetes –
eltört. Mindkettejük ruhája meggyűrődve – nem elszakadva, mert ezek még lövedékeket is kibírtak
volna – hajuk szétzilálva. Szemük hurkásra dagadt, ajkuk felrepedt és dőlt belőle a vér.
A harcuk elég kegyetlenül indult, akkora lengőst adtak egymásnak, hogy a többiek csak
fájdalmasan felszisszentek a látványtól. Skye is kemény harcosnak mutatkozott, úgy püfölte Aylar
arcát, mintha csak egy darab párna lenne. Benne volt az utálat azért, mert átadta régen a Concordnak. A másik pedig időnként fordult és visszaütött, levezetve a gyűlöletet a tömeggyilkosságért és
azért, amit eddig tett velük. A kémkedési kísérletet, a hazug szavakat, a bosszantó, hiteltelen arcot.
A bunyó közepette Aylar a lába közé rúgott. Skye elterült, majd kisöpörte a másik lábát ebből
a helyzetből. És ráfordult, ütlegelte. Aylar nem bírta a borzalmas öklösöket, a fejét a padlóba
verdeső másik nő rohamát. Kibernetikus jobb karjával halántékon vágta, majd lábát felhúzva mellbe
rúgta. Ezután felugrott és ugyanezt tette vele: duzzadtra akarta verni az arcát.
Végül mindketten feltápászkodtak, orrukból, szájukból már dőlt a vér. Aylar újra nekirontott,
bár már tántorgott. Skye kitért és elkapta a karját majd egy mozdulattal el is törte. Ezután tarkón lett
vágva, amitől megszédült, majd a másik nő – mintha nem érezné a fájdalmat –, megfogta a haját,
megrángatta, majd arcába térdelt párszor. Skye elterült, de még utolsó mozdulatként kisöpörte a
lábát. Aylar a törött karjára zuhant és a fájdalom újra elvette eszét. Ezután Skye elájult, nem sokkal
később Aylar is. Véget ért a verekedés köztük…
– Jó! Ezt helyreraktuk. – törölte le az ájult Skye arcáról a vért a felcser. – Jöhet az
elnökasszony.
Aylarhoz léptek és a hanyatt fekvő nő duzzadt arcát és a fura szögben álló bal karját nézték.
Letérdeltek mellé, majd Gaor egy szakavatott mozdulattal a helyére rántotta a végtagot. Kézfeje
megint vékonyra hullott szét, szemei zöldbe váltottak, ahogy éppen végezte a röntgent. Egy kis
lézerszikét kotort elő, amivel felnyitotta a bőrt és húst, hogy hozzáférhessen a csonthoz. Mikor ez
megvolt, egy másik kis eszközzel a csontba folyadékot pumpált, ami rögtön azonosította a szövetet
és kitöltötte a mikró repedéseket, a hiányzó szilánkokat. Néhány perc múltán a csont teljesen
egészségesen összeforrt, majd a férfi összevarrta kezével a szétvágott izmokat, végül a bőrt. A
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rögtönzött műtét percek alatt készen volt.
Miközben ez zajlott, addig Fey, Kiex és Iroha azon vitatkoztak, hogy ők hogyan bunyóztak
volna egyik vagy másik helyében, a mozdulatokat még imitálták is. Croy és Max csak karba tett
kézzel várták, hogy vezérüket összerakja a pap, míg Beln – mint Aylar helyettese – a központtal és a
felderítőkkel beszélgetett. Előbbi jelentette, hogy a kabinrobbantás trükkje bejött, utóbbiak pedig az
egyre távolodó Concord erőket követték, majd végül felhagytak tevékenységükkel. Mei és Volre
lekuporodtak a fal tövébe és némán nézték a kék-zöldre vert képű, ájult nőket, akiknek
másodpercről másodpercre apadtak le a duzzanataik az arcra spriccelt folyadéktól. Pár perc és akár
újra harcra készek lehetnek. Trondam pedig Skye és Aylar között ült a földön és látszólag fogalma
sem volt, mit kéne tenni. Teljesen meg volt zavarodva. A hírhedt faszlovag most két nőstény
kegyetlen harcát nézte végig és nem lett volna egyikük helyében sem. Bár néhány ezer éve egy
férfinek egy nő legyűrése nem okozott gondot, a mai időkben ez máshogy volt. Meg-megrázkódott
az iménti verekedés emlékképeitől. Azok a horgok, egyenesek, rúgások. Félelmetesen zúdultak és
ez még csak egy egyszerű puszta kezes harc volt. Mikor pedig ránézett Nyphre, Meire és Belnre, a
végletes harcosokra, szinte magától leugrott volna a mélybe. Gyengének érezte magát.
Reakcióit persze valaki észrevette, és rászólt: – Trondam kisasszony – szólt oda neki Volre. –
Ne bánkódj miattuk. Mindjárt rendben lesznek és talán már nem esnek majd egymásnak megint.
– Tudom – sóhajtott. – De azt nem, hogy kiről mit gondoljak éppen. Nézd meg ezt – mutatott
az ájult Skyere. – Együtt dobtuk ki a Concord állomás előtt és most nézd meg. Megint visszajött és
majdnem tönkretett újra mindent. Még jó, hogy kirúgták a Kartelltől. De nem hiszem, hogy Aylar
megtűri mellettünk.
– Szerintem se – rázta a fejét Volre. A mellette ülő Mei pedig a vállára hajtotta a fejét és
figyelte a két nőt. Mindketten tudták, hogy Aylar el fogja zavarni Skyet. Ami jobb is, mert
valójában itt senki nem szerette őt. Kivéve az ő két barátját, de persze azok se a szimpatikus
egyének sorát erősítették.
Kiex kapitány guggolt Trondam mellé és halkan kérdezte tőle. Persze mivel senki nem
beszélgetett éppen, hallották. – Te is ismerted őt?
– Aha – válaszolt. Arcára némi bűnbánás ült ki, hogy egy ilyen nőbe valamikor szerelmes
volt.
– És hogyan is történt ez az egész? Aylar ugyan elmondta a dolgot, de mi a te álláspontod?
– Hogy mi az enyém? – sóhajtott fel fáradtan. – Az, hogy nem bízhatunk meg benne. Egyet
fogok érteni Aylarral, ha majd el akarja zavarni.
– Ennyire gáz a csaj?
– Aha, ennyire – bólogatott sokat sejtetően. – Ha ismerted volna őt, mielőtt elárulta igazi
énjét, máshogy néznél rá. Ezért mondom, hogy nem bízhatunk meg benne.
– De a Kartell kirúgta, nem? – húzta össze szemeit a kapitány. Neki megvolt az a jó szokása,
hogy még annak is adott esélyt, aki egyáltalán nem érdemelte meg. Ezért baszogatta őt Iroha és Fey
oly sokszor. És most ezért próbálta kimenteni a nőt.
– De, kirúgta, de ez nem jelent semmit.
– De nincs neki hová mennie. Ha velünk marad…
Trondam ekkor kiakadt, mert Kiex olyat erőltetett, amiről fogalma sincs: – Mi a francért
véded? Ha Aylar úgy dönt, nem jöhet velünk, akkor hidd el, támogatom, és hidd el, jobb lesz ez
nekünk. Úgyis nyakig vagyunk a szarban, nem hiányzik még egy köpönyegforgató mellettem. És
mint mondtam, nem is ismered. Ha ott lettél volna akkor, mikor felfedte magát, na meg akkor,
mikor megtudtad, hogy ő a felelős egy millió ember haláláért, nem kérdeznél ilyen hülyeségeket –
ezzel úgy meredt a férfire, mintha az azt jelentette volna be magáról, hogy valójában Concord
ügynök.
Kiex végül kezeit feltartva jelezte, feladja. Trondam és Aylar jobban ismerik nála, de a
beszélgetés hallatán lezajlott reakciók szerint mások is. Volre és Mei, na meg Croy és Max. Ők
ismerték. És csak fejüket csóválták a kapitány békítő kísérletére.
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Fey lépett a guggoló Kiex mögé és finoman hátba rúgta. – Már megint nem bírsz a békítő
éneddel? Hm? Fogd már fel, hogy vannak, akik alapban rosszak. Nincs kérdés, nincs kecc-mecc.
Megy a francba, ha Aylar úgy akarja és kész.
Aylar nyögve magához tért. Felült és láthatóan gondot okozott neki annak felfogása, mi is
történt. Megtapogatta az arcát, a már helyreállított törött karját. Minden rendben volt.
– Hát ez tudott azért ütni, el kell ismernem. – Majd Croy segítségével talpra állt. Következő
mozdulatként pedig közel akart lépni a még ájult Skyehez, de Nyph és Eyxon azonnal eléje állt.
Nem bántottak senkit, de azt nem engedték meg, hogy az ügynöknő közelébe mehessen bárki is.
Aylar sem volt kivétel.
– Oké, oké, nem megyek közel. Várjuk meg, míg magához tér aztán elküldöm a picsába.
Kiex lépett melléje és megfogta a vállát. – Figyelj Aylar! Nem lehetne, hogy mégse küldöd
el? Még biztos tud segíteni valamiben.
A férfi újabb kísérlete a békítésre már kezdett idegesítővé, sőt mi több, aggasztóvá válni. Ha
ennyire meg akar védeni egy ilyen embert, akkor gondok lehetnek a jövőben is.
– Figyelj ide Kiex Pergon kapitány – fordult feléje Aylar, mintha egyszeriben több gallonnyi
energiaitalt ivott volna meg egy másodperc alatt. – Míg ki voltam ütve, csak remélni tudom, hogy
valaki elmondta neked, ki ez a kis ribanc. Elküldöm a picsába, ha magához tér. Ha pedig nem
tetszik, mehetsz vele.
Kiexbe belefagyott a szó. Aylar kirohanása olyan erőteljes volt, hogy azonnal eszébe jutott, ki
itt a főnök. Békítően tartotta felé tenyerét, majd a gonoszul vigyorgó legénységéhez lépett, akik
megveregették a vállát: – Szép volt főnök. Találkozunk legközelebb az EVE nővérei felvonuláson.
Feszült csend következett a teraszon álldogálók között. Nyph és Eyxon elkülönülve óvták az
alvó nőt. Aki pedig nagyot nyögött és magához tért. Felült, és megtapogatta az arcát. Minden
rendben volt. Bár tekintete még ködösnek tűnt, egy szempár magára vonzotta: Aylaré. A nő
felnyársalta a szemével, bár az előbbi kirohanásához képest most kimondottan békésnek is lehetett
volna mondani.
– Magadhoz tértél? – kérdezte.
– Azt hiszem. Köszi, hogy összeraktatok, bárki is volt. – Szelíd mosollyal nézett végig a
többieken, de sokan jobbnak látták elfordítani róla a tekintetüket. Próbált bevágódni kedvességével,
veszedelmesen bájos mosolyával. Egy embert láthatólag máris meggyőzött: Kiex kapitányt. Látta
az arcán, hogy nem ért egyet Aylarral. Ez jó, ki kell használni.
– Ha rendben vagy, akkor a hangárak arra vannak – mutatott egy irányba. Persze nem arra
volt az említett blokk, de a mondandó lényege inkább a finom utalás, hogy ideje indulni és eltűnni a
szem elől. A nő a bunyónak köszönhetően lenyugodott. Bár Gaor kifelejtette a belül felrepedt száját,
de úgy döntött, hogy mint emlékeztetőt, megtartja.
– Rendben Aylar! – sóhajtott Skye, mint aki feladja. De persze nem így gondolta. – Ha el
akarsz küldeni, csak tessék. Indulok is nyomban. De egyet ne felejts! – vádlóan rámutatott. –
Mégpedig azt, hogy most nagyon nagy szarban vagy. Én tudnék segíteni, de látom, nincs rá
szükséged.
– Te? – kacagott fel gúnyosan. – Segíteni? Hogyan gondoltad? Kiirtasz egy újabb kolóniát,
hogy ne rám figyeljenek? Hm?
Skye elismerte, hogy Aylar – még ha nem is képzetten, de – kiválóan ért az emberek lelkébe
tiprásához. Ám persze ez nem mindenkiben hagyott mély nyomot. Skyeben egyáltalán nem.
Megjegyezte magának a sértést, de semmi több. – Nem erre gondoltam. Neked most rejtekhely kell.
És segítők. Én tudok mindkettőből. Még van sok haverom odakint. Na?
– Indulj, mielőtt meggondolom magam – váltott megint szigorúra a tekintete.
– Hát jó Aylar – sóhajtott Skye. – Elmegyek. A hívásazonosítóm tudod. Hívj, ha bajban vagy!
Ja és majd ha véletlenül téged fognak el, abban biztos lehetsz, hogy én meglátogatlak. És ott fogok
röhögni rajtad. – A hangnem annyira piszkálódó, sértő volt, hogy Aylarnak minden erejét össze
kellett szednie, hogy ne indítványozzon még egy duzzadt arcra püfölést kettejük közt.
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Skye felcsatolta nemrég ledobott övtáskáját és pillantásokkal kommunikált Nyphfel és
Eyxonnal. Készültek az indulásra.
Trondam nem akart szólni semmit. A végletekig Aylar mellett állt, Skye árulása egy életre
megmásította benne hozzáállását iránta. Már sosem fog úgy tekinteni rá, mint ismerősre, egykori
társra és ex menyasszonyára. Nem. Már csak a gonosz és kiismerhetetlen ügynöknőt látta benne,
akiben szigorúan tilos megbízni.
Skye a szedelődzködés közben próbálta elkapni a pillantását de hasztalanul, mert Trondam
kerülte a tekintetét. Ám mikor véletlenül ránézett, a férfi úgy érezte magát, mint az, aki az őskori
mitológia egyik lényére, a medúzára tekint. Szinte megkövült, mert ebben a pillantásban minden
benne volt: a régi emlékek, a kellemes időszak, a váll vetett harc, az ágyban eltöltött hosszú órák.
Ráadásul a nő mintha szavak nélkül mondta volna: – Gyere velem! Kezdjük újra, jobb lesz!
Persze Trondam a pillanatnyi bizonytalanságot követően gyorsan végigsakkozta a lehetőségeit
és tudta, hogy inkább Aylar az, akinek segítségre van szüksége és nem az ügynöknőnek.
Skye távozás közben végignézett mindenkin, hátha valaki az oldalára áll. A válasz határozott
nem volt a tekintetekből, kivéve Kiex kapitányét. Aki szemezett vele. A medúzával… Végül ő is
elkapta tekintetét róla.
Skyeék beindították az Interbus kocsiját, a logó az oldalán felizzott, a levegő hullámzott
alatta. Még utoljára próbálta valakinek elkapni a tekintetét, hátha, de kezdte belátni, nem fog mellé
állni senki. Köszönés nélkül, fájó tekintettel az arcán lebegett el a korláttól, majd a mélybe
zuhantak, hogy a hangár felé repüljenek. Skye Arran eltávozott…
Folytatása következik…
13. RÉSZ: HAJSZA AZ IDŐVEL
Az elősző rész összefoglalója: A CESZ kommandós csapata a vezérkartól különleges feladatot
kap: egy rajtaütésben el kell rabolniuk a Syndicate elnökét, így térdre kényszerítve őket. Az
agymódosító program Aylar agyhullámaira van hangolva, így neki is a csapattal kell tartania.
A lesben állást követően az elnök bemenekül egy állomásba, majd némi üldözés után
elkapják. Ám a célszemély nem az igazi Syndicate elnök. Csak egy hasonmás. Az egész nem más,
mint egy csapda, hogy Aylart a CESZ igazi vezetői eltegyék láb alól. Felbukkan a Concord is.
Az állomás irányítóközpontjában lévők és a felderítők még hűek maradnak Aylarhoz így
hamis mentőkabin robbantással rázzák le a Concord-ot és tettetik magukat halottnak.
Eközben Aylart a sokkból Skye rázza fel, amint kénytelen felfedni valódi énjét. Aylar azonnal
meg akarja ölni, majd egy „békés” verekedéssel oldják meg a kettejük közti nézeteltérést. Aylar
továbbra sem tudja, miért akarják félreállítani, miért állítottak neki csapdát, de a tény megmarad,
miszerint kihasználták és félre söpörték. Ennek tetejében még Skye is itt van, az Angel Kartelles
kémnő.
Aylar elzavarja a nőt, Skye bűnbánóan távozik, hiszen senki nem kedveli. Szeretne
visszavágódni náluk, hiszen a Kartell is kirúgja, nincs hová mennie. Ennek ellenére Aylar
hajthatatlan és elzavarja. Miután Skye távozik, tanakodni kezdenek, hogyan másszanak ki a
slamasztikából, és hogyan jussanak ki az állomásról…
Valahol a Syndicate régió egyik állomásán…
Skye távozása után zsibbadt csend telepedett a kommandós csapatra. Aylart és Trondamot
viselte meg legjobban a viszontlátás. A nő esetében az árulás és a lehetséges további veszélyek vele
kapcsolatban sarkallták arra, hogy elzavarja. A férfi pedig teljesen meg volt zavarodva. Skye iránt
vegyes érzelmekkel viseltetett, hol hiányzott neki és sajnálta, hol pedig a pokolba kívánta, ha
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egyáltalán létezik az a hely. Ám újra látni életnagyságban egy harmadik érzést indított útjára benne:
a magas fokú bizalmatlanságot. Tudta, hogy azok után, amit tett, nem bízhatnak benne. Majd
gondolataira racionalitást erőltetve egy nagy levegővétel után meggyőzte magát, hogy Aylarnak
igaza volt.
Kiex kapitány a fejét rázta még sokszor, ő volt az egyetlen, aki ha lehetne, adott volna egy
esélyt a nőnek. Legénysége piszkálta, Aylar pedig majdnem utána küldte ezért, így hát inkább
csendben maradt.
A többiek pedig Aylarral értettek egyet. Valóban jobb így, hogy elzavarták. Menjen, ahova
akar, csak ne legyen a közelükben.
A csendet végül Beln törte meg. Tekintete révetegen meredt a mélybe, csalódott volt, de a
végsőkig kitartott Aylar mellett. Végtére neki köszönhette, hogy kikerült a börtönből, máskülönben
most is ott lenne, élete végéig. – Hogyan tovább Aylar?
A nő mintha álomból ébredne, az idegességtől táskássá vált szemekkel, remegő kézzel tette
fel fejpántját a fejére. – Támadunk!
Beln egy nevetést lökött ki magából, ahogy mások is. Ugyan, ki ellen lehetne támadni? Most
éppen nem áll mögöttük semmiféle haderő, hogy ilyesmit megtehessenek. – Hogy gondoltad ezt?
– Érdekes célpontjaink lesznek – rámosolygott. Veszedelmes, mégis zavarodott pillantásnak
tűnt ez. Ám meglehetősen határozottnak hangzott. – Tippelj, kire fogunk támadni.
A Caldari nő elhúzta a száját. Egy pillanatra felmerült benne a gondolat, hogy vezére
meghibbant, de Aylar máris folytatta: – A CESZ igazi vezéreit fogjuk elkapni.
Erre a kijelentésre zúgolódás kezdődött. – Hogy érted ezt? – kérdezte Beln gyanakodva. Még
mindig attól tartott, hogy főnöke megzavarodott.
– Úgy értem, hogy megkeressük őket és elkapjuk. – Határozottan kihúzta magát és a
hasonlóképp magabiztos Max felé intett a fejével. A férfi bólintott és átvette a szót:
– Rólam nem tudjátok mind, de a Concord-nál szolgáltam elég sokáig – a kijelentés során
félénken morzsolta kezeit. – Ez idő alatt rengeteg dolgot tanultam meg, beleértve hívójelek
lenyomozását is. Nekem elég egy felvétel valakitől, vissza tudom nyomozni, hogy az adást honnan
adták le és a hívó személyazonosságát is meg tudom mondani.
– Ami azt jelenti – vette át a szót megint Aylar –, hogy Max már régebben behatárolta a CESZ
vezetőinek tartózkodási helyét, és erről ők nem tudnak. Ki tudjátok találni, mi lesz a következő
feladatunk.
Újabb zúgolódás támadt. Beln bizonyosságot nyert arról, hogy főnökének nem ment el az
esze. Most újra a vakmerő elnökasszonynak tűnt.
– És hogy gondoltad?
– Először is felvesszük Forgékkal a kapcsolatot. Ha mellénk állnak, jók leszünk, ha nem, új
elemeket építünk terveinkbe. Max, árnyékolást kérek a híváshoz!
A férfi melléje lépett és kommunikátoraik által kibocsátott fénysugarak találkozásánál egy
fejméretű, bonyolult ábra rajzolódott ki. Senki nem értette, mit takarnak ezek, de Max rutinosan
mozgatta az ikonokat a térbeli képen. Lezárta a csatornákat, a közvetítési útvonalat. Egy perc múlva
jelzett, készen van.
Aylar fel is hívta a zsoldosparancsnokot. Majd csalódnia kellett. Forg nem állt melléjük.
Javasolta, hogy jöjjön vissza és megbeszélik, de Aylar tudta, ha ezt teszi, elkábítják és örömmel
adják át a Concord-nak. Nem számolhattak vele. Abban azonban biztos volt, hogy ha sikerül
elkapni a CESZ vezéreit, akkor újra mellette fog harcolni. A férfit az érdekek vezérelték, az mellé
szegődött, aki erős és megfelelő eszköz számára a gyarapodáshoz. A CESZ most kiváló lehetőség
neki, hogy az eddig elért eredményeit a kalóz szervezeteknél és a jutalomként kapott rengeteg
csúcsfejlesztésű hajót most használja.
Időközben a kommunikátorokon ránéztek a Scope hírcsatorna adására is, amiben a CESZ újra
támadott, bár csak egy kisebb konvojt vadászott le, ami létfontosságú ellátmányokat szállított:
személyzetet, élelmet, üzemanyagot, lőszereket. Méghozzá a Blood Raidereknek. Rögtön tudták,
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hogy az élelem ebben az esetben élő embereket takart, akiket jóízűen el fognak fogyasztani egy
hatalmas buli keretében. Az ezt kiváltó reakció a médiában megint olyan színben tüntette fel a
CESZ-t, mint egy békefenntartó szövetséget. Megjelenésük óta az erőszakos cselekmények szerte
Új Édenben csökkentek. Bár aki értett hozzá, látta, hogy az adatok hol vannak manipulálva: a
számadatokat csökkentették. Túlságosan persze nem, mert akkor a nézőnek is szembetűnő lesz és rá
fog jönni, hogy valaki a háttérben nem akarja az igazságot. De még így, ezekkel a módosított
adatokkal is félelmetes eredményeket ért el a CESZ. Ugyanakkor Aylar Brent tartották mindezért
felelősnek. A vérdíj a fején újra emelkedett. És míg a nőt keresték és vadásztak rá, addig az igazi
vezetők röhögve aratták le a babérokat úgy, hogy a háttérben maradva semmiféle bántódásuk nem
fog esni.
De most ennek kell véget vetni és elfogni őket.
– Nos, Forgék nem állnak mellénk – sóhajtott Aylar –, így maradunk egyedül. Bár van itt
valaki, aki egy aszteroida mögül is elő tudott hozni ismerősöket. Trondam? – sandított a férfire.
– Ööö, nem hinném, hogy bárki is szívesen segítene most nekem. Ha megtudják, hogy benne
vagyok a CESZ-ben, tuti nem. És ha meglátnak téged, akkor nem biztos, hogy az erekció lesz az
első reakció – húzta bamba vigyorra a száját a férfi. Aylar pedig leszúrta tekintetével, de egy
pillanat múlva megenyhült. Tetszett neki ez a bók. Még ha az adott helyzetben nem is ez lenne a
helyénvaló.
– Jól van, hát akkor egyedül maradunk. Ki az, aki le akar lépni és visszamenni a CESZ-hez?
Most még megtehetitek. Csak rám fáj a foguk, de nektek nem lesz bajotok. Neked se Trondam.
Nos? – Végignézett a jelenlévőkön és várta a belegyezésüket, vagy éppen az ellenkezést.
Beln kihúzta magát és tisztelgett Aylar felé. – Mit mondhatnék? Neked köszönhetek mindent.
Veled maradok.
– Köszönöm – szalutált.
Kiex kapitány fordult most feléje. Kezét a fejéhez tartotta. – Elnézésed kérem elnökasszony
az előbbi vitámért Skyevel kapcsolatban. Mi is veled maradunk.
– Köszönöm kapitány.
Végül Trondam állt vele szembe. Nem tisztelgett, nem mondott semmit. Csak megfogta a nő
grabancát és magához rántotta. Majd megcsókolta. Végül ellökte, tisztelgett: – Trondam Rei
parancsnok Aylar Bren oldalán harcol tovább! Rendelkezz velem nagyasszony! – kacsintott.
Aylar pedig viszonozta a gesztust, majd odalépett hozzá, átölelte és újra csattant egy csók. A
férfi csak most érezte, hogy a nő egész testében remeg. Még mindig borzasztóan ideges volt, hogy
így elbántak vele, a felkavaró találkozás az árulóval kikészítette, ugyanakkor a határtalan öröm,
hogy sokan még vele tartanak, majdnem könnyeket csalt a szemébe.
Elengedték egymást, majd megigazították ruházatukat.
Nem volt olyan, aki ne örült volna ennek a jelenetnek. Még a kemény kötésű férfi és nő, Iroha
és Fey is elismerően bólogattak. Aylar nem semmi csaj. Látták rajta, hogy remeg, de azt is, hogy
milyen remekül összeszedi magát. Főleg így, hogy őt tarják felelősnek még mindig, pedig nincs is
ott. Valóban elkel neki a segítség.
Kis idő múlva Aylar pár mély lélegzetet követően remegve nekikezdett:
– Nos tehát, el fogjuk kapni a CESZ igazi vezéreit. Ha nem is mindet, de legalább egyet
muszáj, pusztán azért, hogy ráijesszünk a többire. És ha akár egy is megvan, akkor betörünk az
agyába és máris ott leszek a CESZ vezetésében, méghozzá úgy, hogy akár inkognitóban is
maradhatok.
– De végül is kik ezek és hol vannak? – kérdezte Trondam.
– Max?! – fordult Aylar az ex Concord-os tiszt felé.
– Igen. Itt vannak az adatok – ezzel a kézi terminálját kinyitotta, hogy öt hologramot vetítsen
ki. Egymás mellett jelent meg öt alak. Balról jobbra az első egy Minmatar nő volt. Markáns arccal,
hosszú, barna hajjal. – Ez itt Tellkar Kid. Egy Nullsec állomásról küldi az adásokat, Aridia régióból.
A nő egykor az Angel Kartellnek dolgozott, majd a Minmatar köztársasági flotta kötelékeiben is
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szép eredményeket ért el. Végül pedig egy gyártó céget alapított és a CESZ sikerei remek
haszonhoz juttatták.
A következő kép egy Gallente nőt ábrázolt, igazi tenyérbemászó képpel, és nem is tűnt
szépnek sem, csak beképzeltnek, nagypofájúnak. – Ez a nő itt Weol Elkadse. Megszállott
frakcióháborús veterán, aki régebben mindenkire lőtt, aki képes volt a helyváltoztatásra, még az se
számított neki, ha csak egy fregattban van. Igazi őrült, bár szellemi képességei kimagaslóak. Jelen
pillanatban egy céget irányít, ami nem mással, mint kalózkodással foglalkozik. Számára is ideális a
CESZ terjedése, mert már High Sec-ben is tudnak vadászni. Ő pedig egy High Sec állomásról
sugározza az adást, Sinq Laison régióból. Aztán… – a férfi a következő képre mutatott.
– Ő itt Rasq Voloun. Amarr vallási vezető és szent meggyőződése, hogy a CESZ az új
ideológia terjedésének úttörője. Mivel sokan a szövetséget, mint isteni igét hirdetik, ezért ez passzol
az ő céljaival és meggyőződésével. Jelen pillanatban egy Low Sec rendszerben tartózkodik, egy
óceáni bolygó vízalatti kolóniáján. Innen küldi az adásokat a robotja felé. – A negyedik kép jött…
– Ez a nő Olased Okouri. Caldari katonatiszt, aki a haditengerészet flottájában vezérezredesi
rangig emelkedett. Iszonyú harci tapasztalatokkal rendelkezik, a CESZ felépítését és az offenzívák
alap terveit neki köszönhetjük. Jelen pillanatban nyugalmazott tiszt, bár még csak harmincöt éves. A
jelentések róla azt mondják, hogy a hatalmi törekvése miatt jobbnak látták, ha leszerelik. De úgy
látszik, nő létére a katonásdiból nem lett elege. Az adásokat egy Low Sec rendszerből küldi Molden
Heath régióból, egy lakott bolygóról. Végül pedig – az utolsó képre mutatott és nagyot nyelt.
– Az CESZ utolsó vezetője nem más, mint… Ureli Mah admirális… a Concord-tól…
– A Concord-tól? – Hangzott a megdöbbenés mindenkitől. Kivéve Aylartól és Maxtól, mert ők
tudták, ki az ötödik férfi.
– Hogy a francba? – értetlenkedett Trondam.
– Ezt mi sem értjük – rázta a fejét Aylar. – Tudjuk már egy ideje, azóta is keressük az
indítékait. De semmire nem bukkantunk eddig.
Zsibbadt csendbe burkolóztak. Az, hogy egy Concord tiszt a CESZ egyik irányítója, több volt,
mint meglepetés. De miért teszi? Aylar azt mondta, nem tudják. Rejtély. A másik négy vezetőnek
úgymond megvoltak az indítékai, de neki vajon mi lehet? Semmiféle logikus dolog nem jutott az
eszükbe. Egy admirális többnyire a leghűségesebb a szolgálatának irányába, nem véletlenül lesz
belőle ilyen magas beosztású valaki.
– Sőt, mi több – folytatta Max – Ureli Mah admirális nem máshol, mint a Kiskoken bolygó
DED komplexumából küldi az adásokat…
Trondamék majdnem hanyatt vágódtak erre. A Kiskoken bolygó, az Antieinen incidens egyik
helyszíne, ahol a felszínen akarták elkapni Dekrar ezredest három hónappal ezelőtt. Ha valamiben,
akkor abban biztosak voltak, hogy ez lesz az utolsó ember, akit el akarnak majd fogni. Régen,
éppen Forgék zsoldos egysége segített nekik a figyelem elterelésében, hogy a kis kommandó az
ezredes közelébe juthasson. Bár egy bombázás hatására beszakadt a titkos járat, majdnem sikerült
az egész és nemrég, mikor Trondamékat elfogták, be is vallotta, hogy szép terv volt. De most
elterelő hadművelet hiányában oda lemenni egyet jelent önmaguk feladásával. Nem, ezt az embert
ki kell zárniuk. A többi néggyel kell foglalkozni.
Ám Feynek eszébe jutott egy érdekes álláspont. Kis robotja a vállán utánozta a fejmozgásait,
néha csipogott is egyet, villogott. Mint egy négylábú, kézfej méretű, intelligens rovar. – Miért nem
használjuk ezeket a tényeket arra, hogy lebuktassuk őket?
Max válaszolt: – Ezek itt nem mások, mint visszafejtett hívójelek. Semmiféle bizonyíték
nincs arra, hogy ők a CESZ-t irányítják. Ugyan próbáltam már a jeleket a robotnál megfogni, de ott
a blokkolás olyan mértékű, hogy képtelen voltam feltörni. Ami azt jelenti, hogy a hívójel ugyan
vissza van fejtve, de a másik irányból nem egyértelműek. Akárhova mehetnek. Az egyetlen
lehetőség, hogy a robotokkal való beszélgetés lesz rögzítve és akkor vetjük össze az eddigi
eredményekkel. De ahhoz el kéne jutni az Erebus-ba… Gondolom akkor már inkább ti is a DED
komplexumot választjátok, nem?
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Való igaz, visszamenni a CESZ-hez most és leszállni a Kiskoken-re, egyenértékűen halálos
lenne. Nem. Más irányítókat kell elkapni.
– Jól van, akkor ez esetben marad az első négy – döntött Aylar. – Egyiket ezek közül legalább
el kell kapnunk. Aztán majd meglátjuk. Megjegyezném, hogy Weol Elkadse, a Gallente vezér is
High Sec-ben tartózkodik, amit ha lehet, hagyjunk ki. Marad két Low Sec és egy Null Sec. Én az
egyik Low Sec-et javaslom, de teljesen mindegy, melyikkel kezdünk. Ebben a döntésben
demokratikus leszek. Szavazzunk! Mellesleg ők nem tudják, hogy mi ezeket a jeleket megfejtettük.
Nem fognak számítani ránk. A biztonságérzetük pedig el fogja vakítani őket.
– Egyetértek Low Sec témában – tette fel kezét Trondam.
– Én is! – jelentette ki Kiex kapitány. – De melyik ezek közül? Az óceáni kolónia, vagy a
lakott bolygó?
– Lakott bolygó! – vágta rá Aylar.
– Szintén ezt választom! – bólogatott Trondam.
– Hát akkor nem lógok ki a sorból – vonta meg a vállát Kiex. – Bár még sosem láttam óceáni
kolóniát, de nem bánom, menjünk a lakott bolygóra. Majd turistáskodok később – vigyorgott.
– Na, ezt is megbeszéltük. Max, küld át a koordinátákat mindenkinek! Most pedig vissza a
hajókhoz és lépjünk le. Lehetőleg úgy, hogy a belső egységek ne szúrjanak ki. Ha már bent
vagyunk a hajókban, jók vagyunk, mert ha értesítik is a Concord-ot, lelépünk, mielőtt visszajönnek.
Csak az oda vezető út gázos. – Ezzel csatornát nyitott a felderítőkhöz. – Itt Aylar! Találtatok
féreglyukat?
– Igen, van egy. Null Sec-be vezet, Malpais régióba.
– Kiváló. Ott gyűljetek! Két őrszem menjen a kapukra, indulunk a hajókhoz! – Ezzel a
mellette álló társai felé fordult. – Na, emberek! Akkor most észrevétlenül vissza a hajókig. Minél
később értesítik a Concord-ot, annál jobb. Bár az irányítóközpont a mi oldalunkon áll, de a
közvetlen hívásokat nem tudják megfogni, ezért sietnünk kell.
Az egyik felderítő jelentett hirtelen: – A Damnation most megy ki, megváltozott hívójellel.
Most nem Lanlar Mad, hanem valami Skye Arran a kapitány. Ki ez? Mit tegyünk? Kövessük?
Aylar és Trondam összenéztek. Pillantásukban benne volt, hogy most lehet, hogy Skye
beleszalad a távolodó Concord flottába. De végül megvonták vállukat. Na és? Most inkább
magukkal kell foglalkozniuk.
– Hagyd menni! Menjetek oda, ahová kértem!
– Igenis Aylar! – A parancs jóváhagyása teljes odaadásról tanúskodott.
Aylar lekapcsolta a kommunikátort, csak vészhívásra állította, hogy ha baj van, azonnal
elérhető legyen. A többiekhez fordult. – Kocsikkal megyünk. Fey, a drónjaid haladnak elöl, és
felderítenek!
– Igenis – bólintott halvány mosollyal, nemes gesztusban. Határozottan kedvelte. Akárcsak a
másik őt.
Beszálltak a kocsikba és beindították. A logó felizzott, a lámpák életre keltek, a hajtóművek
megemelték a gépeket. Aylar ránézett Feyre és biccentett. – Akkor hadd szóljon!
A másik nő két ujjával intett vissza, majd a válláról felröppent a kis robot, táskájából pedig
két újabbat vett elő. Mindhárom kúp formát öltött, majd sebesen száguldva három irányba
röppentek. Fey barna szemei most teljesen fehérbe fordultak, ahogy rákapcsolódott a kis drónok
agyára. Másodpercek múltán jelentett: – Hangárak felé vezető folyosók tiszták.
Aylar a többiekre nézett. – Indulás!
A kocsik megemelkedtek és kilebegtek a terasz korlátja mellől. A sofőrök pár kapcsoló
átállítása után meredek szögbe döntötték a járművek orrát és a mélybe zuhantak, hogy megkezdjék
óvatos útjukat a hajókig…
Huszonnégy perc múlva…
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A hatalmas állomás legtöbb folyosója kongott az ürességtől, sehol egy teremtett lélek, Fey
robotjai pedig szinte minden folyosóba benéztek arrafelé, amerre a tervezett útjuk volt. Ám a
szerencse nem a pártjukat fogta. Nem tudták számításba venni az éppen zárt ajtók mögött lebzselő
zsoldosokat, akik közül az egyik éppen akkor toppant ki mit sem sejtve az egyik széles folyosóra,
mikor ebben haladtak el. Ugyan lelőtték, de még be tudott kiabálni a társainak, hogy baj van.
Aylar beépített emberei az irányítóközpontban annyi adást blokkoltak le, amennyit csak
tudtak, de egy általános riadójelzést és közvetlenül a Concord-ot informáló hívást már képtelenek
voltak. A lelőtt, páncélt épp nem viselő férfi halálát követően a folyosók világítása mélyvörösbe
fordult és dobhártyarepesztő hanggal beindult a riadójelzés.
– Nyomás! – üvöltötte Aylar, próbálva túlkiabálni a hangzavart.
A kocsik vezetői rákapcsoltak. Az eddigi lopakodó üzemmódban való közlekedésből veszett
száguldás kerekedett.
A folyosók nagyobbik része szűk volt, ugyan elfértek benne a kocsikkal – hiszen erre
tervezték –, de itt nem sikerült a sebes iramot diktálni. A széles utak mások voltak, itt néha a száz
kilométer per órát is elérték, persze csak addig, míg nem következett egy forduló.
A riadósziréna egyre csak emelte a feszültséget bennük. Idegesítően, fültépően akarta
széttépni az agyukat. A Mordu légió belső egységei pedig már egyre többször suhantak keresztbe
előttük és mögöttük. Rádióadásaik még az irányítóközpont által szűrődtek, így nem voltak képesek
egyértelműen behatárolni a kis kommandós csapat hollétét.
A négy menekülő jármű már nem járt messze a hangáraktól: két kilométer maradt. Ám a
szerencse istene újra másfelé figyelt és kedvezőtlen fordulatot hozott számukra: az elöl haladó
Trondamék kocsija összeütközött egy oldalról mit sem sejtve érkező, zsoldosokkal telepakolt
járművel. A kupola formájú terem közepén a padlótól a plafonig egy terminálokkal és képernyőkkel
teleaggatott oszlop állt. Köréje akár hat ember is tudott állni, csak így érték volna át. Az oldalfalak
felső részéről érkeztek a sötétkék fények, amik mellé most a forgó vörös riadójelzés is társult. A
rácsos padló alatt szervízjáratok indultak és haladtak keresztül, különféle energiakábelek és
szállítócsövek közt. Némelyik még izzott is.
A két kocsi hatalmasat durrant. Trondaméké kisodródott és beleállt a középen lévő oszlopba.
Szikraeső hullott a nyakukba a sérült berendezésekből. A másik pedig letért útvonaláról és a falba
csattant. A hat páncélruhás férfi közül kettő már nem tért magához, de a többi lövöldözni kezdett,
még kábán az ütközés erejétől. Trondamék se úszták meg könnyebben, a férfi beverte a fejét,
homloka felszakadt, Volre ruhája meggyulladt, Mei pedig lesodort a vállával két képernyőt, amint
kirepülve a kocsiból ezek keresztezték az útját.
Aylarék haladtak másodikként, így Max azonnal lelassított és félrehúzódott, hogy egyrészt
lőni is tudjanak, másrészt meg a mögöttük sebesen érkező társaik ne csattanjanak beléjük. Croy és a
nő pontos lövésekkel terítette le a még kába zsoldosokat, majd a tüzelés alábbhagyott.
Egy másodperccel később Kiexék járműve suhant be és Aylar azonnal rákiabált a benne utazó
Feyre: – Azt mondtad a folyosók tiszták a hangárakig. Akkor ez mi volt bassza meg?
Fey nyugodt hangon válaszolt vissza: – Mikor jelentettem, még nem volt riadó.
Ez igaz. Aylar nem foglalkozott tovább vele, nyomban Trondamékhoz kiabált: – Szálljatok be
ide!
Volre eloltotta a ruháján égő részeket, Trondam szédelgett, Mei meg a vállánál szakadt
foltokat tépkedte le, hogy ne akadályozzák már. Beszálltak a kocsiba és Max azonnal gyorsított.
Aylar intett Kiexnek, akik máris repültek előre. Tíz méterre lemaradva az elnökasszonyék már
zsúfolt kocsija, utolsóként pedig Beln és Gaor párosának járműve száguldott.
Suhantak át széles folyosókon, bezuhantak összekötő csövekbe, keskeny járatokon préselték
át testüket, ez utóbbiakban a falakat is súrolták, vaskos szikraesőt maguk után húzva. Trondam még
mindig tapogatta vérző fejét, majd hirtelen lehúzta, nehogy egy plafonból kiálló csőbe, vagy
kábelbe, kapcsolóba akadjon be és szétzúzódjon rajta.
Az egyik fordulónál, mikor fényes szikraeső közepette fordultak be, valami feltűnt mögöttük.
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Fey szinte azonnal üvöltött: – Aknadrón mögöttünk!
Ezeknek egy feladata volt: sebesen a célpont közelébe repülni és ott felrobbantani magát. A
nő persze készült erre így egy újabb kis robotot cibált ki táskájából és a közeledő, fej méretű,
röptében alakot váltó kis gép felé hajította. Eközben kinyílt és üldözni kezdte az aknadrónt.
Újabb széles járatba érkeztek fentről, a kocsik orra súrolta a padlót, csikorgó hang keveredett
a szirénák hangjába, amint a sofőrök a szabálytalan közlekedési formát választva megpróbálták
visszaemelni az orrukat. A mögöttük repülő bomba már vészes közelségbe ért, ezt követve pedig
feltűnt Fey drónja is, ami már a lábait előremeredeztetve állt készen arra, hogy rátapadjon.
A hátul haladó Beln a pisztolyával megeresztett egy-két lövést, de nem találta el a kis gépet.
A folyosó eközben kiterebélyesedett, de felfelé. Újabb járatokat fedeztek fel a fejük felett,
egészen nagy magasságokig. A keskeny, hosszú és igen magas szekcióban fent pedig zsoldosok
álltak készen arra, hogy az alattuk elhaladó menekülőkre tüzet nyissanak. Idejük már nem volt arra,
hogy lejussanak és elvágják útjukat, ezért a magasból próbálták megakadályozni a szökést pár
lövéssel. Mellettük a padlóba csapódtak be a plazmagömbök és lézersugarak. Egyik sem talált.
A magas folyosó újra beszűkült, majd egyből fordult balra. A sofőrök mintha egyre jobban
belejönnének a belső száguldozásba, centiméterekre ugyan, de el tudták kerülni a falakat.
Az aknadrón befordult utánuk, de közvetlenül nyomában Fey robotja is. Majd rátapadt és egy
másodperc múlva mindkét gép a padlóra hullott. Aknadrón lerázva.
A folyosó kanyargott párat, majd egy teraszra robbantak ki, a hangárban. Megérkeztek. A
monumentális, hengeres szekcióban a szerpentin szerűen kialakított állások a mélybe vesztek, a
hajók az orrukkal előre parkoltak. Mint tüskék egy cső belsejében, úgy meredeztek a henger
középpontja felé.
Aylart az irányítóközpontból hívták és közölték vele, hogy öt percük van, míg segíthetnek,
mert a zsoldosok már náluk is döngették az ajtókat, méghozzá ostromrobotokkal. Utolsóként még
annyit tudtak tenni, hogy lezárták a hangárba vezető lehető legtöbb bejárót, így csak kisebb
csapatok ólálkodnak a hajók körül. A nő megköszönte a segítségüket és kérte, hogy meneküljenek.
Fey közben visszahívta kis robotjait, melyek most mint kismadarak, a kocsira és a nő vállára
szálltak.
– Beln, menj elsőnek! Kivetítéssel aktívan! – kiabált neki Aylar. A hangár mérete miatt a
riadószirénák már nem voltak annyira fülsértőek.
A nő nem szólt semmit. Gaor felé intett, aki kiemelte a nyitott oldalú kilátó korlátja mögül a
kocsit, majd a fél kilométeres mélységbe zuhant, a hajóik bejáratának szintje felé. Aki csak tudott,
most szemével és fegyverével pásztázta a lenti terepet, hogy hol látnak ellenséget. Ám mikor
Trondam a Sleipnir egyik kidobó zsilipjét nézte és látta, nyitva áll, sőt mi több, éppen bemegy egy
férfi, nyomban eszébe jutott Rufy. Az aggodalom hirtelen összerándította a szívét.
Gaor és Beln elérték a talajt. A nő kipattant, bekapcsolta speciális szerkezetét és fedezékről
fedezékre mindhárom alakja közeledni kezdett az Astarte-hez. A férfi pedig a kocsival beparkolt
egy konténer mögé, kiszállt és fegyverét készenlétben tartva, tisztes távolságból követte a nőt.
Beln az Astarte parkoló állványzatán két rejtőzködő zsoldost vett észre. Nem sejtették, hogy a
menekülni igyekvők már itt vannak…
Közelebb lopakodott, a két férfi még nem vette észre. Eddig jó. Leste a lehetőséget, hogyan
jusson a közelbe. Ha lőni kezd, felfedi tartózkodási helyét. Ezért egyik mását küldte előre. A három
Beln közül az egyik kiugrott a fedezékből. Míg a másik kettő tovább rejtőzködött, addig ez máris
ráfutott az állványzatra vezető rámpára. A világoszöld fények megvilágították a hirtelen rohamozó
nőt.
A két vörös páncélruhás szinte világított a teremben, ahogy egyre csak küldték a
lézersugarakat a sebesen rohanó alak felé. Mire a tüzelők rájöttek, hogy átverték őket, addig
egyikük átégetett oldalú sisakkal zuhant le a mélybe. A másik a hatalmas hajó oldalán fedezéket
talált. Beln kikapcsolta a kivetítést és küldte a másikat, míg az előzőt újra megjelenítette. Majd ő
maga is megindult. Míg a két hasonmás egyenesen a rejtőzködő férfi felé rohant, addig az igazi az
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állványzat oldalán mászott egyre feljebb. Huzalozott izomzata képessé tette arra, hogy mint egy
akrobata, szinte szökelljen felfelé. Mire a két hasonmás beérte a férfit, addig a valódi meg mellé
ugrott és kivégezte.
– Astarte szabad. Gaor, gyere fel! Beszállunk!
– Szép volt Beln! – Dicsérte Aylar. – Izzítsd be és tereld el a figyelmet! Trondam, megyünk a
Sleipnir-be! – nézett a férfira, mert látta rajta, hogy még vérző fejjel is halálosan aggódik a kislány
miatt. Szinte jobban féltette, mint saját magát. Mi a franc történt a faszlovag 'matarral? Végül
megrázta a fejét. Ő maga is kedvelte a kislányt, bár még alig beszélgettek. Remélte, hogy ezt majd
orvosolják a jövőben.
Míg Beln és Gaor már bejutottak a hajóba, és már valószínűleg lélekszakadva rohantak a
helyükre, addig egy újabb adás érkezett be Aylarhoz. A már eddig is dörömbölő szívüket a
bejelentés szinte felrobbantotta:
– Aylar! Baj van! A Concord visszafordult felétek.
– A kurva… Mennyire vannak most?
– Hat ugrás… De várj, valami történik…
Ez ám az újdonság, gondolta magában. A felderítő pedig folytatta: – Ez a Damnation. A
kapitány ez a Syke Arran. Te jó ég… A Damnation megtámadta a Concord hajókat.
– Ezt ismételd meg – Aylar nem hitt a fülének. Eközben tekintete találkozott Trondaméval.
– Ismétlem, a Damnation megtámadta a Concord hajókat. Feltartja őket a kapunál… Játszik
velük…
Trondam sem hitte el, amit hall. Skye segített nekik… feltartóztatta a Concord hajókat…
– Mennyi zsaru jön? – Aylar hangja remegett. Már kezdte megint elveszíteni józan eszét egy
kis időre. Nemrég össze-vissza verték egymást Skyevel, ami persze jól esett neki, aztán elzavarta,
most meg… A saját nevén kívül folyamatosan csökkent azon dolgok száma, amit tudni vélt…
– Harminc hajó… huszonkilenc… a Damnation leszedett egy elfogót. Nem tudják elkapni.
Huszonnyolc… még egy…
– Beln Ruan, Astarte, START! – hasított bele az eddig is feszült jelentésbe a nő hangja.
Még ebből a távolságból is hallhatták, ahogy a hajó dörögve indul el. Nem is foglalkozott
azzal, hogy szabályszerű kidokkolást végezzen, így az állványzat nem bírt ellenállni a borzalmas
erőknek és szétcsavarodva engedett a nála jóval erősebb és szabadulni akaró hajónak.
– Indulás lefelé! Irány a Sleipnir!
Max kiemelte a kocsit, majd a mélybe zuhant. Nyomban feltűnt pár lézersugár különböző
helyekről, de nem találták el őket. A kocsi elérte a talajt, majd a konténerek és nagyobb fedezékek
takarásában közelebb repült a Sleipnir-hez. Oldalazva beúszott egy nagyobb fülke mögé és utasai
kiugráltak. Már megfigyelhették, hogy honnan jönnek a lövések. Ezektől takarásban futottak az
állványzathoz.
Fentről pedig Kiex és Iroha osztották az áldást. Sok zsoldos rejtőzködött a hangár beszálló
platformján és már felfedték hollétüket azzal, hogy tüzet nyitottak. Könnyű célpontokká váltak. A
két részecskefegyver egyre csak olvasztotta szét a testeket odalent. Kíméletlenül tüzeltek, de a
zsoldosok még mindig nagyon sokan voltak.
Fey leküldte kis drónjait is, amik most pörögtek és magukból pengéket eresztettek ki.
Pattantak fedezékről fedezékre, majd beröppentek mögéjük és máris egy tüzelővel kevesebb lett.
Mikor egy robot kiemelkedett, hogy új célpontot keressen, a pörgés miatti centrifugális erő lelökte a
vért a késekről, mindent befestve a közelében.
Trondamék kiszálltak a kocsiból és a cikázó lézersugarak tüzében, lopakodva közeledtek a
hajóhoz. Aylarék pedig továbbrepültek az Absolution felé.
A csata kimenetele azonban rögtön megfordult, amint az Astarte már az állványzattól távolabb
lebegett, készen arra, hogy a mélybe zuhanjon a hangár szája felé. De nem így tett. A fegyvereit
fordította a rejtőzködő páncélruhások felé. Elsültek az ütegei és olyan mértékű pusztítást végeztek,
mintha ezernyi kézifegyver egyszerre sült volna el. Hatalmas csattanással söpörték el a
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konténereket, irányítófülkéket. Lövései nyomán mély barázdák égtek bele a padlóba, háznyi lyukak
ütődtek a falakba.
Mordu légiójának páncélruhás egységei rögtön látták, hogy kézifegyverekkel egy űrhajó
borzalmas tűzereje ellen nem fognak sokra menni, így menekülni akartak. Ám az ide vezető legtöbb
ajtó még mindig bénítva volt, mindkét oldalon fegyveresekkel. Egy részük menekülni akart, mások
bejutni, de végül ezek is mind arra jutottak volna, hogy nincs esélyük egy aktívan tüzelő Astarte-val
szemben.
Trondamék elérték a Sleipnir állványzatát és felrohantak. Tudták, hogy bent van pár zsoldos
és Rufy is. Ha most egyet kívánhatott volna, akkor az az, hogy ne legyen baja a kislánynak. Már
szinte úgy viselkedett, mint az apja.
Aylarék az Absolution állványzatához érkeztek és kiugorva a kocsiból rohanni kezdtek felfelé.
A nő először Kiexnek szólt oda: – Gyertek le ti is és beszállás!
Rögtön engedelmeskedtek, Kiex a hátára pakolta fegyverét és megemelte a kocsit, majd a
mélybe zuhant. Közeledtek a Nighthawk-hoz.
Az Astarte kíméletlenül lőtt tovább. Az ajtókat nyitni akaró zsoldosok azzal együtt égtek
porrá, a mögötte bejutni igyekvők mindössze csak megégtek, de élve egy sem maradt.
Trondamék elérték a szervízzsilip bejáratát. A férfi máris előrement, Mei követte, majd Volre
zárt a végén. A hajó folyosóin keresztül rohanva a férfi minden ajtót le akart zárni, hogy senki ne
tudjon tovább mozgolódni. De mikor ez első modulhoz ért és szerette volna lekapcsolni, egy
hullába botlottak. Vagyis egy ájult zsoldosba. Még élt. Mi folyik itt?
A választ az első nagyobb terembe érve rögtön megkapták: Rufy egy négylábú
takarítóroboton lovagolva, nyitott hegesztősisakkal a fején, fogta a gyeplőszerűséget és éppen
irányította a gépet, amint az mint egy rongyot, úgy rázott egy páncélruhás férfit. Majd eldobta, a
test becsúszott a fal tövébe. Nem halt meg, csak elkábult.
Ekkor a robot a beérkező Trondamék felé fordult, két hátsó lábaira ágaskodott és felső kezeit
– amik tűvetőkben végződtek – feléjük fordította. Majd rögtön vissza is húzta és ártalmatlanul a
plafon felé irányította.
– Hú Trondi, majdnem lepuffantottalak, gííhíí – emelte fel a hegesztősisakot a gyerek, a sárga
félhomályban a szemei kéken világítottak, egy egy pillanatra eltűnve, ahogy pislogott.
– Ez – lihegte a férfi – ez a te műved? – mutatott a fegyveresekre.
– Ahha – bólogatott mosolyogva egy akkorát, hogy a sisak lecsukódott. Újra felemelte. – Baj,
hogy bántottam őket? – biggyesztette le ajkait ijedten. Mint aki rájött, lehet, hogy rosszat tett.
– Ellenkezőleg. Ügyes voltál. De most el kell tűnnünk. Mindenki a helyére! – pillantott hátra
legénységére, akik – először persze gyors csókot adtak egymásnak – majd elviharzottak.
– Gyere Rufy! – intett a kislánynak, majd rohanva elindult a híd felé. A gyerek meg a roboton
lovagolva, döngő léptekkel követte.
Aylarék is elérték az Absolution bejáratát. A zsoldosok ide nem tudtak bejutni, ezért egyből
rohantak a helyükre. Közben a felderítő a kapunál jelentett.
– Aylar! A többiek a féreglyuknál várnak! Siessetek!
– Jövünk, jövünk. Mi a helyzet a Damnation-nel? Még egyben van?
– Mi az, hogy? Már négy hajót szedett le. De most eltűnt. A Concord pedig keresi. Tele van a
rendszer szkenner szondákkal.
Aylar a futás közben nem hitte még mindig el, amit hall. Skye Arran feltartóztatta a Concordot, hogy ők kijuthassanak. Ideje újragondolni egy-két dolgot.
Elérte a hidat, és rögtön rácsapott az ablak belső kivetítésére. Áttetszővé vált az elülső
páncéllemez – ami valójában csak a kinti képeket vetítette belülre – és eltátotta a száját az Astarte
által okozott romboláson. A platformon romokban hevertek a berendezések, kis épületek,
konténerek. A falban hatalmas füstölgő lyukak éktelenkedtek, a padlóba mély kráterek és barázdák
égtek bele.
– Aylar Bren, Absolution, helyzetjelentést! Trondam, megvagytok?
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– Igen! Indítunk.
– Mi is – rányomott a főkapcsolóra és a híd fényárba borult. Majd megindult a remegés –
Kiex, hogy álltok?
– Mindjárt bent. Két perc és indítunk.
– Siessetek! Trondam, addig kapcsolódj le! Rufy rendben van?
– Igeeen, igeeen – kiabált bele az adásba a vékony hangocska.
Aylar önkéntelenül elmosolyodott. Trondam pedig magyarázni kezdett: – Nem semmi, amit
művelt a kisasszony. Elkapta a rossz fiúkat.
– Igeeen, elkaptam – bólogatott nagyokat, de a hegesztősisak megint lecsukódott erre.
Aylar újra mosolygott egyet. De most másfelé kell figyelni. Ki kell jutni innen, mielőtt a
Concord meggondolja magát és nem keresik már Skyet tovább, hanem jönnek ide.
Míg az Absolution telítődött energiával, addig a Sleipnir – hasonlóan, mint az Astarte –
kituszkolta testét az állványzatból. A fémszerkezet recsegve szakadt darabokra, majd hullott a
mélybe. Ez a hajó is készen állt az indulásra. Belnék közben befejezték a halálosztást, már egyetlen
élő ember sem volt a beszállóplatformon. – Indulunk kifelé! – szólt oda Aylarnak.
– Remek. Trondam, kövesd! Mi is leválunk erről a… – Az Absolution is recsegve tolatott
hátra. Normális esetben az irányítóközpont engedte volna ki őket, de most épp más dolguk volt:
menekültek.
Az Astarte már a mélybe döntött orral haladt lefelé, a hangár kijáratához. Néhány száz
méterrel lemaradva követte a Sleipnir. Az Absolution is becsatlakozott a sorba és követni kezdte
őket. Majd mellette állványzatdarabok hullottak a mélybe, ahogy a Nighthawk is kiszabadult a
szerkezet fogságából és utánuk hasított.
– Astarte mindjárt kint! – harsogta Beln.
– Vettem Beln! Felderítés, hogy áll a Concord? Keresik még a Damnation-t?
– Igen. A pilótája nagyon jó. Követem én is, ugrál össze vissza, mindig az utolsó pillanatban,
éppen mikor rámennek.
Aylar a száját húzta. Utálta ezt, mikor egy rossznak elkönyvelt valaki jó dolgot követ el.
Sajnos ilyenkor a lelkiismeret nem hagyta nyugodni, hogy újraértékelje az ilyen emberek iránt
tanúsított hozzáállását. De rögtön eszébe jutott, hogy Skye igazából egy álnok kígyó. Egy kém.
Ráadásul Új Éden legnagyobb klánjától. Most mit tegyen vele? Ha bemennek a féreglyukba, vigyék
magukkal? Kénytelenek, máskülönben a végén lepuffantják. De hát akkor mi van? Semmi.
Megérdemli. De hát segített, a francba is. A gondolatai egymással kergetőztek a fejében. Az sem
kizárt, hogy ezt éppen Skye tervezte így, hogy összezavarja. De kétségbevonhatatlan tény, hogy
most segít. Ha nem tenné, akkor nagy bajban lennének. Picsába. Bevallotta magának, hogy most
összezavarodott irányában. Mit tegyen?
Az Astarte elérte a hangár száját és kirepült. Majd rákapcsolt és sebesen távolodni kezdett az
állomástól. A többi hajó is kint volt egy percen belül és követték. Majd fordultak a kivezető kapu
felé.
– Jelentést! – zengte Aylar.
– Skye Arran még mindig játszik a Concord erőkkel. Sőt, most olyan sokat várt, hogy egy
közelébe ugró hajót le is szedett. Majd továbbugrott. Hihetetlen pilóta.
Picsába, picsába, picsába, káromkodott magában Aylar. Na jól van, Skye is bejön a
féreglyukba, és megbeszélik, mitévők legyenek. Úgy döntött, kap még egy esélyt. Eléggé igaznak
tűnt, amit mondott: a Kartell tényleg kirúgta, nincs hová mennie. És ha a CESZ nélkül kószál kint,
előbb utóbb el fogják kapni.
– Aylar! – nyitott privát csatornát hozzá Trondam. – Szerintem még egy esély kéne…
– Megkapja – sóhajtott megadóan a nő. – Bejön velünk és megbeszéljük, hogyan tovább. De
most húzzunk bele. A felderítők már várnak a lyuknál. Skyevel meg beszélj te! Én csak keresetlen
szavakat tudnék kinyögni.
– Rendben – a férfi bontotta az adást és privát hívást intézett Skyehez. – Itt Trondam Rei,
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vétel. Hívo…
Skye idegesen visszaüvöltött, vörös haja szanaszét állt, ahogy minden figyelmét a macskaegér játék kötötte le. – Mi van? – bele se nézett a képernyőbe.
– Gyere velünk! Van egy féreglyuk. Bemegyünk oda.
Ekkor a nő már odafordult. – Tessék? – kérdezte, mintha álomból ébredne.
– Mondom van egy féreglyuk. Bemegyünk oda. Gyere velünk.
Skye nagyokat pislogott.
– Jó. Megyek. Csak most épp… – a nő képét vörös fények világították meg, majd elfordult.
Éppen ugrottak rá, hogy elkapják.
A felderítő pedig jelentett Aylarnak: – Megint mennek rá. Nagyon közel ugrottak. Skye már
közeledik egy ismeretlen koordinátára… igen. Két elfogó megy rá… elugrott.
Eközben a parancsnoki hajók már elérték a kifelé vezető kaput és átugrottak. Még kettő, és
elérik azt a rendszert, amiből a féreglyuk nyílik. Ám ekkor…
– Aylar! – üvöltötte az őrszem. – Baj van. A Concord levált Skyeről és megy felétek.
Megtudták, hogy kimentetek.
Hát ezt meg hogy a francba? Valószínű, az állomáson volt egy pilóta aktívan a hajóra
kapcsolódva és mivel egy zsákrendszerből jöttek ki, közvetlen hívással jelentett a Concord-nak,
mikor kimentek. Csak ez lehet a magyarázat…
– Mennyire van a Concord-tól a rendszer, ahol a lyuk van? – Aylar megint kiabált, észre sem
vette, de még nyálzott is.
– Két ugrás…
– A kurva… mi is kettőre vagyunk! – Majd a még eddigi hangerőnél is nagyobbra váltott és
úgy harsogta: – Trondam, Beln, Kiex, nyomás!
A hajók megindultak. Az őket kísérő felderítők már előrementek. Jelentették, hogy tiszta.
– Itt Skye! – kiabált kócos hajjal mindenkihez. – A Concord megy felétek!
– Tudjuk, köszi! Gyere te is utánuk! Közben meg állj rá a flottám hívójelére! Ugorj ránk, ha
szólok!
– Értettem Aylar! – A nő nem nézett a képernyőbe.
– Concord egy ugrásra – kiabált az őrszem.
– Mi is egy ugrásra! Gyerünk, gyerünk! – kurjantotta a nő.
Egy perc múlva mind a parancsnoki hajók, mind a Concord egyszerre érkeztek be oda, ahol a
féreglyuk rendszer bejárata tátongott. Skye azonban még eggyel le volt maradva…
– Vektorra! Utána ugrás a koordinátára!
A hajók elfordultak és felgyorsítottak. A rendszerbe pedig még egy jel érkezett…
– Skye bent! Kire ugorjak?
Aylarék még a hipertéren hasítottak keresztül. Nem akarta a felderítő jelét megadni.
– Gyere mindjárt rám. Visszaszámolok… Öt…
– A rohadt… – káromkodott Skye. – Ezek itt vannak a kapunál. Álcázva voltak. Támadnak!
Segítség! Nem tudok elugrani.
Aylar kimeredt szemekkel nézte a nő képét és közben agya majdnem felrobbant. Trondam,
Kiex és Beln is kérte, hogy menjenek segíteni Skyenek, de hajthatatlannak mutatkozott. Most
megkaphatja a Gallente kurva a magáét. De végül megint megszólaltak a hangok: Segíts neki! Adj
egy esélyt! Hát az biztos, hogy egy önéletkristályt ezek után elküld az EVE nővéreinek, már
pusztán kíváncsiságból, hogy valóban ennyire jó szíve van-e. Végül döntött.
– Gyerünk a kapuhoz. Segítünk eljönni neki! Csak az elfogókat kapjuk le és utána tépünk!
Gyerünk!
A féreglyuk egy hatos osztályú, különösen veszélyes minősítésű rendszerbe vezetett. Tudták,
hogy a másik oldalon aztán bárki lehet, akár egy teljes hadiflotta is, de arra is megvolt az esély,
hogy egy lélek sem. Ám a hajók most elfordultak a vörös pulzáló jelenségtől és a kapu irányába
álltak. Skye pedig kiabálva adta az információt: – Huszonöt hajójuk van még. Hat elfogó, négy
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felderítő cirkáló… öt csatacirkáló… A többi csatahajó…
Aylar elemezte az adatokat. Mivel nem törekedtek teljes megsemmisítésre ezért csak azokat
kell leszedni, amik bénítani tudják a hiperhajtóműveket. Vagyis a hat elfogót és a négy cirkálót
biztosan…
– Hol vagytok már? Lőnek! Egy elfogót leszedtem, a többi rajtam.
– Érkezünk! Öt… Négy…
Skye igyekezett vissza a kapu felé, de egy Rapier gondoskodott arról, hogy ezt ne tudja
megtenni. Egy Falcon pedig arról, hogy újabb elfogót se tudjon leszedni…
– Kiütöttek! – őrjöngött.
– Jól van, nyugi. Elsődleges célpont a Falcon. Itt vagyunk! Mindent bele!
A parancsnoki hajók beérkezése után elszabadult a pokol. Minden hajó rákapcsolt,
beindították hajtóműveiket. Néhány másodpercet követően két elfogó hullott darabokra, a nagy
sebességük miatt roncsaik pörögve távolodtak valami mélyűri pont felé. A mentőkapszulával nem
foglalkoztak, rögtön fordították ütegeiket a következő hajókra.
Skye megint dühöngve kérte: – Minden hajó engem basztat. A Rapier-t szedjétek le, hogy a
kapuhoz érjek!
– Oké, szedjük!
Eközben az összes elfogó hajó darabjaira hullott. A Damnation azonban még messze volt a
kaputól. A nála kisebb méretű Rapier csak körözött veszettül, miközben mind a térugró-, mind a
normál hajtóműveket bénította.
– A Rapier-t! Kapjátok már le!
De elkéstek. A Damnation nem bírt ellenállni a sok hajó tűzerejének. Mind pajzsai, mind
páncélzata elfogyott már. A kapura nem fog elérni, és úgy tűnt, hogy elfogó berendezések a
csatahajókon kívül minden egyéb hajón vannak. Túl sok volt ez.
– Nem bírom tovább! Damnation kiesik!
Aylar azonnal reagált: – Mindenki tűnés a lyukhoz! Skye, te meg gyere a kapszulával!
A Damnation törzse már egyre csak okádta magából a belül felszakadt energiahálózatban
rejtező pokoli erőket. Másodpercek kérdése és ezek tépik atomjaira a hajót. Ezt a belső automatika
jól tudta, így a kapitányt, a tüzért és a navigátort kitépte székeiből és egy belső szállítórendszeren
keresztül az előkészített mentőkabinba szállította. Egy újabb másodperc múlva ennek ajtaja
lecsukódott, majd még egyet követően már csak faltól falig csapódtak odabent, amint a Damnation
megsemmisült körülöttük.
A kijelzők még vörösen világítottak, Skye máris elkapta az egyik kábelt, a fejébe dugta és a
kapszula nyomban repesztett a már elküldött koordináta felé.
Eközben Aylarék is ráálltak a pályavektorra és a Damnation pusztulását követően azonnal
beléptek a hipertérbe. Maguk mögött hagyták a Concord hajókat. Ám Aylar jól tudta, hogy most
keresni fogják őket, újra szondákkal. Hajót nem fognak találni, de a féreglyukat biztosan. Menni
fognak utánuk…
A hatos besorolású féreglyuk rendszer közepén egy vörös óriás izzott. Hat bolygó keringett
körülötte, de egyik sem volt alkalmas a felszíni landolásra. Gyűrű alakban a csillagködök
hömpölyögtek sötétkék és zöld színek egyvelegével. Fent és lent pedig az űr koromfekete,
csillagokkal pöttyözött látványa egészítette ki a látványt.
– Keressetek kijáratot! – Utasította Aylar a felderítőket. Majd a többiekhez fordult. – Addig
ugrás egy bolygóhoz. Mindenki máshova!
A hajók a kietlen planéták közelébe érkeztek. Egyesek a fortyogó felszínt figyelhették meg,
mások a kékes, hullámzó plazmát, gáz-, és sziklabolygót.
A rendszer bejárata melletti őrszem jelentett: – Concord bent. Jönnek utánunk!
Aylar erre már kezdett bizonytalanná válni. A Concord belépése Low Sec rendszerbe, nem
mindennapi esemény. Null Sec-be pedig kimondottan rendkívüli. Ám hogy féreglyukba is
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bemennek, az már a hihetetlen kategóriába esett. Nagyon el akarják kapni Aylart, a CESZ vezetői
pedig nagyon félre akarják állítani. De lehet, hogy ezek nem is Concord-os pilóták? Csak a hajóik
azok? És nem is sima járőrök, mert ahhoz túl jól harcoltak. Hiszen az a Damnation azért még egy
Rapier lassítása ellenére is épségben vissza kellett volna érjen a kapura, ám félúton megsemmisült.
Ezek nem mindennapi rendőrök, hanem egy különleges egység lesz.
– Szondák kint! – jelentette a bejáratnál az őrszem. – Keresnek titeket. Minden hajójukon van
kilövő.
– Álljatok a legközelebbi bolygó felé vektorra és tartsátok a sebességet. Ha hajó jelenik meg,
tépés!
A különböző irányba távolodó hajók kapitányai ujjaikat a hiperhajtómű aktiváló felett
tartották. Egyre idegesebbek voltak. Ez a különleges Concord egység ha elkap valakit, akkor vége a
dalnak.
Feszült csend következett az éterben, míg Aylar felderítői egy kivezető féreglyukat, a
rendőrségiek pedig őket keresték. Meg persze egy kijáratot, hogy utánuk mehessenek. A
rendszerben több tucat harci szkenner szonda cikázott, hogy kézzelfogható jelet találjanak, legyen
az hajó, vagy átjáró.
– Két kivezető jel van. – jelentett egy őrszem. – Egyik High Sec-be vezet, másik tovább, egy
ötös osztályú rendszerbe.
– Ugorjatok az ötös felé vezető jelre. Figyelem, készülni az ugrásra!
– Szondák a közelemben – harsogta Kiex. – Fél egységre vannak, mindjárt megtalálnak.
– Ugorj tovább, amerre haladtál. És onnan ugorj majd az őrszemre.
A Nighthawk elrepesztett, éppen időben, mert máris beesett egy Arazu. De nem tudta elkapni.
Ám a pilóta látta, merre halad a parancsnoki hajó és máris készült utána menni.
Kiex félúton kijelölt egy koordinátát, majd a másik bolygóhoz érkezvén rögtön fordult vissza.
Kínos lassúságúnak tűnt az irányba állás. A hipertér analizátor pedig visítani kezdett: jön az Arazu.
A Nighthawk felgyorsult és elhúzott az újonnan kijelölt koordináta felé. Szinte összeütközött
a másik hajóval, amint mellette lépett be a hipertérbe.
– Rajta vagyunk az ötös jelen. Jöhettek!
– Megyünk. Ugrás mindenki Magterre – nevezte most először néven a felderítőpilótát.
Skyeék kapszulája ért először a pulzáló jelenséghez. Be is ugrott nyomban.
Őket követte Trondam, majd Beln, Aylar, végül Kiex, majd az őrszemek zárták a sort.
Az ötös rendszer közepén egy világos vörös színű magnetár pörgött veszettül.
Másodpercenkénti többszörös tengelyforgási ideje, valamint egészen apró mérete ellenére
borzalmasan nagy tömeggel rendelkezett. Az adatok alapján ez éppen 22.6 km átmérőjű, és az
óvilági, minden számítás alapjául szolgáló nap tömegének a sokszorosa volt. A műszerek
meghülyültek néhány másodpercre az erős gravitációs és elektromágneses hullámoktól, de végül
saját magukat védték le és megfelelő értékeken üzemeltek tovább. A központi gravitációs forrást
óvón ölelte körbe a vérvörös, mozdulatlan kékes felhőket tartalmazó köd. Persze fényéves
messzeségben.
– Nincs bolygó! Nincs semmi koordináta! – kiabálta veszettül Trondam.
– Látom, a kurva életbe, tűnés a kaputól, csak előre!
A hajók kínos lassúsággal indultak el. Egyre távolodtak. 10 kilométer… 15…
– Jönnek be! – kiáltott egy őrszem.
Beérkezett az Arazu, a Rapier és a Falcon. Máris gyorsítottak és mentek utánuk.
– Tartsátok a sebességet! Nem megállni! Leszedni a Falcon-t! – harsogta Aylar.
A hajók ütegei hátrafordultak és a Falcon pilótája egyszeriben csak a felé nagy sebességgel
közeledő lövedékeket és rakétákat látta. Mire észbe kapott, hogy most nagy bajban van, már jött a
következő sorozat. Elfogyott a pajzsa. Bekacsolt minden létező védőmodult, de elkésett. A
harmadik áradat már faltól falig lökte a hídon, a negyedik pedig már bekapcsolta a
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mentőmechanikát. Jött az ötödik, a hatodik… Néhány másodperc múlva a pilóta kimenekült arra,
amerről bejöttek…
– Falcon leszedve – jelentette az utolsó találatot bevivő Beln.
– Csak haladjatok tovább – Aylar hangja remegett. Ahogy a többi kapitány keze. Várta, hogy
rájuk közelítsen még több hajó. Már jó negyven kilométerre is eltávolodtak és ekkor jöttek a
csatahajók lövedékei.
Borzalmas rombolóerő szabadult rájuk, a kijelzők nagy része a hídon vörösbe váltott, ahogy
utolérték őket a töltetek. Nem volt más választás, addig kell kibírni, míg kellően eltávolodnak a
hajóktól. Ha azonban eközben egyet is lelassítanak, azt biztos kifilézik. Ezért…
– Arazu, Rapier, kapjátok le őket…
Az ütegek a megnevezett hajókat vették most célba. Kiokádták, ami bennük rejlett, hol
lövedék, hol belül szunnyadó energia, hol pedig békésen várakozó rakéta formájában. A Rapier
próbált oldalt manőverezni, hogy nehezebb legyen eltalálni, de ezt már nem tudta teljes egészében
végrehajtani. Leszakadt róla minden védőmező, majd a páncélzat is izzó cseppekként távozott a
törzsről, végül a váz is berobbant és a hajó darabjaira szakadt.
Az Arazu következett, ám a csatahajók is veszettül lőttek eközben, a csatacirkálók pedig
közeledni. Próbálták elkapni vagy lassítani valamelyik parancsnoki gépet, de túl messze voltak és
sebességük miatt folyamatosan növelték a távolságot.
A Gallente hajó sem bírta sokáig a négy parancsnoki hajó áldását. Másodpercek alatt
enyésztek el a pajzsai, fröccsent szét a páncélja, majd szakadt darabokra a törzse.
A Concord különítménynek már nem maradt gyors hajója. Ugyan volt néhány csatacirkáló, de
lassúak voltak a menekülőkhöz képest.
– Megvan a kivezető lyuk – kiáltotta az egyik felderítő. – Újabb ötös osztályúba vezet.
– Ugorj oda! Többiek, távolodjatok tovább! Jók vagyunk, gyerünk, gyerünk.
A növekvő távolság miatt a csatahajók egyre többször tévesztették el a célokat. Majd a
folyamatos távolodás következtében végül a célpontok kikerültek a hatótávból. Egyiknek sem volt
már pajzsa, az Absolution páncéljába sok lövés mart, de megmaradtak. Szerencséjük volt, hogy a
Concord hajók nem fókuszált tűzzel lőttek. Ha így tettek volna, akkor már legalább eggyel
kevesebb jármű próbálna eliszkolni.
– Jöhettek Aylar! – Szólt ezúttal a Sadle nevű pilóta.
– Vettem, ugrás mindenki Sadle-ra.
A gépek a reménytelenül közeledni próbáló pilóták szeme láttára fordultak el valamerre, majd
beléptek a hipertérbe.
A Concord erők parancsnoka pedig a támadás során elfelejtette kiküldeni a felderítőjét, hogy
keressen kijáratot. Most ugyan orvosolta a problémát, de úgy tűnt, késő. A CESZ vezére – bár még
nem tudták, hogy már nem az – sikeresen elmenekült…
Fél órával később…
Három rendszerrel odébb, egy újabb vörös óriás központú naprendszer négy bolygójának
egyike – egy izzó felszínű – felett lebegtek. A halványzöld és tengerkék színű ködfelhők most –
mint egy hatalmas ernyő – vontak óvó burkot föléjük, míg alattuk a sötét mélységben szikrázó
csillagok fénylettek.
A parancsnoki hajók kapitányai feszülten vártak, mellettük a lelőtt Damnation
mentőkapszulája forgott lassan, benne Skye, Nyph és Eyxon. A felderítők mindegyike itt volt már
bent és folyamatosan figyelték a rendszert ellenséges hajók után kutatva, de úgy tűnt, rajtuk kívül
senki nem tartózkodik itt. Aylar utasította őket, hogy keressék meg az összes kivezető lyukat,
minden anomáliát térképezzenek fel és legyenek készenlétben a továbbhaladásra. De most egy kis
pihenőt kell beiktatni, mert a kapitányok és a legénység is kellőképpen kimerült.
Aylar persze nem akart pihenni. Mint minden nagyobb hajó hídján, itt is rendelkezésre állt
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egy Quafe automata, amiben persze más italok is sorakoztak. Kiválasztotta a legerősebb energiaitalt
és a gőzölgő vörös folyadékot lassan kortyolgatni kezdte.
Senki nem beszélt egymással. A hangulat, a helyzet feszült volt. Nagyon. Ám Aylar kivételt
tett és privát csatornát nyitott valakihez, akivel volt egy kis megbeszélnivalója…
– Skye, gyere be! Beszédem van veled…
Folytatása következik…
14. RÉSZ: A KIHALLGATÁS ÉS AZ ÚJ TERVEK
Az előző rész összefoglalója: Aylar elzavarja Skyet, mert nem bízik benne, a kémnőnek pedig
ugyanakkor nincs hová menni. Néhányan igyekeznek megvédeni, köztük Kiex, de Aylar hajthatatlan.
Max megosztja velük a CESZ valódi vezetőitől szerzett értesüléseit és elmondja, kik ők valójában.
Még egy magas rangú Concord tiszt is van köztük. Úgy tervezik, hogy elrabolják az egyiküket és
betörnek az agyába, választásuk a Low Sec rendszerben lévő Olased Okouri Caldari katonatiszt
asszonyra esik. Ám először ki kell jutniuk az állomásról is. Hamis adatokat elküldve nyernek egy kis
időt, de újra lebuknak és hatalmas harcok árán sikerül csak meglépni. Sőt, egyetlen embernek
köszönhetik a sikeres menekülést, Skyenek, aki saját épségét kockáztatva segít nekik megszökni.
Végighajszolják őket pár féreglyuk rendszeren át, majd az egyikben elvesztik a nyomukat. Úgy
döntenek, hogy mielőtt elindulnak a katonatiszt elfogására, Aylar beszél Skyevel…
Kis idő múlva a Gallente nő – úgy, ahogy Aylar kérte – egyedül jött a hídra. Bár mikor a
kabin bedokkolt az Absolution-ba, akkor Nyph és Eyxon megpróbálták lebeszélni erről, de nem
sikerült. Skye szeretett volna véget vetni a kettejük közti háborúnak. Aylar hasonlóképpen, csak a
baj az, hogy ő lövöldözve.
Hallotta az ajtón kívülről érkező hívást. Tehát itt vagy kémribanc, gondolta. Elindult, hogy
kinyissa… ám fegyverét is készenlétbe helyezte…
Skye előtt kinyílt az ajtó és várta, hogy Aylar álljon előtte, de nem látta sehol. Belépett és
halántékánál máris érezte a lézerfegyver csövét, teljes energiára állítva.
– Ne mozdulj – sziszegte Aylar.
Skye feltette kezeit. – Nyugi! – Forgatta felé szemét, a fejét nem merte megmozdítani. – Most
nem bunyózni jöttem.
Aylar becsukta a híd ajtaját, majd megfogta a nő grabancát és a falnak lökte. – Arccal a fal
felé, lábakat szét!
Engedelmeskedett. Úgy érezte magát, mint akkor, mikor elkapták. Ugyanígy megalázva
viselte, ahogy megmotozzák, majd rácsapják a bilincset. De most ez utóbbi elmaradt szerencsére.
Vagy mégsem?
Aylar egy mágnesbilincset vett elő és a nő csuklójára csavarintotta. Majd a másikra is készült
feltenni. – Ne! Úgy utálom ezt, kérlek ne! – próbált hátrafordulni könyörgő arccal, de Aylar a
pisztoly markolatával fejbe kólintotta. Nem volt erős ütés, ez most csak egy finom intésként hatott.
Rácsavarintotta a másik csuklóra is a bilincset, majd bekapcsolta. Skye karjai hátracsavarodtak.
– Na, most jobban érzed így magad? – hajtotta le a fejét szomorúan.
– Sokkal! Na, gyere szépen, ide most leülsz! – Ezzel a híd falához sétált vele, majd leültette
egy éppen bekapcsolt székre. Egy másikat helyezett üzembe és vele szemben helyet foglalt.
Míg Skye kényelmetlenül ült hátul megbilincselt kézzel, és bűnbánóan a padlót fürkészte,
addig Aylar kényelmesen helyezkedett el, és kötekedve kereste a pillantását.
Eltartott egy ideig, míg tekintetük összetalálkozott, de utána farkasszemet néztek egymással
hosszú percekig.
Végül Aylar sóhajtott egy nagyot: – Akkor kezd az elején! Mesélj magadról! De hogy a
félreértéseket elkerüljük, nem azért vagyok kíváncsi erre, mert olyan rohadtul érdekelnél, hanem
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azért, hogy tudjam, mi várható még tőled. Halljuk! – Ezzel kényelmesen keresztbe tette lábait,
pisztolyát ölébe tette és védelmezőn összefonta felette ujjait.
Skye is nagyot sóhajtott és sajnáltatva magát szisszent egyet hátrabilincselt karja miatt. Majd
belekezdett: – Már akkor az Angel Kartell tagja voltam, mikor először találkoztunk. Ahol ott voltál
te, Croy, Trondam, Mei, Volre, Tiree, Jura, Gourl, Islay. Miss Franék, ha emlékszel rájuk…
– Nehéz elfelejteni a két lábon járó vírusgazdákat – vágott bele. Végül kezével intett, hogy
folytathatja.
– Szóval Miss Franék ekkor már tudatában voltak a vírusnak, mert elmondtam nekik, de még
senki nem tudta, hogy én küldtem le őket a kolóniára. Az volt a tervem, hogy megfertőzöm a várost,
de megszerezzük az ellenszérumot is, titeket elintézlek, és felkeresem őket elsőnek, keresek sok-sok
pénzt, de senki nem halt volna meg. Sőt, még nektek se kellett volna, ha mellém álltok. De a végén
kiderült, hogy erre képtelenek vagytok – nézett rá vádlóan.
Aylar pedig felvonta szemöldökét, szavak nélkül kimondva, hogy „te még vádaskodni
mersz?” – Hát persze, hogy nem álltunk melléd, tudod nem szeretjük, ha valaki kiirt egy millió
embert a saját érdekében.
– De hát mondtam, hogy én nem akartam a halálukat. Ha nem futunk ki az időből, minden
rendben van – nézett könyörgően Skye.
Aylar pedig elhúzta a száját. Csak szépen sorjában akarta kivallatni. Először végiggondolta a
logikát, és nem talált benne hibát. – Jó, tehát azt mondod, hogy te nem akartál vérengzést.
Elhiszem. – Skye szeme felcsillant, de rögtön le is lohasztotta: – De ez a tényen nem változtat:
gyilkos vagy, tömeggyilkos. Nem itt lenne a helyed velem szemben, hanem a sitten. – Ezzel
felpattant a székről mérgében és tett egy lépést felé. Skye ijedten lehunyta a szemét, mint aki készül
arra, hogy most pofon csapják. De nem történt ilyen. Aylar mosolyogva visszaült és elégedetten
szemlélte az ijedt kémnőt.
Megint feszült csend következett. Aylar látta rajta, hogy szemei könyörögnek. De ahogy az
elején hülye libának ismerte meg, most intelligens pillantásai ezt másodpercről másodpercre jobban
oszlatták szét. Nem csak, hogy nem volt hülye tyúk, hanem még okosabbnak is tűnt, mint mondjuk
az a bamba Trondam. Bár persze ő sem volt hülye, csak olyan ütni való mamlasz. Na de mindegy,
most nem ezzel kell foglalkozni, és gondolataira erőszakolta a jelen helyzetet.
– Nos tehát, addig tiszta, hogy mikor mi kidobtunk, még ha jót is akartál valójában, akkor is
csak egy gyilkosként könyvelt el a Concord és lecsuktak. Megérdemelted. Ja, amúgy – emelte fel
mutatóujját hirtelen – milyen volt odabent? – kérdezte gúnyos vigyorral.
Skye pedig epésen válaszolt vissza: – Ha elbaszod a terveidet, akkor te is nemsokára
megtudod. Engem csak egy kémként kezeltek, de ha téged kapnak el, tudod, milyen sorsod lesz?
Hm? – ártatlan mosollyal hajtotta félre fejét, ami olyan pofátlan vigyorba fordult, hogy Aylar azt
hitte, itt helyben lelövi… ami előtt persze még jól el is veri. De belül tudta, igaza van: ha tényleg
elkapják, akkor roppant kegyetlen sors vár rá.
– Hát jó – hessegette el ennek gondolatát. – Akkor folytassuk. Tehát a Kartell kihozott téged.
De miért?
– Már mondtam. Azért, hogy megállítsam Trondamot. Mert őt a Concord küldte melléd.
– Ez már a múlt. Dekrar ezredes most a CESZ fogságában figyel. Mi meg már réges-rég
tudtunk a bombáról.
– És gondolod, hogy az igazi? Hm? – Skye bájosan hajtotta félre a fejét, de sokat sejtető
mosoly terült szét arcán.
Aylarba pedig belehasított a felismerés. Tényleg, a rohadt életbe. Mi van, ha Trondam még
mindig kémkedik, annak ellenére, hogy nincs már bomba a fejében? De nem, ez kizárt. Mei és
Volre mindenről tud, amiről a kapitányuk és rajtuk sem látott semmiféle rejtegetnivalót. A kezdeti
pánikroham végül csökkent, amint a logika megvédte Trondamot és felvezetett egy másik kérdést,
azt, hogy mi van, ha Skye most össze akarja ugrasztani őket? Úgy döntött, megvezeti és eljátssza
azt, hogy nem bízik már Trondamban.
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– Hát jó, majd utánanézek a faszlovag 'mataromnak is – sóhajtott.
Skye fájdalma most valós volt. Még ha kifelé nem nagyon mutatta, de fájt neki, hogy egykori
szerelme most Aylarral elégíti ki a vágyait. Ezt persze az Amarr nő ő is kiszúrta és ugyan nem
mutatta ki, de magában mosolygott. Megvagy.
– Tehát a Kartell azért hozott ki, hogy megállítsd Trondamot, ha kémkedik és jelent. Ez
elvileg már a múlt, de most elültetted a bogarat a fülembe, így őt is kihallgatom majd. De most van
itt egy másik kérdés. A Kartelnek miért jó, ha a CESZ tovább terrorizálja a galaxist?
– Ezt nem tudom – vonta meg a vállát Skye. – Ezt már nem mondták el.
Aylar agya veszettül pörgött. Be kellett ismernie, hogy az eddigi percekben, ebben az
őszintének induló beszélgetésben egyetlen egyszer sem tudta biztosra megmondani, hogy a nő
igazat mond vagy sem. A faszlovag szó említésekor az érzelme valósnak mutatkozott. De a többi
esetben? Kéne valami hazugságvizsgáló, vagy igazságszérum. Előbbire még akár Rufy is jó lehet,
de számításba kell venni azt, hogy Skye akár azt is hazudhatja magáról, hogy ő az EVE nővérei
szervezet feje. Nem, ez nem jó. Igazságszérum kellene. De az most itt épp nincs. Az Erebus-on volt,
mikor Dekrar ezredest hallgatták ki, de most pusztán ezért nem fognak oda visszamenni.
– Jó – zárta le ezt a logikai fonalat is. – Következő kérdésem pedig az, hogy ha nem tudod,
mit tervez a Kartell és azt sem, hogy miért kellett volna megállítanod a kémet, akkor miért épp
téged küldött a szervezet? Na? Akárki más jó lett volna, aki nem rohad börtönben.
Skye elmerengve nézett a nő szemébe: – Kihasználták a gyűlöletemet irányodban. És
Trondaméban is. Ezért hoztak ki. – Majd lehajtotta a fejét. Az igazat mondta Aylarnak. Már csak azt
remélte, hogy el is fogadja végre és véget érhet ez a kihallgatás.
Aylar éppen megműtötte a szemével. Nehéz volt megállni azt, hogy ne húzzon be neki párat,
de ez most csak rontott volna egy kialakuló, roppant ingatag lábakon álló bizalomcsírán. De nem.
Nem bízhat meg benne, erőltette magára a gondolatait. Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy Skye
jó harcos. Nagyon jó. A legénységéről nem beszélve. Sajnos szüksége van rá, de ezt persze nem
mondta a szemébe, mert még a végén elbízza magát.
– Na jó, ezt is zárjuk le – húzta el a száját. Tudta, hogy ezt a kihallgatást még egyszer meg
kell ejteni, amint valami szérumhoz jutnak. De várjunk csak, jutott eszébe egy dolog. Mi a helyzet a
kínzással? Az is működhet, de tudta, hogy az ilyen kémek remek kiképzést kapnak erre is. Az
agymódosító szerben látta az egyetlen megoldást. Ugyanakkor úgy érezte, hogy nem talál fogást
rajta. Olyan volt, mint egy vízben élő hal. Képtelen volt megszorongatni, mert a titkok függönye
még őt védte. Ezt is elkönyvelte magában, majd folytatta: – Skye, nem mondom, hogy mostantól
bízom benned. Nem, nem fogok. Szerintem már soha többet. De ez most nem érdekes. – Szemeit
összehúzva kezdte fürkészni a tekintetét, Skye pedig érezte, hogy most fogja kimondani a lényeget.
– Kellesz. Nekem. Nekünk. Mivel nem bízok benned, meg szerintem senki más nem fog így
tenni, ezért olyan feladatot adok, amiben azt csinálsz, amit akarsz. – Ezután jelentőségteljes
csendben maradt.
Skye feszengve nézett a szemébe. Vajon milyen feladatot fog adni?
– A feladatod – kezdte Aylar – az lesz, hogy te fogod az utat törni nekünk. Most elmondom
azt, amit előbb nem hallhattál, mert elzavartunk. A CESZ igazi vezetőiről fogok beszélni. – Ez a
téma neki is fájó volt.
Skye érdeklődően pislantott párat. A CESZ igazi vezetői? Sejtette eddig is, hogy Aylar
egyedül egy ekkora megmozdulás irányításához kevés. De vajon kik ezek?
– Egyikük egy High Sec rendszerben van, a másik Null Sec-ben, kettő Low Sec-ben, egy
pedig szintén High Sec-ben és ez utóbbi nem más, mint egy Concord tiszt, a Kiskoken DED
komplexumban.
Skye hátrahőkölt. – Egy Concord tiszt?
– Aha, egy Concord tiszt. Mit gondolsz, hogyan tudott a CESZ ilyen hatékonyan odacsapni
nekik? Azért kérlek szépen, mert ismerjük a flottamozgási protokollokat, felépítéseket, stratégiát,
miegymást. De nem vele fogunk foglalkozni. El akarjuk kapni ezen vezetők közül legalább az
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egyiket. A választásunk egy Low Sec kolónián lévőre esett, egy lakott bolygón. Te fogsz előremenni
és felderíteni – szigorú tekintettel az arcába mutatott. – Persze nem a szavaidra fogunk hallgatni,
hanem azokra a felvételekre, amiket lent készítesz és elküldesz. Így lehetünk csak biztosak abban,
hogy nem versz át. Ha lebuksz, akkor így jártál, ha jól teljesítesz, akkor újra leülünk ide
beszélgetni. Egyet pedig megígérek: akkor már nem lesz rajtad bilincs. – Szegte fel a fejét.
Skye fontolóra vette a lehetőségeit. Mivel a Kartell kirúgta, nincs hová mennie. Ugyan
megpróbálhatna elbújni valami isten háta mögötti kolónián vagy állomáson, de Új Éden kiterjedt
fejvadász hálózatától sehol nem lenne biztonságban. Egy idő után elmarnának. Ha Aylarral marad,
és eléri, hogy bízzanak benne, akkor visszaszerezhetik a CESZ felett az irányítást és jelen
pillanatban az tűnt az egyetlen biztonságos helynek számára. Persze csak a hatalomátvétel után,
addig a szervezet is potenciális veszélyforrás. Nem is kicsi. Végül döntött, bár a jobb szó az volt,
hogy elfogadta az egyetlen lehetőségét. – Benne vagyok.
Újra farkasszemet néztek. Ekkor Skye pedig egy fura dolgot vett észre: tetszett Aylarnak.
Nem viselkedésében, hanem kinézetében. Azt már tudta eddig is róla, hogy vonzódik a saját
neméhez is – akárcsak ő maga – de azt nem, hogy az idomait is végigméri majd egyszer. Régebben
talán azért nem tette, mert Trondammal volt, de most meg ő van vele és mintha inkább végigmérné,
hogy a férfi mit evett rajta.
– Rendben – sóhajtott fel végül Aylar, majd még mindig szúrósan nézve kikapcsolta a
bilincseket. Skye a saját csuklóit nézte és dörzsölni kezdte.
– Mi lesz a feladatom pontosan?
– Majd megtudod. – válaszolt flegmán Aylar. – Most kieszközlök egy megbeszélést.
A hajókhoz csatornákat nyitott, minden kapitányt és legénységi tagot áthívott az Absolutionba. Még Rufyt is. Érezte, hogy szükség lesz a kislány szemeire egy kis ideig…
Tizenöt perc múlva…
Mikor Nyph és Eyxon beléptek a hídra, nyomban óvóan Skye köré álltak.
– Minden oké? – kérdezte Eyxon. Nyph pedig két kézzel markolta meg a fejét és úgy forgatta,
mintha egy darab porcelán lenne és keresné rajta a repedéseket. Minden rendben volt.
– Aha, minden oké, csak beszélgettünk egy kicsit… Hé, engedj már el! – lökte félre Nyph
kezét, mert már recsegtek a nyakcsigolyái, ahogy forgatta a fejét.
– Beszélgettetek, mi? – húzta fel szemöldökét kétkedve Eyxon. Tudta, hogy míg nem voltak
itt, addig Aylar kivesézte. De azzal is tisztában volt, hogy Skyenek már valóban nincs mit
rejtegetnie. Kívánta neki, hogy idővel a régi barátok azért majd fogadják el újra őt.
Mikor Trondamék besétáltak a hídra, csak a válluk fölött pillantottak rá lenézően. A Minmatar
férfi szemén látszódott némi csalódottság és zavarodottság, de hát ez akár természetes is lehet azok
után, amit a nő irányában tapasztalt. A terem egyik oldalában álltak a falhoz. Volre bekapcsolt egy
széket és leült. Amint kényelmesen elhelyezkedett, feltolta cowboy kalapját és rezzenéstelen arccal
nézni kezdte Skyet. Aki pedig nem bírta állni a tekintetét – persze ha akarná, képes lenne rá, de
most sajnálatra méltónak akarta magát feltüntetni. Volre esetében nyert, a férfi arcára néhány
másodperc után kiült a sajnálkozó pillantás. Nem így barátnője, aki karba tett kézzel támaszkodott a
falnak és csak vörösen izzó szemekkel nézte. A tekintet kicsontozta, és Skye lesütötte szemeit,
feszülten beletúrt hajába, és a gondterheltnek látszódás most valós volt. Félt a nőtől. Ám ez a
Minmatar amazont cseppet sem érdekelte. Egyetlen mozdulat nem sok, annyit sem tett, csak nézte.
Mereven.
Beln és Gaor érkezett meg. A pap nem foglalkozott semmivel, most is valami diagnosztikai
berendezés kijelzőjét nézte. Ám a Caldari nő – Aylar jobb keze – megvető pillantással kezdte Skye
irányában, majd mosolyt erőltetett arcára. Méghozzá olyat, amit a kémnő is elismert. Remek
színészi képességek, elrejtett érzelmek, indulatok. A nő is gyakorlatilag tökéletes kém lehetne, de
inkább a CESZ-t választotta, most meg inkább Aylar oldalát.
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Kiexék érkeztek be a hídra. A kapitány nagyot sóhajtva megrázta a fejét, mint aki nem hiszi
el, hogy ez a szépséges nő képes volt az említett szörnyűségekre. Próbált nemrég az érdekében
beszélni, hogy kapjon egy esélyt, de senki nem hallgatott rá. Ugyanakkor örült, hogy azért jót
cselekedett és mégis megkapta ezt. Iroha összehúzott szemekkel nézte és benne az játszódott le,
hogy elismeri, mint komoly bűnözőt. El is képzelte börtönruhában, amit ő maga is elég sokszor
viselt. Fey az egyik vállán egy csipogó kis robottal nézett rá Skyere, de csak pár pillanatig.
Pillantása elárulta, hogy nem tart tőle, de ugyanakkor gyakorlatilag nem is érdekli. Gondolta
magában, ha baj van, a kicsikéi majd lekaparják az arcát és kész.
Mikor Fey megérkezett, Aylar lépett melléje és hirtelen jött ötletét suttogva tette fel: – Van a
kis gépeidben igazságszérum?
Fey nagyokat pislogott, de aztán rájött, hogy Skye miatt van szükség rá. Megrázta a fejét és
kitartotta tenyerét, miközben kiadta a gondolati parancsot a robotnak, ami – újra mint egy kismadár
– finoman beleereszkedett, majd lapos alakot vett fel, egy mini kijelzőt. Fey rá is nyomott erre,
majd gyorsan végignézte a rendelkezésre álló töltetek milligrammos skáláját. Majd lemondóan
megrázta a fejét. Volt sok minden, altató, nyugtató, mesterséges adrenalin, még szexuális
serkentőszer is, de igazságszérum az nem.
Aylar lemondóan sóhajtott, majd kezével elintette magától a nőt. Aki pedig megilletődötten
nézett rá: „Azért nem így kéne elküldeni.” Végül megbocsátott neki, mert tisztában volt vele, hogy
a nőnek most kisebb gondja is nagyobb ennél. Nem lett volna a helyében. Sajnálta.
– Üljetek le! Beszéljük meg, hogyan tovább! – Majd ő maga a hajó parancsnoki székébe ült és
hátrafordult vele. A könyöklőnél lévő paneleken valamit bepötyögött, majd a téblábolók mögött is
székek kapcsolódtak be.
Senkinek nem volt kedve beszélni, ezt a nő világosan látta rajtuk. A kis Rufy is csak Trondam
mellett állt, mintha az apja lenne. És érdeklődően vizslatta Aylart. Látta rajta, hogy az érzelmeket
jelző színek most úgy hömpölyögnek a nő körül, mint egy légköri vihar, városokat elpusztító
erővel. Egyre csak nézte, Aylar pedig tudta jól, hogy mit lát a kislány. Nem baj, tanuljon csak. Ha
felnő, ő is lehet majd ilyen ideges.
Amint a nő látta, hogy csendben várják a szavait, belekezdett: – Nagy szarban vagyunk.
Ez ám az újdonság, ingatták a fejüket a jelenlévők. De folytatta: – Skyevel megbeszéltem a
dolgot. Segíteni fog. – Ránézett, a nő pedig erőltetetten elmosolyodott és kereste valakinek,
bárkinek a pillantását, de rá se hederítettek. Végül csalódottan elhúzta a száját és inkább figyelte
Aylart, aki folytatta: – Skye fog előremenni. Persze nem bízom meg benne teljes mértékben. Bocsi
érte. – Bájvigyort küldött felé, majd védelmezői irányába is. Skye már ugyan nem, de Nyph és
Eyxon még bármikor örömmel lenyisszantaná a fejét, ezt tudta jól. Sőt, a kannibál hölgy még
falatozna is belőle szívesen. Te jó ég, csak ezt ne. Elkalandozott gondolatait visszakényszerítette a
feladatra. Amitől máris görcsbe rándult a gyomra. – A feladatunk a CESZ öt igazi vezére közül az
egyik elfogása lesz. Mint már tudjátok ugye… A kurva életbe… – A teste megremegett és többen
meg mertek volna esküdni rá, hogy mindjárt sírni fog. Teljesen ki volt borulva, hogy ezt tették vele
és olyan dolgot kénytelen tenni, ami nemcsak őt, de másokat is nagy veszélybe sodor majd.
A nő néhány másodpercen belül összeszedte magát. Bámulatos volt a teljesítménye, többen
bevallották maguknak, hogy ha most a helyében lennének, akkor előkerülnének az italos üvegek,
drogok, vagy egy ugrókoordináta egy fekete lyukba. Pár remegő levegővételt követően folytatta: –
A hajóban vannak lementett adatok a célszemély tartózkodási helyéről. Ugye most itt bent az isten
háta mögött ezt nem tudnánk kiszedni a Neocon-ból, mert itt nincs ilyen. Szóval. A célunk egy
lakott kolónián lesz. A települést…
Aylar hosszasan vázolta tervét, hogyan fognak lejutni a bolygóra, a célszemély közelébe jutni,
és elkapni, majd bemászni az agyába. A terv jól hangzott, persze borzalmasan veszélyes lesz. Mivel
a klónjaik már a múlté és újakat készíteni lebukás veszéllyel járna, így kockáztatniuk kellett. Ha
meghalnak, akkor inkább legyen végérvényesen, még mindig jobb, mintha a Concord, vagy egy
fejvadász cég várná őket az új testüknél…
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Két óra múlva…
A felderítők Null Sec-ben bukkantak elő a féreglyuk rendszerek végén lévő átjáróból.
Teljesen üres volt, így az egyik visszament és jelentett.
Kis idő múlva minden hajó beérkezett. Skyeék kabinját maga Aylar szállította, de az
ügynöknőt és társait nem megvetett ágy várta, hanem egy kis cella. Elfogadták a helyzetet, belátták,
hogy Aylar még messze van attól, hogy bízzon bennük. Türelmesen vártak.
Az újra élénkülő Neocon kapcsolatban egy megismételt Scope híradást játszottak le, ami az
elmúlt órákban történt, míg ők a féreglyukakban játszottak üldözőset és veszekedőset. Ismét Quinn
Gwen hangja volt hallható, ezúttal elmaradt képének kivetítése:
– …az elmérgesedő helyzet tükrében a Concord senkinek nem tanácsolja az eddig
megtámadott régiókban sem a kereskedelmet, sem a szállításokat. Az elszaporodott
kalóztevékenységeket igyekeznek megfékezni. Előző híradásunkban beszámoltunk arról, hogy a
Gurista és Serpentis harci készültségbe már a Blood Raider klán is beletartozik. A nemrégiben
megtámadott ellátmányukból titkos koordinátákra is bukkant a CESZ, amit megfelelően ki is
használtak. A harcok jelenleg is dúlnak, kapcsoljuk kollégámat, Ored Laksen-t, aki a helyszínről
igyekszik kifogástalan beszámolót nyújtani egy hírűrhajó fedélzetéről. Ored? Hallasz?
– Igen Quinn, kiválóan hallak. – A férfinak csak a hangja hallatszott. – Megerősítem
jelentésedet. A harcok jelen pillanatban is dúlnak. A CESZ húsz perccel ezelőtt megtámadott egy
Blood Raider titkos bázist Querious régióban. Szakértők szerint belső információk szivárogtak ki a
kalózklán flottájának mozgásáról, mert úgy tűnik, a szövetség akkor érkezett, mikor minden őrjárat
messze járt. A kalózok jelen pillanatban minden egységüket visszahívták és gyorsan gyülekeznek
egy ugróponton, ahonnan be fogják ugrasztani kapitál hajóikat az ostromló CESZ mellé. És…
– Ored, bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, de ezt biztos, hogy le kell közölnöd? –
hallatszott élő adásban a két riporter közti kétkedés a hírek tartalmának felfedéséről.
– Igen Quinn, ezt bejelenthettem. Nos folytatom. Közben kapcsoljuk is az élő felvételeket.
Minden látható?
– Igen. Te jó ég…
A képeken a CESZ hatalmas kapitál flottája ostromolt egy Blood Raider bázist egy Null Sec
régióban. Nem bejegyzett létesítményként jelezték a képeken, funkcióját tekintve rabszolgatelep
volt. Mindenki tudta, ez mit jelent… A több száz csatahajó az állomásból kirajzó védőket aprította,
apró villanások jelezték, mikor cirkálót vagy fregattot lőttek ki, nagyobbak mikor csatahajót.
Eközben a kapitál hajók masszív tűzzel égették szét az állomás moduljait.
A közvetítésbe egy másik kép úszott be és megosztozott az előzővel fele-fele arányban. Ezen
a Blood Raider flotta volt látható, amint egy Titán köré gyűlnek. Rengetegen voltak. A két képen
bárki elvégezhette a felmérést, melyből látszott, hogy ha a kalózok flottája beérkezik és elkapja a
CESZ-t, akkor meg tudják semmisíteni. Erre a tényre Gwen rá is világított: – Úgy látom, a kalózok
éppúgy, mint nemrég a Gurista klán az őket ért rajtaütés során erőket gyűjtenek, hogy egyszerre
mehessenek be. Igen. Ahogy elnézem, ugyanezt a taktikát követik.
Oled üvölteni kezdett: – Megérkeztek a Blood Raider-es felderítők. Egészen biztos vagyok
benne, hogy gravitációs mező generátorokat hoznak, hogy beugrasszák a távolból flottájukat.
Eközben fordulunk rá az állomásra és…
Az első felvételek bal oldalán a sok apró és a nagyobb villámlásokat most egyetlen hatalmas
takarta el. Az állomás belső rendszerét találat érte, a termonukleáris robbanás pedig befejezte a
többit. A Blood Raider titkos bázis megsemmisült.
– Ahogy elnézem a bázis megsemmisült. A CESZ flotta pedig száguld kifelé… egy… kettő…
három dreadnought ugrott ki… négy… öt… most egy hordozó… még egy…
Oled izgatottan folytatta a felsorolást, közben Gwen pedig csendben volt. A CESZ teljes
hadereje kiváló szervezettség közepette vonult ki és ekkor nyíltak meg a gravitációs mezők a
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kalózok által… de elkéstek…
A híradás tovább foglalkozott a részletekkel, a halálos áldozatokkal, majd taglalni kezdték,
hogy ez milyen következményekkel járhat, végső soron pedig egy újabb, eddig nem látott nagyságú
vérdíjat is kitűztek Aylar Bren fejére. Továbbá bejelentették, hogy az eddig érintett oldalak a CESZ
által, vagyis a Concord és a Gurista kalózok különleges egységeket állítottak ki, akik feladata a
vezető elfogása. Rögtön rájöttek, hogy az egyik ilyen Concord egységgel már találkoztak, de
lerázták őket. Mostantól pedig biztosan lesz Blood Raider-es fejvadász különítmény is…
Aylar a hajó hídján őrjöngött. Teljes erejéből rugdosta a berendezéseket, paneleket vert szét,
lövöldözött. Nem elég, hogy félreállították, még az ő nevében tovább folytatják hadjáratukat és
egyre többen kezdenek rá vadászni. Ha elkapják a CESZ igazi vezérei közül azt, aki felé
igyekeznek, akkor úgy össze vissza fogja verni, hogy nincs olyan arcszkenner, ami ráismerne.
Őrjöngése közepette nem is vette észre, hogy Belnhez és Trondamhoz véletlenül megnyitotta
a beszédképernyőt és ők ketten most döbbent csendben figyelték a dühöngését. Trondam még
nagyot is nyelt, úgy tűnt, hogy egy darabig a cinikus, ám vidám alaptermészetű Aylart nem fogja
viszontlátni, míg meg nem oldják ezt az igen nagy problémát. Beln pedig mint egy testvér, úgy
aggódott érte, de megszólítani nem merte.
Kiex azonban ráfaragott, mert hívni merészelte a nőt, aki még mindig nem vette észre az
előzőleg megnyitott képernyőket és úgy üvöltött a férfira: – Mit akarsz Kiex nyúlszív kapitány?
A férfi ijedten pislogott párat: – Ööö, hívlak később, nem érdekes. – Ezzel gyorsan
lekapcsolta magát.
Aylar pedig tovább őrjöngött, amit sem Trondam, sem Beln nem bírt már nézni, így bezárták a
képernyőket…
Nem sokkal később…
Aylar felhívta Kiex kapitányt: – Elnézést a kirohanásomért kapitány! Csak kicsit megviselt,
hogy amit én értem el szinte egymagam, azért a jutalmat más kapja, engem meg odadobnak
koloncnak.
Kiex barátságosan mosolygott. – Nincs semmi baj. Csak tudni akartam, hogyan tovább.
– Mindjárt megbeszéljük. Maradj vonalban! – Ezzel a többi kapitányt hívta.
Amint a képeket egymás felé fordította, úgy tudtak beszélni egymással, mintha fizikailag is
ott lennének. Aylar belekezdett, mert látta, hogy egyikük sem meri megszólítani, még Trondam és
Beln sem, akiknek végképp semmiféle félnivalója nem volt vele szemben. Nem így Kiex, akit már
leteremtett, Skye pedig szinte az életével játszott volna, ha megszólal. Csak csendben pislogott a
képernyőn.
– Nos hölgyek és urak. Első dolgunk egy hajó lesz Skyenek. Utána lemegyünk a bolygóra és
ahogy megbeszéltük, elsőként megfigyelünk. Pár napig lent leszünk, úgyhogy akinek van váltás
ruhája, az hozza, mert lent nem fogunk tudni bevásárló körútra menni. Ugyebár mindegyikünk
hülye fején van vérdíj, nem csak nekem, ezért ésszel viselkedjetek odalent. Ne feledjétek, csak a
célszemély útvonalát kell megfigyelnünk pár napig és utána kapjuk el. Nem az otthonában és nem
is onnan, ahonnan küldi a CESZ-nek az adást. Én elbújok odalent, viszek álcaköpenyt. Nos tehát,
nézzetek valami hajót Skyenek.
Elfordultak a képernyőktől és a közeli piaci árakat kezdték elérhető hajók után kutatni.
Damnation nem volt kapható, ellenben Falcon igen, ami Skyenek még mindig a kedvenc hajója.
Ezzel utazott régen az Antiainen incidens során. Erről irtotta ki az egymillió embert…
Megvették neki a hajót és a nő megilletődött, hogy Aylaron kívül a többi kapitány milyen
segítőkész. Miután minden megvolt, a felderítők kíséretében szétváltak, hogy a közelből mindent
begyűjtsenek és oda szállítsák, ahol beszállhat.
Miután ezzel megvoltak, Skye a fedélzetre lépett. Utoljára akkor látott belülről ilyen hajót,
mikor elkapták. A többiek, a saját társai innen taszigálták ki bilincsben, majd bezárták az
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Absolution-on és utána… Egyre kevésbé akart emlékezni erre. Most van lehetősége mindent jóvá
tenni és segíteni Aylarnak visszakerülni a CESZ vezetésébe.
Amint Skye összeépítette a hajót és kidokkolt egy viszonylag néptelen rendszerből, úgy
döntöttek, itt az ideje elindulni. A célrendszer nem volt messze…
Negyvenöt perccel később és huszonhárom ugrással odébb a Molden Heath régióban…
A hajók a célbolygó, egy mérsékelt éghajlatú planéta körüli orbitális pályára álltak. A
rendszereket lekapcsolták, akinek volt váltás cucca, az most egy hatalmas zsákba tette ezeket és
hátára kapta, majd a hangárak felé indultak. A hajók alkalmasak lettek volna arra, hogy belépjenek
vele a légkörbe, még akár le is tudnának szállni, de egyrészt borzalmasan feltűnő lenne, ha a
kolónia légi irányításának siklókra tervezett kapacitása hirtelen pár jóval hatalmasabb testet
próbálna manővereztetni. Ez gyakorlatilag tiszta lebukás lenne. Másrészt, a lakható bolygók körül
kis magáncégek tevékenykedtek, akiknek fő profiljuk az emberek szállítása a felszínről az űrbe és
vissza. Megfelelő fizetség ellenében nem is kérdezősködtek, szolgálatuknak nagy haszna volt, így
nem is háborgatta őket senki.
Már idehívták a kompokat, amik felszálltak és jelezték, hogy húsz perc, míg a hajókhoz
érnek.
Míg vártak, addig a hajók hangárjában egymással beszélgettek. Aylar egyeztette az adatokat
Maxszal, Croy csendben figyelte őket és jegyezte a szükséges dolgokat. Kiexék veszekedtek, Iroha
és Fey megint basztatta a kapitányt, megemlítve neki nyúl szívét, hogy egy árulónak is esélyt akart
adni. Végletes helyzeteket vetettek oda neki röhögve, kifigurázva a régi mesét, a „mentsük meg a
királylányt és öljük meg a sárkányt” Kiex verziója úgy szólt, hogy ő a királylányt megölné a
sárkányt pedig megmentené. Skyeék zsibbadt csendbe burkolóztak, míg Nyph a karmait ki be lökte
ezredszerre, addig Eyxon – mint egy tini barátnő – a Gallente kém vállát simogatta és nyugtatta.
Fura volt ez a kannibáltól, de Skye már három hónapja ismerte. Tudta, hogy bolond, akármire lehet
számítani tőle, még ilyen baráti pátyolgatásra is. A következő percben meg a véres mészárlásra…
Trondam a hangár egyik hideg modulján ült és gondolkozott. Mei és Volre pedig egymást
babusgatták, úgy sugdolóztak, mint tinédzserek az iskolában. A lágyszívű navigátor és a
mészárszékért felelős amazon románcán Trondam mindig jókat röhögött. De csak azért, hogy
piszkálja őket. Jól összeillettek, ám ez a párosítás mégis érdekes volt. Új Éden beteg világában
pedig bármi elfért. Rufy az eddigi három takarítórobot – amiket már inkább harci jelzővel kellene
illetni – közül egyet levitt magával. Úgy átalakította, hogy a gép össze tudott csukódni egy méter
magas bőrönd formájába. Bár súlya több volt, mint száz kiló, mégis könnyedén lehetett mozgatni a
kerekek és lebegtető eszközök miatt.
A férfi Skyen gondolkodott sokat. Már elkönyvelte magában azt, hogy nem fog vele kezdeni
semmit. Bár a találkozás kissé felkavarta, a jelen helyzetben most kisebb gondjuk is nagyobb volt
nála. Bízott Aylarban, hogy kitalált valamit arra, hogy ne tudjon még egyszer keresztbe tenni nekik
semmiben.
Megérkeztek a kompok, a pilóták jelezték, hogy rákapcsolódtak a zsilipekre. A kenőpénz
hatalmas volt, nem kérdezősködtek semmit. Ugyan csak akkor hívták őket, mikor a hajók már le
voltak kapcsolva, így nem is sejtették, kiket szállítanak le.
A zsilipek nyílni kezdtek a hajókban, majd átszálltak a szeméttel teleszórt padlójú kompokba.
Leültek, becsatolták magukat. Majd megkezdődött az ereszkedés.
Sokan utálták ezt. Jobban, mint a hiperugrásokat egy rendszeren át és a térugrásokat a
kapuknál. Azokhoz hozzá lehetett szokni, de ehhez nem igazán; mikor egy zuhanó hajó úgy préseli
össze a szerveiket, hogy úgy érzik, most robban fel valamelyik ezekből és belső vérzéseik lesznek.
Ezeket pedig azért gyűlölték már jó előre, mert látták, hogy ezek a kompok a legolcsóbb szériából
kerültek ki. Aki meg tudta fizetni, vehetett olyat, amiben semmit nem lehetett érezni a zuhanásból;
ez a cég azonban nem így tett.
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Kikapcsolták a kilátókat záró fedőlapokat, hogy lássák, ahogy távolodnak a hajóktól. A sötét
tömegek egyre apróbbnak tűntek.
A bolygó felszínét is megfigyelhették innen. Szárazföldek, óceánok rejteztek a ciklonok,
örvények kontinensnyi kiterjedése alatt. Tapasztaltabbak rögtön rájöttek, hogy ahol landolni fognak,
ott nappal lesz, bár nem biztos, hogy napos idő. Megjelentek az adatok a felszínről is: a gravitáció
normál érték alatt egy picivel, szinte azonosnak mutatkozott, mint az óvilági földé. Az
átlaghőmérséklet kicsivel alacsonyabbnak tűnt, emellett a csapadékmennyiség pedig a többszöröse.
A planétának végletes időjárása volt: vagy ezer ágra sütött a kék nap, vagy pedig ömlött az eső
borzalmas viharok kíséretében. Tengelyforgási idő 19 óra. Időszámítás ragaszkodott az Új Édeni
szabványhoz, ezért szinte minden nap más időpontban kelt és nyugodott a központi, kéken ragyogó
csillag.
A kolóniáról érkeztek be az adatok, eközben a kompok pedig egyre többször dobódtak meg:
közeledtek a légkörbe lépéshez. Feltünedeztek a lángnyelvek az ablak felületén, amik másodpercről
másodpercre szaporodtak, az innen látható tömzsi szárnyak eleje pedig már szabályosan izzott.
A kolónia nagy népességgel büszkélkedhetett, közel hárommillióval. Harminc éve építették,
és ez a mai napig folyamatosnak minősült. Egyre csak húzták fel a lakótornyokat, melyeket az
építők úgymond bérbe adtak cégeknek, akik pedig saját embereiket szállásolták el benne. A bolygón
rengeteg termelő gyár helyezkedett el, az emberek szinte csak ebből éltek és ezzel foglalatoskodtak.
A nyersanyagban nem túlzottan gazdag felszínt szinte csak rakétasilók és raktárak övezték, amikbe
az orbitális pályán lévő állomásokról lehetett leküldeni a máshonnan beszerzett alapanyagokat.
Ezek aztán a bolygón elosztásra kerültek a megfelelő gyárakba és indult a tömegtermelés. Ez a
módszer nemcsak százezreknek adott munkát és megélhetést, de kiterjedt kereskedelmi láncolat
kialakulását is eredményezte odalent. A cégek, amik egymás mellé építették lakótornyaikat, sokszor
versengtek, ki tud nagyobb mennyiségű készterméket legyártani. Az évek során hatalmas verseny
alakult ki, sőt, egyre gyakoribbak voltak a városban lévő szabotázsakciók is. Szervezetek,
mozgalmak alakultak azzal a céllal, hogy egy másik cég felszíni szállítmányait késleltessék, ami
eleinte békés demonstrációknak indult, de egyre több jelentés érkezett erőszakos, fegyveres
rablásokról is. A CESZ szervezetének feltűnése óta pedig megalakult a bolygón az első kalóz
szervezet, bár még nem rendelkezett sok taggal, mindössze pár százzal. Aylar rögtön látta, hogy ők
lesznek azok, akiket meg kell környékezni a segítség gyanánt. Érezte, hogy ha a CESZ megjelenése
ösztönözte őket, akkor vajon mi lesz, ha ő maga tűnik fel köztük? Ez a tudat az elmúlt órák
katasztrofális ingereit némileg enyhítette. Na de csak szépen sorjában, előbb érjünk földet egy
darabban és rejtőzzünk el, gondolta.
A kilátóablakokat már teljesen eltakarták a lángok és megkezdődött a gyűlölt rázkódás. A
régimódi biztonsági berendezések a vállakra feszültek, ahogy az ülésben tartották az utasokat.
Gyomruk ki akarta okádni azokat az ételeket, amiket minden hajó hídján – mint az italokat –, egy
automatából vettek ki. Minden belső szervük cafatokra akart szakadni, agyuk, szemük felrobbanni.
A belső, sötétvörös fények egyértelműen tudatták velük, hogy ki ne merjék kapcsolni a biztonsági
pántokat, mert nyomban megtudják, milyen faltól falig pattogni egy hajóban.
Kis idő múlva a siklók átszakították a légkör felső részét. Egyenesen egy ciklon kellős
közepébe zuhantak és tovább folytatódott – a jóval enyhébb – rázkódás. Az ablakokon át most nem
lángnyelveket, hanem villámlásokat figyelhettek meg, a kékes színű felhőkből ömlő eső pedig nagy
függönyként csattant az ablakokra.
A siklók könyörtelenül tovább zuhantak és kiértek a felhőkből, amik éppen pár perce
száguldottak át a város felett, hatalmas esőzést szabadítva az utcákra, épületekre. Bedöntötték
testüket és a leszállóterület felé fordultak. Ebben a helyzetben pedig gyönyörű látvány tárult
szemük elé: a város, ami az elhaladó esőfelhők bombázása után most a kék színű nap fényében
pazarul tündökölt. Magas tornyai betöltötték a látképet, sötét, víz áztatta felületükről
visszatükröződött a központi égitest, vakító fények villantak fel egy épület oldalán és tűntek el,
hogy egy másikon ez megismétlődjön.
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A siklók újra vízszintesbe kerültek és lelassítottak. Mindössze csak néhány száz kilométer per
órás sebességgel a tornyok közt vezetett át útjuk. Egyre mélyebbre süllyedtek, már nemcsak a felső
rádiós tornyok suhantak el mellettük, hanem a csillogó falak is. Majd az alacsonyabb épületek…
A gépek megálltak a levegőben. És méterről méterre ereszkedtek. Végül döngve tették le
talpaikat és a rendszerek zúgva halkultak el, majd megszólalt egy belső, kivetített Minmatar nő: –
Üdvözöljük Önöket a városban. Érezzék jól magukat! Kérem a mai napon kerüljék a „D” zónát,
ahol fegyveres összecsapásokról érkeztek hírek, továbbá a „B” zónában is egyre több aktivista
kezdte tüntetését. A felszíni biztonsági erők a rendbontókat összegyűjtik és átadják a Concord-nak.
Amennyiben önök a CESZ-t támogató demonstrációra érkeztek, kérem jelentkezzenek be a helyi
hatóságoknál regisztrációra, továbbá kerüljék azokat az egyéneket, akik fegyvert árusítanak. A
fegyverbirtoklás e kolónián törvénybe ütköző és kettőtől öt évig terjedő, büntetőtelepen letöltendő
szabadságvesztéssel járhat. Érezzék jól magukat! – Vigyorodott el a holografikus Minmatar nő.
Majd eltűnt.
Hát, most aztán baszott jól érzem magam, sopánkodott magában Aylar. Kikapcsolta az öveket
és az éppen nyíló oldalajtóhoz lépett. A kék nap fokozatosan szaladt végig testén és szemét
behunyva elmosolyodott. Hát ez isteni érzés. Nagyon meleg volt éppen, párás, fülledt idő. Tipikus
eső utáni, térbeli massza. A többi sikló hajtóművei is zúgva halkultak el, mikor kiléptek belőlük a
többiek. A kellemes meleg az űrhajók és állomások hűvös, nehéz és állott levegőjéhez képest olyan
üdítően hatott rájuk, mint egy kisebbfajta újjászületés. A napfény mosolyt csalt arcukra, még a jelen
helyzetben is. Aylar ha most egyet kívánhatott volna, akkor az nem a CESZ irányításának
visszavétele, hanem az itteni melegség örökös élvezete lenne.
Amint kiléptek a siklókból, robotirányítású lebegő taxik suhantak melléjük és némán vártak
arra, hogy beszálljanak. Eleinte ódzkodtak a lehetőségtől, de amint meglátták a város térképét bent
zölden világítva, eloszlottak ezek. Be lehetett jelölni a pontos útirányt, rákeresni szállodákra, olcsó
szobákra. Emellett a város képét is kiválóan meg lehetett figyelni: három részből állt. Az elnagyolt,
kör alapterületű kolónia középső részét Tengelynek, vagy „A” zónának nevezték. Ez két kilométer
szélességben és a város teljes hosszában haladt keresztül. A térbeli képek szépen megjelenítették itt
bent a magas épületeket, felhőkarcolókat. A két másik rész, az úgynevezett Déli Ív, „C” zóna és
Északi Ív, „B” zóna a Tengelytől északra és délre nyúlt. Két, hosszanti oldalával egymásra tükrözött
félkörív látszatát keltette. Az egész várost egy vastag, vörös perem ölelte körbe, amit Szegletnek
más néven „D” zónának neveztek. Ezen több helyen tiltó jelzések mutatták, hogy lezárásra került
valami fegyveres összecsapás miatt. Ránagyítva utcák tűntek fel, a kijelző az éppen mozgó alakokat
is mutatta.
– Hova? – kérdezte Trondam Aylartól, miközben csukott szemmel élvezte a nap melegét.
– Keresünk valami olcsó szállodát a „D” zónában. – A nő sem bírt ellenállni a nap melegének.
A kék fényben egymásra néztek és furának tűntek így. Majd mosolyogtak egyet és beszálltak.
Iroha és Fey röhögve tuszkolta be Kiexet a kocsiba, de ő maga is nevetett. De jó kedvük van,
gondolta Aylar. Abban biztos volt, hogy átérezték a helyzet súlyát, de hogy a fenébe tudnak ilyen
lazán viselkedni? Talán azért, mert börtönviseltek? Talán neki is be kéne vonulni egy kis időre,
hogy edződjön és utána már nem viseli meg ennyire ez a súly? De persze tudta, ha bevonul egy „kis
időre”, akkor az addig tart, míg él. Mert soha többet nem fogják kiengedni, az is biztos.
Rufy fejest ugrott a kocsiba, és láthatólag nagyon élvezte a meleget, a látványt, a színeket.
Trondam, Mei és Volre melléje ült.
Skyeék pedig egy negyedik autóba szálltak.
Aylarék autója haladt előre egy térképről előhívott, „D” zónás olcsó szálloda felé. Nem
mintha nem tudták volna megfizetni a drágát, inkább a lebukás miatt aggódtak. Persze kikerülték a
lezárt területeket, nehogy egy ellenőrzőponton fennakadjanak.
Az űrkikötőben az olcsótól a drágáig a legkülönfélébb siklók parkoltak. Az egyik éppen
felszállt, utasaival az orbitális pálya felé készülve, hogy ott beszállhassanak saját hajójukba. A
hajtóművek dübörgése még így távolodva is jól érezhető volt.
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A taxikban a melegség már kezdett kellemetlenné válni. Le akarták húzni az egyik
oldalablakot, de a robot taxis hátrafordította fémesen csillogó fejét és monoton hangon közölte,
hogy a „D” blokkban előfordulhatnak nagyobb tömegek, akik csavaroktól kezdve ételmaradékokon
át akár gránátig akármit bedobálhatnak a kocsikba, ezért nem javasolta ezt. Nyomban vissza is
húzták.
Az út a kijelzések alapján hosszúnak tűnt, jó öt kilométernek. A város a hárommilliós lakossal
még mindig csak közepes méretűnek volt besorolva. A biztonsági feladatok ellátását, mint már a
siklón is láthatták, egy zsoldos cég végezte. Adatai alapján sehol máshol nem tevékenykedtek, csak
itt, ezen a bolygón. A sok társaság szépen fizetett azért, hogy ellássák a belső védelmet, ám úgy
tűnt, a „D” blokkban, a Szegletben kicsúszott a kezük közül az irányítás. Ez persze leginkább az
elmúlt időszakban felbukkant CESZ-nek köszönhető, ami Új Éden szerte a bűnözési rátát –
legalábbis az űrben – jó húsz százalékkal csökkentette. Aylar ennek örült is, hisz ez volt az eredeti
célja a szervezetnek, de amit utána vele műveltek, az már más kérdés. Ellenben a kolóniákon a
Concord pártját fogó és ellenük harsogó mozgalmak egyre gyakoribb összecsapásokat
kezdeményeztek. A zsoldos egységek ezért kérték a Concord segítségét, ami DED egységeket
küldött ide is. Sok embert tartóztattak már le, a börtönök, fogdák tele voltak és még most is sokan
úgy érezték, hogy gerilla akciók keretében a kialakult helyzetet kihasználva szállítmányokat
támadnak meg, aminek egyenes következménye a káosz, majd még tovább a DED megjelenése.
Úgy gondolták, ezzel a CESZ hasznára vannak, hogy itt is elvonják a Concord figyelmét, meg
persze saját tárcájukat növeljék a kalóz akciókkal. Jóhiszemű bolondok, húzta rájuk a megfelelő
szót gondolatban Aylar.
Az űrkikötőt elhagyva egy sztrádára hajtottak, amin sebesen suhantak el a járművek, hogy
megtegyék a rövid távot egy nagy hídon át, ami egyenesen a város Tengelyébe vezetett.
Ahogy a taxik felhajtottak a hídra és a felszín fölé kezdtek emelkedni, egyre jobban betöltötte
a látképet a város. A Tengelyben, hosszanti csíkban magasodtak a felhőkarcolók. Valamivel fölöttük
járt a nap, lebukó pályán volt. Néhány óra és besötétedik. A külvárosi részek is kiválóan látszódtak,
egy bizonyos helyen pedig vaskos füstoszlop szállt a magasba. Térfigyelő kamerákat és
személyelhárító rakétákat cipelő kopterek szelték át a légteret. Ezek hasonló gyártmányúnak néztek
ki, mint régen a Messoya kolónián és a Kiskoken DED komplexumában cirkálók. Hasonlítottak egy
ómódi – bár szépen formatervezett – helikopterre, ellenben a felső rotorlapátok helyett alul és oldalt
helyezkedtek el a hajtóművek. Sebesen tudtak szállni, több száz kilométer per órás sebesség
elérésére is alkalmasnak mutatkoztak.
A város külső peremén túl, a messzeségben magasodtak a gyárak, hatalmas méretüknek
köszönhetően szinte egy fél városrészt is el tudtak volna foglalni. A forróság miatt hullámzó levegő
hol megcsavarta, hol megemelte őket azok számára, akik a messzeségből nézték.
A taxik a híd legmagasabb pontjára értek. A félköríves támpillérek óvón borultak föléjük, a
közéjük kifeszített villogó energiamezők tudatták velük, hogy ez a szakasz az esőtől és széltől is
remekül védve van, ugyanis előfordult már olyan eset, hogy erről, a dühöngő szél számára
akadálytalan területről már lekapott pár autót és a mélybe fújta.
A taxik ereszkedni kezdtek és most még jobban szemügyre vehették a Tengelyt. A hosszanti
irányból fognak beérkezni, a kék nap most éppen szemből sütött, gyönyörűen megvilágítva a
nyüzsgő utcákat, ahol nemcsak a földön, de két magasságban is szálltak el a járművek. A hídról
lehajtók tünedeztek fel, a mellette lévő villogó kivetített útjelzők egyértelműen jelezték, hogy csak
az hajtson ezekre, akiknek repülni képes autója van, máskülönben lehullanak majd a mélybe.
Az út besüllyedt a toronyházak közé. A magas, masszív épületek két oldalról ölelték körbe az
utat. Felületükön a magasban széltörő berendezéseket erősítettek rájuk, hogy az időnkénti orkán
szerű szél ne döntse fel az egész építményt.
A taxik lelassultak, a forgalom növekedni kezdett. Egy hatalmas kereszteződéshez érkeztek,
ahol több irányban és sávban lehetett tovább haladni. A „D” zóna felé fordultak.
Nem kellett sok idő, a Tengely keskenyebb keresztmetszetén áthaladva máris elérték az
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Északi Ív vagyis a „B” zóna területét. Az épületek sokkal alacsonyabbak voltak errefelé, legtöbbje
egyszerű építésű lakóház, melyen megspóroltak mindenféle fényűző berendezést, némelyek pedig
cég székházként terpeszkedtek az unalmas házak közt, csillogó, villogó reklámjaik, cégtábláik a kék
nap fényének ellentétes pólusában, a piros színnel dominálva lüktettek.
Az átlagosan tíz emeletes házak közt újabb kilométereket tettek meg, majd feltünedeztek a
figyelmeztető táblák: „D” zóna egy kilométer. Felhúzta az ablakokat? Van biztosítása? Kérjük
ellenőrizze, mielőtt tovább halad! Vészhelyzet esetén hívja a felszíni erők sürgősségi központját!
Ha gyanús eseménnyel találkozik, ne hajtson tovább!
Az intésekre elhúzták a szájukat. Új Édenben valahogy elkülönültek a bolygólakók és az
űrutazók. Míg előbbiek elpuhult, lusta egyének voltak, akik a kényelmet minél nagyobb előnyben
részesítették, addig az utóbbiak pedig a legkeményebb kötésű, félelmet nem ismerő egyének
hírében álltak. Ha egy bolygólakó találkozott űrutazókkal, többnyire piszkálódás lett a vége és
cikizés, vagy pedig a védtelen kirablása. Ám fordított esetben félelemmel vegyes tekintetek övezték
a pilóták és legénységük megjelenését. Ebből következően az űrutazóknak ide belépni még a sok
intés ellenére sem lesz veszélyesebb, mint egy átlagos nap az űrben.
Míg megérkeztek a „D” zónába, a kék nap lebukott a horizont alá. A sötétedés gyorsan, szinte
percek alatt lezajlott.
Az előbbi tízemeletes házak itt is folytatódtak, de roppant lepusztult jelleggel. Nem egynek
volt még a magasban is betörve sok ablaka. A határvonal két táblában merült ki, „D” Zóna határ
felirattal. Az utcákon sétálgató emberek egyszeriben eltűntek, csak egy, sarokról sarokra igyekvő
embert lehetett látni, amint próbált egy darabban hazajutni a „B” zónában vásárolt élelemmel a
család számára. Láthatóan pénze nem volt, hogy biztonságos járművet vásároljon magának,
másrészt pedig a sok kiégett autóroncs és a magasban, a falakból kiálló csavarodott vázak is arról
tanúskodtak, hogy ez a városrész sok összecsapást látott már. És ez még csak a határ, mindössze
kétszáz métert tehettek meg a taxikkal, máris ilyen látvány fogadja őket. Vajon mi lehet akkor
beljebb?
– Izgalmas lehet itt élni – tűnődött Volre.
– Az ám – nézte Trondam sajnálkozva a lopakodó férfit. Vajon meddig jut el? Hazaér?
Rutinosnak tűnt mozgása, lehet, hogy szerencsétlennek ezt a távot minden nap meg kell tennie.
– Mit csinál az a bácsi? Ott! – mutatott Rufy most épp egy autó mögött rejtőzködő férfire. Ő
még nem teljesen értette, mi zajlik itt.
– A bácsi próbál hazajutni a családjához – suttogta Mei, mint egy anyuka.
– Próbál? – pislogott a kislány. – Miért, lehet, hogy nem fog sikerülni neki?
– Van rá némi esély – szívta meg az orrát, majd lencsét váltott és gyorsan körbepásztázta a
terepet, hogy várja-e valami veszély a lopakodó szerencsétlent. Semmit nem látott. Visszaforgatta
kék szemeit, de közben Rufy oldalba bökte.
– Mindig úgy megijesztesz ezekkel a csúnya szemekkel. – Nézett rá mérgesen.
Mei felkacagott, majd odafordult hozzá. – Muszáj néha használnom. Tudod, ez olyan, mint a
te szemed, csak én nem érzelmeket, és beültetéseket látok, hanem rejtőzködő embereket, hőképeket,
kézben lévő fegyverek adatait, betöltött muníciót, taktikai analizációt…
– Úgysem érti – vágott bele oda sem nézve Volre.
– Hm, igaz – válaszolt Mei, majd tovább figyelte a lopakodó férfit, aki eltűnt a szemük elől,
amint eltávolodtak tőle.
Rufy nem szólt semmit, merengve nézte hol Volre, hol Mei arcát, néha pedig kipillantott az
ablakon. Figyelt, mint eddig minden esetben és most már nem kotyogott.
A taxik folytatták útjukat a kietlen városrészen át. A tízemeletes épületek kihaltnak tűntek,
úgy nézett ki az egész, mint egy kísértetváros. Szerte Új Édenben szép szerével akadtak ilyenek, de
erre most ez azért nem illett rá, mert nem egész egy kilométerre zajlott az élet. Ez inkább csak
lepusztult volt, bár roppant hátborzongató hangulattal.
Éppen egy téren szálltak át, ahol nem is olyan régen nagy összecsapás lehetett. Két kiégett
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autó állt a két sarkon, az egyikből még füst szállingózott. Az épületek falán lövésnyomok, az
úttestben kisebb kráterek valami robbanótöltettől.
Egy dolog azonban igencsak furán hatott: sehol egy hulla. Az eddig látott harcok nyomai azt
mondták, hogy itt legalább ötvenen halhattak meg. De hol vannak a testek? Talán egyből elvitték
valami hullaszállítóval? Akik régen ott voltak, azoknak egyetlen dolog jutott eszébe: az elhagyatott
állomás… Ott ugyanígy kezdődött az egész, sehol egy teremtett lélek, majd hirtelenjében Max
rátalált az adatkristályok közt a szörnyű igazságra és utána futhattak… Ketten meg is haltak
odabent… Egyiknek a fejét lecsapta egy biológiai kísérlet alanya, a másiknak a mellkasára meg
rácsukódott egy ajtó…
De szerencsére itt most ilyentől nem kellett tartaniuk, még ha kihalt is volt a negyed, de azért
a fedezékek és roncsok közt azért cikáztak elkeseredett túlélők. Tehát volt élet. Időnként egy
zsoldoskopter húzott el a fejük felett, reflektorai megvilágították az utcákat, majd tovaszálltak.
A taxik már két kilométerre eltávolodtak a „B” zóna határától. Ekkor pedig egyre több ember
tünedezett fel. Néha kisebb csoportokban. Legtöbbjük Minmatar-nak nézett ki, és néhányuk „rohadt
pénzesek” felkiáltással dobálni kezdte a járműveket különféle eszközökkel, üvegekkel, melyek
közül szerencsére egyik sem volt veszélyes. Bár a fogadtatás nem volt szívélyes, mégis
megnyugtatóan hatott, hogy élet – még ha nyomorult is – azért itt is van.
A taxik – egy szűkebb, harcok nyomait viselő utcáról – kihajtottak egy főútra. Majd egy éles
kanyart követően, a sötét kivilágítatlan házak közt egyetlen fénylő épület elé álltak, ami a Szeglet
Hotel nevet viselte. Ez az épület is tíz emeletes volt, csak a fényei tanúskodtak arról, hogy itt lakik
valaki. Ha ezeket lekapcsolnának, akkor elveszne a többi közt és mivel ez a zóna nem szenvedett
változatosságban, így el is mennének mellette.
Kifizették a viteldíjat, majd hátizsákjaikat vállaikra csapva kiszálltak. Két nagyobb csoport
múlatta az időt a sötétben, egyik a szálloda bejárata közelében, a másik az út átellenes oldalán.
Mikor az autók leparkoltak, nyomban elindultak feléje, hogy az utasoktól kis „védelmi pénzt”
szedjenek, de Trondam megjelenése elégnek tűnt ahhoz, hogy ezen ötletüket nyomban elvessék és
inkább más „prédára” várjanak.
Trondam mosolygott egyet ezen a jeleneten, majd félreállt, hogy a többiek kiszállhassanak.
– Hát ez igen – bólogatott szánalmas arccal Volre, amint meglátta, hogy a szálloda ugyan
fényes, szépen kivilágított, de valójában egy nagy nyomortanya, amiért még fizetni is kell.
– Ez van szívem – taszította hátba Mei. Persze csak finoman, még élve kell neki a férfi.
– Azt hiszem, pár napig nélkülöznünk kell a vizet – köszörülte meg torkát Aylar.
Trondam idióta vigyorral arcán fordult feléje: – Én szeretlek büdösen is.
– Barom. Neked talán nem esne jól egy zuhany?
– Dehogynem, csak vicceltem. De ne írd le még ezt a… hm…
– Ezt a mit? – kötekedett Aylar. – Szállodát? Ez inkább biológiai keltetőágy az új vírusoknak.
Nézz oda – mutatott egy ötödik emeleti szoba ablakára, ami két nagy fémlappal volt letakarva.
Közülük pedig valami folyt kifelé, le a falon, egészen a járdára… és borzasztóan bűzlött…
A többiek a szájukat húzták, de más választásuk nem lévén, itt kell megszállniuk. Ugyan
aludhatnának akár az utcán is, de már érződött az este hidege. A nap nemrég bukott le a horizont alá
és felhők hiányában a fizika törvényei ki fogják szippantani a meleget légkörből.
Cuccaikat a vállukra vették és ekkor az utcán ácsorgó két csoport már nemcsak azt látta
jobbnak, ha nem kötnek beléjük, de még azt is, ha inkább odébbállnak.
Besétáltak a nyikorgó ajtón át és egy lerobbant recepcióba érkeztek. Már idefele jövet
megbeszélték, hogy Aylaron mindvégig lesz álcaköpeny, mert ő most túl keresett személy szerte Új
Édenben. Bosszantóan röhejes lenne, ha egy recepciós buktatná le őket.
A kis előtérben két mocskos szék, köztük egy fémasztal állt, rajta már poros, ottfelejtett italos
üvegekkel. A recepciós pult is ütött-kopott, mellmagasságig érő, piszkos berendezésként állt
tanúként, hogy ez a szálloda valamikor szebb napokat is megélt már. Egykor bőven akadtak itt
vendégek, ám mióta a város külső kerületében eluralkodott az anarchia, azóta a heti két vendég
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kimondottan soknak tűnt. Az árakat a tulaj kénytelen volt levinni, ezért aki itt megszállt és elviselte,
az hosszú ideig maradt.
A recepciós pult mögött egy Minmatar nő állt, középkorúnak tűnt és borzasztóan csúnya volt.
Mosolygott feléjük, de nem tűnt bizalomgerjesztőnek. Összeállt haja mint egy csövesé, barna
szemei beesettek, táskásak.
– Tizenegy szobát szeretnénk. Illetve… – fordult hátra Beln, a diplomata, majd gyorsan
megszámolta ujjaival a párocskákat – csak nyolcat.
– Nyolc szoba, igen, igen – ezzel a nő egy ósdi számítógép képernyőjét nyitotta ki és arcát
megvilágította a kékes fény. – Hm, most nincs szabad nyolc szobánk. Csak hat.
– Csak hat? – vonta fel szemöldökét hitetlenül Beln. – Elnézést, de kintről úgy tűnt, hogy itt
legalább kilencven szoba van. Ilyen sokan élnek itt bent?
– Nem, nem – rázta a fejét mosolyogva a hölgy. – A legtöbb szobánk le van zárva, vízellátó
rendszer meghibásodás, elektromos gondok és sajnos nincs pénzünk megjavítani ezeket.
– Értem – fordult hátra a többiek felé, akik már egymás közt azt lesték, ki kivel lesz egy
helyen. Mei és Volre, na meg Aylar és Trondam biztos külön szobákban akarnak majd lenni. Ez
eddig kettő. Skye, Nyph és Eyxon együtt egyben, ez három. Kiex, Iroha és Fey még egyben, az
négy. Végül ő és Gaor az ötödikben… Nem, ez így nem jó, gondolta. Irohaval jó lenne egy kicsit…
ahogy nemrég a modulokban. Valamint Fey is túl közel állt Kiex kapitányhoz. Ma ő lesz a nő
prédája. De most a lényegen ez nem változtat. Hat szoba van és kész, majd beosztják és majd lesz,
aki a folyosón alszik. Vagy pedig betörnek egy lezárt szobába.
– Rendben – sóhajtott fel. – Akkor hat szobát legyen kedves.
– Ki kivel lesz együtt? – vigyorgott a nő.
– Magának az nem mindegy? – váltott szigorúra Beln arca.
– Dehogynem, elnézést – sütötte le ijedten a szemét az asszony. Nem szabad így beszélni a
vendégekkel, különösen akkor nem, ha csak hetente páran tévednek ide.
Átadta a nyitókártyákat. A rajta lévő jelzések alapján minden szoba más szinten volt.
A recepciós jó éjszakát kívánt, majd elvonultak. Mei, Volre az egyik szobába, Aylar és
Trondam egy másikba, Kiex és Fey a harmadikba, Iroha és Beln a negyedikbe, Croy, Max, Rufy és
Gaor az ötödikbe, Skye, Nyph és Eyxon pedig a hatodikba.
Jó éjszakát…
Pár órával később, az éjszaka közepén…
Skye felriadt a halk kopogásra. Álmosan kikászálódott az ágyból és kinyitotta az ajtót. Kiex
állt ott.
– Mi van? – kérdezte ingerülten. Nagy nehezen elaludt, nemcsak a zaj zavarta, ahogy Aylar és
Trondam egymást kényeztetik, hanem a tudat is, hogy régi szerelme most nem vele foglalkozik.
Ismét hálát adott ügynöki képzésének, egy átlag embert ilyen lelki fájdalom biztos, hogy
kikészítene. Igencsak nehéz napja volt, erre meg a sárkány megmentője áll vele szemben.
– Izé, bocsi! Csak gondoltam, iszol velem egyet. Lent van egy kis bár szerűség, de
önkiszolgáló és senki nincs lent.
Skye nagyokat pislogott. Alig ismeri a férfit, erre ez meg nemhogy távolságot tartana tőle,
mint mindenki más, hanem közeledik. Bár a férfi jóképű volt és már észrevette, hogy stíröli, de nem
adta magát könnyen. Női büszkeség. Persze szíve szerint azonnal berángatná a férfit, ruha le és
mehet a móka, de akkor hogy nézne ki az egész? De egyáltalán, érdekel ez valakit?
Gondolatait szétoszlatta a kapitány újabb kérdése. – Nos, velem tartasz?
Skyenek eszébe jutott, hogy a férfi Feyjel vonult el. Rögtön rá is kérdezett: – Mi van a
barátnőddel?
– Ő nem a barátnőm. Ő csak olyan… hm… hogy is mondjam…
– Üdvöske? – vonta fel szemöldökét.
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– Aha, olyasmi.
– És most kell egy újabb ebből? – erőltetett magára elutasító arcot.
Kiex lesütötte a szemét majd elnézést kért a zavarásért és távozott. Skye becsapta az ajtót és
kicsit dühös volt, hogy a régi mondás, ha ló nincs, jó a szamár is most rajta csattant. De várjunk
csak, állt meg gondolataiban. Ki a francot érdekel, ki mit gondol? A férfi jóképű, már ő is rég kefélt
egy jót. Ugyan a CESZ ünneplése során talált magának valakit, akivel eltöltött két órát, de az olyan
részeg volt, ő maga meg olyan ideges, hogy mindent tudott, csak élvezni nem. Végül döntött.
Gyorsan megfordult és újra kinyitotta az ajtót és a bandukoló férfi után súgta: – Hé Kiex kapitány!
Várj, megyek!
A bárban senki nem tartózkodott. Egy sarokban lévő lámpa erőlködött azzal, hogy
megvilágítsa a helyiséget. Minden koszos, poros volt. De az italok kiváló minőségűnek néztek ki.
Ugyan mind szintetikus lötty, de ha más nincs, ez is kiváló lehet.
Kiex koccintott vele, és Skye hirtelen igazán nőnek kezdte érezni magát. Mi a franc? Kiex
értette a dolgát, így csendben várta, hogy a férfi vezesse.
– Bocs, hogy lerángattalak ide az éjszaka közepén. Csak tudod Fey berúgott és akkor
kibírhatatlan.
Skye megint elhúzta a száját. Tényleg csak üdvöske kell a férfinek. De hát akkor mi van?
Neki talán nem kell férfi? Dehogyisnem, csak előbb meg kell vívnia a harcot saját magával. De
minek is? Ki előtt akar büszkének látszani? Mindenki utálja és a legjobbat kell hoznia, hogy újra
bevágódjon és elfogadják. Francba az egésszel.
Kiex újra mondani akart valamit, de Skye megfogta a grabancát és magához rántotta: – Pofa
be kapitány! – majd megcsókolta.
A melegszívű férfi nem számított ilyen gyors tempóra ezért pár másodpercig azt se tudta, mi
van vele. Csak a kellemes ital ízét érezte a nő szájában. Meg egy ágyékánál matató kezet.
Szerencse, hogy le tudott fürdeni, mert most itt az éjszaka közepén, a bárban, ahol senki nem volt,
Skye máris vette le magáról a ruháit és azon kapta magát, hogy mosolyogva versenyt vetkőzik a
férfival…
A kanapén ébredtek. A nap már felkelt, próbált besütni a fémlapokkal takart réseken át. Skye
felült, még meztelen volt. Ásított. Majd nyomban azon kapta magát, hogy a többiek már mind itt
vannak és csendben rágcsálnak valami gépi kaját és őket nézik. Skye megilletődötten öltözni
kezdett, de valójában nem érdekelte, ki mit gondol. Piszkosul jól érezte magát a kapitánnyal.
Utoljára Trondammal volt ilyen jó.
Kiex még mindig aludt, legénysége pedig már róla kezdett beszélni. Majd röhögni.
Skye a száját húzva öltözködött. A kanapéról teljesen meztelenül állt fel, így kezdett bele ebbe
a műveletbe. Nem érdekelte, ki látja, tudta, hogy jól néz ki. Meg is állt az evőszerkezetek berregése
és csengése egy pillanatra. Majd egy hatalmas nyakas csattant, ahogy Mei megint megütötte Volret.
– A kurva élet, hát mit vársz? – fakadt ki a férfi, miközben szedte össze földre hullott kalapját.
– Itt egy meztelen nő előttem, aki…
– Talán régen láttál meztelen nőt? – vonta fel a szemöldökét barátnője.
Skye gonoszul mosolygott magában. Főleg, hogy tudta, szépsége nem mindennapi. Tisztában
volt azzal, hogy most Trondam is kellemetlenül érzi magát. Miközben ugrálva húzta fel piros
nadrágját, majd kezdett belebújni a felső részbe is, a szeme sarkából a férfit figyelte. Még az
evőeszköz is megállt a kezében. Emlékek. Régiek, ám igen kellemesek.
Skye bájvigyort küldött felé, ám hirtelen összetalálkozott a tekintete Aylaréval és a következő
másodpercben rögtön tudta, ki is itt a főnök.
– Ide figyelj kémribanc! – Aylar úgy szorította az evőeszközét, hogy az eltört. Majd az asztal
lapjára csapott. – Engem nem érdekel, hogy kivel kefélsz, felőlem még Trondamot is viheted. De ha
még egyszer itt illegeted magad pucéran, esküszöm feldugok beléd egy 1400-as 'matar ágyút és
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elsütöm. – Aylar tudta, hogy az akciójuk késpenge élen fog táncolni és nem akarta, hogy kicsinyes
női színjáték vegye el az erős, ám nemek harcában a gyenge férfi figyelmét. Megint zavarodott
gondolatok következtek: Skyet így ismerte meg nemrég. Kis hülye tyúknak. Aztán kiderült az
igazság róla. Most megint adja a magát illegető ribancot. Ez nem jó. Nagyon nem jó.
– Megbeszéltük a dolgokat nemrég. Nem? – folytatta Aylar lesújtó tekintettel. – Kaptál még
egy esélyt. Én a helyedben nem basznám el.
Miközben beszélt, Nyph mozdulatlanul várakozott kajája felett és reflexből készült ugrani a
nőre, ha megint tettlegességig fajulna a dolog, de nem történt ilyesmi. Végül megvonta a vállát, és
mivel a szócsata nem érdekelte, falatozott tovább.
Skye felöltözött és bocsánatkérő pillantást küldött Aylar felé. Aki hirtelen nem tudott mit
kezdeni a megfutamodó nővel. Az Amarr nő a kajájához fordult újra, míg Skye felrázta Kiexet.
A férfi elvörösödött, majd öltözni kezdett. Fey és Iroha pedig hatalmasat kacagott a
királylányölő férfin.
Rufy nem volt itt, a szobájában aludt még csendesen, ahogy Gaor, a pap is. Trondam felment
értük és mikor benyitott, a gyerek éppen vallásgyakorlati leckét vett. Hogyan kell imádkozni,
áldozatot adni. Rufy vihogva fordult felé, mikor belépett és éppen azt mesélte, hogy ez tök érdekes,
és hallgassa meg ő is, de Trondam csak sürgette őket, hogy ideje megbeszélni a teendőket.
A bárban mindenki elfogyasztotta a reggelijét. Fey cigit kotort elő a zsebéből és körbekínálta.
Most először látták ezt a szokását. Aylar elfogadta és ugyan már régen szívott dohányt, most mégis
jól esett neki a füst. Köhintett egyet, de a kellemes, finoman nyugtató érzés átjárta minden
testrészét. A többiek nem kértek.
Az újra kialakult csendben mindenki a vezérre várt, hogy elkezdjen felvázolni valami terv
szerűséget. Cigizés közben gondolkodott, majd amint eltaposta a földön, belekezdett ötletének
felvázolásába.
– Na emberek – nézett végig mindenkin. – Három napot szánok arra, hogy megfigyeljük a
célszemélyt. Max már kinyomozta, hol lakik. Azt is, hogy honnan küldi az adást. De ezek közül
egyik hely sem jöhet szóba a rajtaütésre, ezért szépen megfigyeljük azt, hogy merre közlekedik. Az
első két nap erre fog elmenni. A harmadikon pedig gyorsan beszerezzük, amire szükség lehet, majd
megtervezzük a csapdát és elkapjuk. Az agyába betörés Fey feladata lesz – mutatott a nőre –, Max
ad neked majd programokat, amit tölts a drónjaidba. Ha lehet, a célszemély agyát ne trancsírozd
szét, mert még kelleni fog, oké?
– Igyekezni fogok – vigyorgott eszelősen Fey.
– Remek. Kémkisasszonyunknak is különleges feladata lesz, de mivel még nem bízom benne,
így képeket kell küldenie. – Szigorú pillantással feléje fordult. – Érthető voltam kémkisasszony?
Skye bólogatott. Kirázta a hideg Aylartól, de nem azért, mert idegesítette, hanem azért, mert
roppant karizmatikus, vezető egyéniség volt. Szívesen dolgozna vele a jövőben, el is fogadná, mint
főnökét. Már csak a másik oldalról is kéne egy kis bizalom.
Aylar folytatta: – Te fogsz bemenni oda, ahol lakik a célszemély és oda is, ahonnan küldi az
adást.
– Micsoda? – képedt el Skye. – Engem is köröznek, ha lebukok, akkor…
– Akkor így jártál. – Vágott bele szigorúan Aylar. – Senki nem hullajt majd könnyeket érted.
Ez a kegyetlen kijelentés néhányakban visszatetszést keltett. Különösen Kiex kapitányban,
aki most vigasztalóan simogatta a kémnő hátát. Szeretett volna mondani valamit, de Skye feléje
fordult és megrázta a fejét, jelezve, hogy ehhez tényleg ő ért a legjobban. Trondam már megszólalás
előtt lebukna, Aylar nem bírná idegekkel és felrobbantana egy nukleáris bombát. Kiex kapitány meg
először bejelentené, hogy „elnézést, önt most szeretnénk elrabolni, benne van? Igen? Nem? Ha
nem, akkor szép napot, viszlát.”
– Felvételeket kell készítened mindenről. Ezeket egyenesen küld át Maxnak, aki kiértékeli!
Skye bólintott, majd békés tekintettel figyelte tovább a vezért. Nem lesz egyszerű akció, az
biztos. De ha behatolás és megfigyelés, vagyis igazi kémkedés lesz a feladat, akkor nem árt
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felkészülni. – Kérhetem a helyszínekről az eddigi információkat?
Aylar Max felé fordult és intett a fejével, hogy küldheti. A férfi nagy méretben nyitotta ki kézi
termináljának megjelenítőjét, majd dekódolta az adatokat és máris küldte Skyenek, aki szintén
megnyitotta saját készülékét és elmélyülten tanulmányozni kezdte a célszemély lakóhelyének és az
adások küldésének helyét. A többiek látták, hogy mesteri módon készíti elő saját akcióját,
útvonalakat húz, azonnal észreveszi az őrség gyenge pontját, majd egy külön világító oldalra
feljegyzéseket tesz, mire lesz szüksége.
Eközben Aylar folytatta. – Mint mondtam, az első két nap az útvonalak megfigyelése lesz.
Ebből az elsőben követés. Másodikban egy gyenge pont megfigyelése, hogy valóban itt halad-e el
emberünk. A harmadik napon pedig a rajtaütés előkészítése. A részleteket szépen sorjában, a
helyzethez mérten alakítjuk. Trondam, te bérelj kocsikat! – mutatott a férfire. – Fey, te készíts elő
nyomkövető drónokat. – mosolygott felé. – Skye te tudod, mi a dolgod – küldött felé egy szigorú
pillantást. – Max, te dolgozz tovább az agymódosító programon, tökéleteset akarok! Akit nem
említettem, az több autóba szállva, szakaszosan követi a célszemélyt. Mindenről felvétel kell. –
Végül nagyot sóhajtott. – A többi dolgot menet közben kitaláljuk. Ha esetleg nem sikerül az egész,
vagy valakit elkapnak, akkor rátok bízom a dolgot. Javaslom, öljétek meg magatokat, mert a
büntetésünk példa értékű lesz sok bűnözőnek. Főleg az enyém – hagyta el egy újabb remegő sóhaj a
száját.
A következő három napot a felkészüléssel töltötték. Megfigyeltek, felvételeket készítettek.
A második napon híradás szakította szét a bolygó hírcsatornáit, ami újfent rendkívüli hírekkel
jelentette be, hogy a CESZ újra lecsapott. A célpontjaik ismételten Concord erők voltak, ezúttal a
Metropolis régióban. A támadás fő iránya a Low Sec területekről indult, egészen a régió
másodlagos kereskedelmi központjáig, a Hek rendszerig. A CESZ egyre hatalmasabb flottával
rendelkezett már. Vezetőjét Aylar Brent továbbra is Új Éden szerte körözik. A média még mindig
nem tudja, vagy nem akarja leközölni, hogy már gyakorlatilag kirúgták és az igazi vezetők nem
akarják felfedni kilétüket. Aylar többször gondolt arra, hogy az első rajtaütés során, a Syndicate
régióban, mikor a csapdát állították neki, meg kellett volna halnia. Nem tudta, hogy ha akkor
tényleg elkapják, hova fajulhatott volna a dolog, de most biztosra vette, hogy a CESZ addig üt vág,
míg a nő szabadon kószál. Amint elfogják, vagy megölik, a CESZ valószínűleg be fogja szüntetni
tevékenységét, megtartva a főbűnös látszatát és mivel a vezetői már eddig is nagy hasznot húztak a
működéséből, ezért utána már csak élvezniük kell a gyümölcsét. Ha azonban sikerül elkapniuk az
egyiket, akkor elérik azt, hogy Aylar ott lesz újra, bár az elején nem fogja felfedni magát. Abban
biztos volt, hogy a flottában sokan hiányolják, így ha visszatér, akkor nagy lesz az öröm. Ám még
sok dolog továbbra sem volt világos neki, ezért úgy döntött, minden információt az elfogott vezető
agyából fognak kiszedni. Például azt, hogy egyáltalán minek akarták és akarják félreállítani?
Meddig mehet el az egész? Ugyan nemrég mutattak neki egy tervet, de biztosra vette, hogy az már
rég a múlté és a CESZ-nek valami egészen más terve van. De hogy mi, az rejtély. Az eddigi
létezésének célja értelmet nyert, hiszen a megjelenése óta gyakorlatilag béke köszöntött Új Édenre.
Senki nem mer harcolni másokkal, mert fél, hogy meggyengül a hadereje, a CESZ lecsap rá és
eltörli a térképről.
Tudta azt is, hogy bizonyos magas rangú emberek agyát nem bízták teljesen emberi
szövetekre. Nagy részben kibernetikus feldolgozó egység töltötte ki koponyájuk egy részét, hogy
gond nélkül tudjon egymaga irányítani egy anyahajót is, ha kell. Ez ugyan egy ilyen betörés ellen
félig-meddig védtelennek minősült, de nem voltak hülyék és olyan programokat is elhelyeztek
benne, ami egy Hacker tevékenységét életveszélyessé tette. Kiéghetett a betörni akaró agya, ha nem
volt jó. De Max szerencsére nagyon jó. Volre is sokat értett a dolgokhoz és Fey is, így hát ők
hárman fognak irányíthatóságot előidézni a fejlett vezérlő egységben. Nehéz dolguk lesz, de nem
lehetetlen.
A rajtaütés a „B” Zónában, az Északi Ívben fog megtörténni. Itt találták meg azt a helyet, ahol
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nagyobb rálátás nyílt a terepre és bővelkedett menekülési útvonalakban. Aylar úgy tervezte, hogy
Skye – egyedül – azt figyeli, hogy a CESZ vezér mikor hagyja el szállását. A nő remekül
kémkedett, pontos másolatot készített a beosztásáról. Mivel militarista őrülttel volt dolguk, akiket a
paranoia életük végéig kísérni szokott, így nagy kíséretre számítottak. A nő el fogja hagyni a
szállását, ami a „B” zónában volt. Utána fő közlekedő utakon fog áthaladni a Tengely felé, de
mielőtt oda beér, egy kitérőt kell tennie, egy nagy közlekedési csomóponton át. Itt fognak lecsapni.
Több csapatra oszlottak. Az első a Lövész osztag, melyben a mesterlövészetben jeleskedő
emberek, Trondam, Kiex és Iroha lesznek. A második az Ék osztag, amik áttörik a személyes
védelmet és gyorsan csapnak le, hogy megbéníthassák a kíséretet. Ebben lesz Mei, Nyph és Beln. A
Rabló osztagban lesz Eyxon, Aylar, Croy és Gaor, akiknek a feladata az elkábított nővel való
elmenekülés lesz. Végül a Hacker osztag lesz az utolsó, melyben Fey, Volre és Max lesz. Az ő
feladatuk már a menekülés során elkezdett agyba betörés lesz.
Észrevétlenül igyekeztek megfigyelni a területeket, eközben a Hackerek sokat gyakorolták a
legkényesebb részét az akciónak, a nő agyába betörést. Itt bent egy virtuális harcot kell vívniuk a
sok védekező program ellen, amiket mind le kell gyűrniük. Maxnak sikerült hozzájutni a legújabb
Concord kémprogramokhoz, amik nagy segítségükre lesznek. Ezeket mind a fejükbe töltötték, hogy
mikor kell, nanoszekundumokon belül elérhetőek legyenek.
Míg a három napos megfigyelés zajlott, a külvárosi területeken lezajló békés tüntetésekről
érkeztek hírek, melyeket a nagy házak oldalán lévő kivetítőkön jelenítettek meg. Egyik ezek közül
vérontásba fulladt: kezdetben kisebb csoportok tűntek fel a „Jogokat a CESZ-nek” táblákkal,
melyek egyesültek egy nagy masszív tömeggé. A több száz fős tüntetősereg ezután az utcákat
kezdte járni, majd úgy döntöttek, szavaikat az Északi Ívben is hallatni akarják. Ezt nem kellett
volna, ugyanis a Szegély és „B” zóna határán olyan erőszakosan akarta a zsoldossereg feltartóztatni
és lebeszélni őket erről, hogy hamar röppályára kerültek különböző méretű építőelemek,
gyújtóbombák, petárdák. Még lőfegyver is előkerült és ezután a kordonnál lévő fegyveresek máris
fel lettek hatalmazva a tüzelésre. Persze a tüntetők sem adták meg magukat. A véres összecsapásban
sok embert tartóztattak le, néhányan megsérültek és rengeteg halottról is érkezett jelentés.
A városban egyre feszültebb hangulat uralkodott. Ugyanakkor a CESZ tevékenységét már
egyre több ember ismerte el. Békefenntartóknak bélyegezték őket. Ami persze nem gúnynév volt,
hanem egy roppant impozáns jelző. Mikor Aylar meghallotta ezt a szót, örült, hogy ennek a
szervezetnek az elindításában aktívan részt vett. Be is vallotta, büszke magára.
A harmadik nap estéjére készen álltak a tervek. Az alvás érdekes lesz, már nemcsak a vezér,
de szinte mindenki más ideges volt. Az elmúlt napokban Skye és Aylar közt némileg enyhült a
feszültség, mikor a kémnő jelentett, akkor a főnök egyre többször mondta ki a köszönöm szót.
Elismerte, hogy Skye besurranó, lopakodó, bujkáló, meggyőző képesítése most nagyon nagy
hasznukra vált.
A köztük lévő kapcsolatok is elmélyültek eközben. Míg Aylar és Trondam néha vitatkoztak
valamin, addig minden este döngött a padló a romos ágyuk alatt. Iroha és Beln már teljesen
egymásba habarodtak. Kezdetben csak kellemesen múlatták az időt egymással, de arra nem
gondoltak, hogy ez lesz belőle. Mei és Volre továbbra is ugyanaz az álompár volt, mint eddig
mindig, Kiex és Skye pedig betörtek egy lezárt szobába és ott rendezkedtek be. Ugyan nem
szerettek egymásba, de remekül érezték magukat. Rufy vallásgyakorlati leckéket vett a paptól,
Maxtól pedig Neocon feltörésben szerzett tapasztalatot, Eyxontól – akitől egyre kevésbé félt –
pedig harci leckéket. Egyre többen látták rajta, hogy ha felnő, félelmetes nőszemély lesz. A többiek
nem nagyon foglalkoztak semmivel, igyekeztek minél többet dolgozni, hogy eredményesek
legyenek, sokat gyakoroltak, edzettek.
A nap újra hirtelen nyugodott le és míg a párocskák kimerülten vezették le feszültségüket
egymást átölelve, a többiek csak pihentek… Nagy nap lesz a holnapi…
Folytatása következik…
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15. RÉSZ: A CESZ VEZÉREI: A CALDARI NŐ
Az előző rész összefoglalója: Aylar és Skye megejtik a megbeszélést, bár eléggé feszül köztük
a hangulat. Aylar úgy dönt, hogy használni fogják a nőt, de bizalom hiányában csak az általa
küldött képek alapján döntenek. Ezután leszállnak a bolygóra, a Szeglet Hotel nevű lerobbant
szállodában szobákat vesznek ki és három napot szánnak arra, hogy a célszemély közlekedési
útvonalát megfigyeljék. A rajtaütés készen áll, négy csoportra oszlanak, a Lövészre – Trondam,
Kiex és Iroha –, az Ékre – Mei, Nyph, Beln –, a Rablóra – Aylar, Croy, Eyxon és Gaor –, és a
Hackerre – Volre, Fey, Max. A rajtaütés helyét kiválasztják és elérkezik az időpont, mikor
lecsapnak, hogy a rablás után betörjenek a nő agyába és elhelyezzék a módosításokat, hogy Aylar
visszavehesse helyét a CESZ-ben…
A nap felkelt. A horizonton gigantikus zöld virág nyílt, ahogy az égitest fénye megtört a
légkör molekuláin, másodpercről másodpercre nagyobbra nyílt, hogy a belső részt – az izzó
csillagot – kiengedje magából. Amint a kéken ragyogó korong teljesen a látóhatár fölé ért és a
fények eljátszották napi kergetőzésüket az épületek csillogó falán, a zöld szirmok enyészni kezdtek.
Teljesen szétnyíltak, ráhajlottak a horizontra, majd lassan eltünedeztek. Gyönyörű volt, nem
mindennapi látvány és kevés bolygón lehetett látni hasonlót.
A csapatok már a helyükön várakoztak készenlétben. A Lövész osztag egy magas épület
tetejéről célozta be fegyvereivel azt az útszakaszt, ahová perceken belül befordul a célszemély és
kísérete. Az Ék osztag a város reggeli nyüzsgésében vegyült el, persze álcaköpenyekkel magukon
és egy toronyház tövében, a falhoz húzódva vártak és csendben figyelték a bevásárló, munkába
igyekvő embereket, akik nem vettek tudomást róluk – mivel nem látták őket. A Rabló osztag egy
bérelt kocsiban várakozott, egy parkolóház legfelső szintjén. Innen majd nem szabályosan jönnek
ki, hanem a mélybe fognak zuhanni, az autó hajtóművei képesek lesznek erre. A Hacker osztag
pedig egy másikban várakozott mellettük, a két kocsi közti kapcsolatot létrehozták, hogy míg a
Rabló osztag elszáguld a nővel, addig ez képes lesz akár a város másik feléről is végrehajtani a
betörést az agyába.
A csomópontot, ahol a rajtaütést tervezték, magas házak ölelték körbe, eltakarva a nemrég
felkelt napot. Az árnyékban a jelzőhologramok ide-oda mozogtak, felvillantak, a gyorsan hajtó
autók után eredtek és figyelmeztették a sofőrt, hogy lassítson le. Az úttesten fénylő csíkok szaladtak
keresztül-kasul, irányítva az autósokat. Ezek kapcsolatban álltak a fedélzeti számítógépekkel is és a
betáplált útirányt kivetített nyilak jelezték, hol és mikor kell lefordulni.
Minden készen állt. Vártak. Nem beszélgettek egymással, mert ahhoz túl idegeseknek,
feszültnek érezték magukat. Hamar vita kerekedne ilyenkor. Nem, most kuss van.
Skye jelentett, ő a nő szállásának közelében figyelt. Persze Aylar még mindig nem hitte el
szinte egy szavát sem, így a bejelentése mellé elküldte az élő felvételt is, hogy lássák, igazat
beszél.: – Célpont elhagyja a szállását! Elindult.
– Vettem Skye! – sóhajtott idegesen Aylar és megnézte a felvételt. Igaz, a nő Interbus-os
limuzinja és a két kísérő – testőrség – járműve kifordult a rezidenciájából és elindult, hogy
becsatlakozzon a nagy forgalomba. – Készüljetek! Húsz perc és ide érnek!
Ez az idő örökkévalóságnak tűnt. Ha sikerül a rablás, majd az agyba betörés, akkor újra kell
tervezniük mindent. Ám ha mégsem és a nő meglép, vagy tudomást szerez róluk, akkor nagyon
gyorsan el kell tűnni a bolygóról.
Még tíz perc…
Trondam a fegyverének – ami kiegészítő tartozékai miatt majdnem egy embernyi hosszúságú
volt – távcsövében figyelte hevesen dobogó szívvel az embereket, pusztán csak azért, hogy el ne
ájuljon egy orvos cyborg agyát is kisütő vérnyomása miatt. Mindenki unottan vonult munkába,
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legtöbbjük a messzi gyárakhoz közlekedő vonatok állomása felé haladt, hogy ott beszálljanak a
közel hangsebességgel haladó járműbe és percek alatt a munkahelyükre érjenek.
Kiex kapitány a legrosszabb időpontot választotta arra, hogy Trondamtól kérdezzen valami
személyeset: – Trondam! – szólította meg, de szemét nem vette le a távcsőről.
– Na? – válaszolt, az ő figyelme sem terelődött el.
– Te tényleg sokat voltál Skyevel?
– Elég sokat. – fordult feléje egy pillanatra és elvigyorodott. – Jó bőr, mi?
– Aha, az. Tud valamit.
– Tud ám – fordult vissza a távcsőhöz. – Ha esetleg arra vagy kíváncsi, hogy zavar-e, hogy
most te kezelgeted, a válaszom nem. Mikor elárult minket, valami megtört bennem irányában. Nem
hiszem, hogy ezt orvosolni tudja majd.
– Értem – pillantott rá Kiex és újra az irányzékba nézett.
Ezzel meg is beszélték a nőügyeket. Iroha csak egy megvető pillantást lövellt kapitánya felé,
hogy ezt miért éppen most kell felhoznia, de végül megvonta a vállát, mert rövidre fogták ezt a
témát. Majd hirtelen jelentenie kellett: – Célszemély érkezik! – Fegyverét máris a kocsik hadában
elég feltűnő limuzin és két kísérője felé fordította. Ezek az emberek a bolygón nem tudták, ki ez a
nő, aki ebben utazik. Csak azt érzékelték, hogy nagy hatalommal rendelkező egyén és kész. A
megkülönböztető jelzésnek köszönhetően a lehető legtöbb autó már félrehúzódott útjukból.
– Készenlétbe mindenki! – Harsogta Aylar. – Amint beért a kereszteződésbe, tüzeljetek!
A limuzin kifordult a nagy tömegből és egy lehajtóhoz érkezett, hogy bemenjen egy
mellékutcába, majd újra a főútra, ami már bent lesz a Tengelyben. Ide azonban nem szabadott
eljutnia.
A három kocsi előtt egy vörös visszaszámláló jelent meg a levegőben és figyelmeztette a
sofőröket arra, hogy lassítaniuk kell. Három… kettő… egy… „Itt álljanak meg kérem!”
Amint ezt megtették és várták, hogy a jelzés újra szabad utat engedjen nekik, az elülső kísérő
kocsiba egy nagy kaliberű lövedék csapódott be. Átszakította a tetejét, a sofőr fejét, a
meghajtóházat. A lövés robaja csak ezután érkezett meg, kétségbeesetten üldözve a nála jóval
gyorsabb lövedéket. Ezután két vaskos lézernyaláb vágta le a kocsi tetejét, ugyanilyen
bánásmódban részesítve a benne utazókat. Mindenki meghalt.
A következő pillanatban három fényrezdülés indult meg egy közeli épület tövéből. Ráugrottak
egy közeli kocsira, majd arról elrugaszkodva és szétnyomva a tetejét a célszemély limuzinja mögött
haladó autó tetején landoltak. Ezután csak szikrákat, kékes villanásokat érzékelhettek az idepillantó
járókelők, majd a kocsi teteje csikorogva nyílt szét. Lövések sivítottak kifelé, de csak az égbe
szöktek. Ezt követően újabb villanások és ezek is abbamaradtak.
– Indulunk! – Kiabálta Aylar és mivel most ő vezetett, a parkolóház tetejének peremén
átrepült a kocsijuk, elfordult és meredeken a mélybe zuhant, egyenesen a célszemély limuzinja
felé…
…amiben viszont hat fegyveres testőr utazott. A Caldari nő, a megszállott katonatiszt
paranoiás gondolatai most hasznára váltak. Az ilyenek sehol nem érezték magukat biztonságban,
még alváskor is csőre töltött fegyverre hajtották fejüket. A fegyveresek kiugráltak, kékes, könnyű
páncélruhájukban lazán mozogtak és a legközelebbi veszélyforrásra, a mögöttük haladó autót és
utasait feltrancsírozó jelenésekre emelték fegyvereiket. Amik most eltűntek és egy pillanatra úgy
látták, mintha mellettük lennének. Nem is tévedtek. Egy kékes kard villant egy pillanatra,
kettévágva az egyik testőr fegyverét, majd ezt gazdája felrántotta és szétnyitotta a
célszószemüveges fejet hosszában, az arc mentén. Egy másik férfi is igyekezett valami célpontot
találni, de a járókelők agyáig csak ekkor jutott el ez elmúlt néhány másodpercben lezajlott történés:
sikoltozni kezdtek és menekülni arra, amerre látnak. Emiatt nem tudta erősített hallását igénybe
venni, nem hallotta a félméteres karmok kilökődését és azt sem, hogy ezek most feléje zúdulnak.
Áttépték a páncélruháját, mintha ott se lenne, majd a testén átnyomulva a hátán bukkantak elő. A
karmok hirtelen eltűntek, hogy egy újabb férfi számára jelentsék az utolsó képeket az életben. A
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halál elkerülhetetlen volt számára, a nyakát vágták át az éles fegyverek, méghozzá három helyen is.
A negyedik testőr sem tudott érdemben tenni az elkerülhetetlen ellen, a hátát keresztben
nyeste át egy fél méteres karpenge, amivel gazdája oly sebesen mozgott, hogy szinte nem is tűnt
emberinek. Mikor eldőlt, ez a fegyver máris lendült az utolsó előtti testőr felé és fentről zúdult le,
kettévágta a fejét, a nyakát, és beszaladt egészen a mellkasának közepéig, ahol mind a páncélruha,
mint a csontok recsegve fogták meg a fegyvert. Ez gazdája elfordította, kihúzta és a földre toccsanó
torz hulla felett a pánikba esett emberek egy hosszú, véres szerszámot láttak, amiről gazdája egy
suhintással lerázta a vért.
Egyetlen fegyveres maradt, aki az elmúlt három másodpercben látottak hatására nem tett
máshogy, mint megadta magát.
A kocsiból kiüvöltött egy női hang: – Mit művelsz? – Jogos kérdés, egy testőrnek a haláláig
kellene védelmeznie a rábízott életet, ám ő nem így tett. Eldobta puskáját, és ijedten fordította fejét
a támadók irányába, akiket persze nem látott. Ám hiába tette fel a kezét és dobta el fegyverét:
először a kézfeje esett a földre, amit szörnyülködve nézett, majd az arcán bukkant elő három karom,
ami hátulról szúródott a fejébe. A véres eszközök hirtelen megcsavarodtak, amint meglékelték a
férfi fejét és az ebből kilövellő vér most már befestette az álcaruhát. Amit gazdája levetett és a
limuzinban fegyver után kotorászó katonanő most elzsibbadva ismerte fel a magas, vörös szemű
démonban Nyph Poet. Máris nyúlt a kézi kommunikátora felé, hogy leadja a riadót, ám a magas nő
válla mellett egy kis robot száguldott el és rátelepedett az eszközre. Nemcsak tönkre tette, hanem
mellette pár tűt is szúrt a nő karjába, aki néhány másodpercnyi ijedtség után elernyedt a nagyobb
állat számára készített altató adagtól.
Ekkor suhant le Aylarék járműve és a limuzin mellé ereszkedett. Oldalajtaja felnyílt és Croy
máris kezével sürgette őket, hogy az alvó nőt vegyék ki.
A Caldari katonatiszt teste alvó állapotban mintha rángatózna, persze Mei és Beln emelték fel
a testét még láthatatlanul, hogy átadják a gépembernek. Croy a válla alá nyúlt és behúzta a kocsiba,
majd Aylar be is csukta az ajtót.
– Célszemély megvan! Mindenki eltűnni! Találkozó a bázison! – Kiáltotta a rádióba. Majd
megemelte a kocsi orrát és elemelkedett. Berepült egy közeli mellékutcába és elhajtott.
A három nő pedig kényelmesen beugrott a még futkározó emberek közé és láthatatlanul
elvegyülve a tömegben elsétáltak. Ugyan Nyph ruhája véres volt és az emberek egy lebegő vérfoltot
láthattak, de egy idő után már ez sem érdekelte őket, a legfontosabb számukra a biztonságba jutás
lett.
Trondamék pedig a magas épület tetején összepakolták fegyvereiket és kényelmesen lejöttek,
majd útnak indultak a bázis – a romos szálloda – felé…
Harminc perc múlva, a romos szálloda egyik szobájában…
– Kész vagy? – kérdezte Fey, amint három, összekapcsolódott robotjára csatlakozott és Volre
felé fordult.
– Aha – válaszolta, majd leült a székre, és a gépekből kilökődött kábelek egy részét a saját
halántékába dugta. – Rég tettem utoljára ilyet.
– Már csináltál és ez a lényeg. Hárman leszünk, menni fog – közölte elszántan a nő.
– Kezdem a belépést – mondta Max. Majd lehunyta szemeit és belépett a virtuális világba,
amit a Caldari katonatiszt agya fog jelenteni számukra az elkövetkezendő percekben.
Fey három robotja csatlakozott az alvó nő agyához. A gazdájuk, valamint Max és Volre pedig
ezeken a gépeken keresztül jutnak be.
A gépek egy holografikus képernyőt jelenítettek meg, hogy a nő agyában lezajló
tevékenységek megjelenítődjenek. Félig meddig felesleges volt, hiszen a virtuális harcok a
kibernetikus agyakban és hálózatokban olyan gyorsan zajlottak, hogy a való világban szinte csak
egyetlen perc telhetett el, de addig a bentiben akár hosszú órák is.
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A kijelzőkön száguldottak a képek, a többiek feszülten várták, hogy sikerül-e az egész…
A virtuális harcosok a kibertérben különböző ikonokként jelentek meg. Aki nem készített
magának, azt a rendszer ugyanolyan alakként jelenítette meg, mint ahogy a való világban nézett ki,
csak éppen fényesen ragyogott. Ebből következően csak Max és Fey rendelkezett ilyen speciális
megjelenéssel, Volre nem. Az Amarr férfi egy páncélruhás Concord rendőrként jelent meg, a nő egy
lengén öltözött amazonként, míg Volre pontosan úgy, ahogy a való világban: hosszú páncélkabát,
cowboy kalap. Csak éppen kékes fényben tündökölt, időnként élénkvörös villanás szaladt át testén.
Feladatuk többféle volt. A belépés előtt úgy beszélték meg, hogy elsőként le kell gyűrniük a
védekező programokat, elkerülendő a riasztást. Másodsorban az agy adattárához kellett belépést
nyerni, harmadsorban elhelyezni egy nyílt csatornát, ahová a későbbiekben ők bármikor
csatlakozhatnak, de mégis védve legyen másoktól.
Az első feladattal kezdték, a védekező programok legyűrésével. A belépési terület
végtelennek tűnően, négyzetekre szabdalt padlóként jelent meg. Sehol semmit nem láttak.
– Ide! – szólt a páncélruhás rendőr alakja.
Az amazon és a kalapos melléje suhantak, mire koncentrikus körök jelentek meg lábaik alatt.
A külső gyűrűk mentén csillogó falak emelkedtek, és rájöttek, hogy valójában most lesüllyednek.
Most jutottak a tudat mélyére.
Egy széles folyosóban találták magukat, mely vakítóan kék színnel ragyogott. Csőnek tűnt,
bár talaja csapott, lapos volt. Többfelé vezetett a járat innen.
– Gyertek utánam – szólt zizegő hangon a rendőr.
Futottak. Egy lépéssel tíz métert tehettek meg idebent. Könnyű volt mozogni. A folyosó
kanyargott, süllyedt, emelkedett, majd egy vörös színű lépcsőbe torkollott. Három ugrással a tetején
teremtek. Egy piramis aljának közepén nyílt. Felettük világító hidak szelték át a hatalmas termet, de
hogy hogyan lehetett ezekre feljutni, arra Volre nem tudott rájönni, egészen addig, míg a lenge
öltözetű nő elrugaszkodott és mint egy leejtett tollpihe, ráereszkedett. Hát persze, itt nincs fizika. Itt
akármit meg lehet tenni.
Volre és Max követte a nőt. Ám ekkor a hidak vörös színezetet öltöttek fel és a kivezető
járatok legtöbbje lüktető, szem nélküli arcként zárult le, melyek egyre csak azt üvöltötték: –
Belépés tiltva! Behatolók! Riadó!
A rendőr nyomban az egyik ilyenhez suhant, majd elővette fegyverét és belerobbantotta a
méretéhez képest túlságosan nagyot durranó lövedéket. Az arc szétszakadt, majd mögötte megnyílt
az átjáró. Mivel az idő idebent lassan telt, így Max kint is megjelenítette a jelen helyzetet. Majd
haladtak tovább a járatban. Sebesen suhantak, szökellve, mintha csak egy nagyon alacsony
gravitációjú holdon járkálnának.
A szobában megjelent az első kijelzett adat és Aylar azonnal szitkozódni kezdett: – Kurva jó!
Igen, kurva jó! Riadót fújt a program.
– És ez mit jelent most? – kérdezte Kiex. Ijedten pislogott, még ki is lesett az ablakot záró,
fémlapok közti résen. – Hogy aktiválódnak a védekező programok odabent, vagy itt kint is bajban
leszünk?
– Akármi lehet. – vágott bele Skye. – De ha ez a riadó pozíciójelzés is egyben, akkor is sok
idő, míg megtalálnak.
– Értem – sóhajtott a férfi, de úgy döntött, mégsem veszi le a szemét az utcáról. Jól is tette,
mert a következő pillanatban felkiáltott: – Hogy az a jó…
Az ablakokhoz futottak… bolygóbiztonsági erők autóit látták a szálloda elé suhanni. És ekkor
rájöttek: a riadó nem most indult be, hanem már akkor, mikor elfogták a nőt. Az agyában pedig
jeladó lehetett, így találták meg őket ilyen gyorsan. Hatalmasat hibáztak.
Felkapkodták fegyvereiket, élesre állították, majd Aylar felkiáltott: – Mei, Nyph, Beln,
álcaköpeny fel és nyomás az alsó szintekre! Többiek szétszóródni!
Mindannyian tudták, hogy ezek csak el akarják kapni az emberrablókat – bár valószínűleg
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nem sejtették, valójában ki lehet az. A kérdésre, hogy az agyba betörést is meg akarják-e
akadályozni, nemleges következtetésre jutottak, hisz ez a nő a CESZ egyik vezére volt, amit
biztosan titokban tartott.
Egyre csak suhantak be a szirénázó autók. Aylar végignézett a többieken. Trondam sík ideg
volt, Kiex kapitány halálosan izgult, Iroha köpködött, Gaor imát mormolt, Eyxon a szája szélét
nyalogatta, Skye feszült ábrázattal nézett a szemébe, Rufy pedig éppen aktiválta robotját. A kislányt
nem volt idejük biztonságba helyezni, hiszen mindvégig azt hitték, itt abban van. Most kérdezés és
siránkozás nélkül készült ő is, hogy harcoljon, bár mivel ilyet még sosem tett, most majd megkapja
az életre szóló leckét, milyen az, mikor lövés dördül a közelében. A robotja kinyílt és a lábra álló
szerkezetre úgy ugrott fel, mintha csak egy hátas állat lenne. A szobából kirohanók közül Trondam
nézett vissza rá: – Te vigyázol rájuk!
Rufy bólintott, de kezei remegtek. Félt, mégsem bújt a sarokba siránkozva. Félelmetes harcos
lesz belőle. És ezen az úton már most elindult.
Mei kirohant a folyosóra, magára tette az álcaköpenyt és elviharzott a lépcsőház felé. Nyph a
tető felé igyekezett, míg Beln pedig a liftek irányába. Bár ez utóbbi nem működött már réges-régen,
de nem is ezzel akart lejutni.
A kibertérben továbbszáguldottak a piramisból kesze-kusza folyosók világító labirintusán át.
Megint egy csupasz, sík területen jelentek meg. Mint gejzír egy vulkánnál, úgy csaptak fel belőle az
adatszökőkutak vörös képek formájában. Hol egy arc, hol egy jármű, néha egy épület, városrész.
Ezek között sebesen szökelltek át, majd a távolban feltűnt egy hengeres, zöldesen csillogó épület.
Oldalából göcsörtös tüskék meredeztek, melyek közt vörös energiakisülések – adatcserék –
zajlottak. A nő agya még alvó állapotban is aktívabb volt, mint egy erőmű. Úgy tűnt, ez a hengeres
épület a fő feldolgozó egység ikonja a kibertérben. Közeledtek a bejárata felé.
Ekkor jelentek meg az első védelmi programok, melyek különféle formákat öltöttek. Egy
robotszerű tigris, egy repülő sas, egy magas gólem, egy kardos katona. Amint szikrázva
megjelentek, nyomban a közeledők felé lódultak.
Elsőként a repülő sas ért a közelükbe. Kékes színnel, fekete szemekkel, szárnyai aranyló
színeket kavarva csapkodták a „levegőt”. Nagyon gyors volt, és leereszkedett a talajra, ahol
szárnycsapkodásai nyomán, mint egy szökőár, barna tömeg emelkedett ki a talajból és száguldott
feléjük.
A fényes rendőr egy mozdulattal egy gömböt emelt maguk fölé és ez megóvta őket az elsöprő
támadástól. Ez a barna hullám képes lett volna leradírozni az ikonokat, ezáltal komoly veszélybe
sodorva a használó fizikai agyát is. Könnyedén kisülhet a szerves szövet ilyenkor.
Amint a hullám elhaladt felettük, az amazon kezében íj jelent meg, benne csillámló
nyílvesszővel, és az éppen forduló madarat telibe találta. Szikrázva robbant szét.
Ám beérte őket a robottigris is és nyomban a látszólag védtelen, kalapos alak felé vetődött.
Aki viszont meglepő módon a földből falat húzott fel és a virtuális állat felkenődött rá. Majd a
rendőr lépett ki és lelőtte egy kékes sugárral.
A kardos katona jött következőként. Az amazon és a rendőr megpróbálták lelőni, de az vagy
kitért, vagy egyszerűen félrecsapta közelharci fegyverével a lövedékeket. És egyre csak gyorsult.
A kalapos alak pajzsot húzott fel, ami egy másodperc múlva máris szikrázva fogta fel a
támadást. A rendőr és az amazon pedig két oldalra ugrottak és az eleinte veszélyesnek tűnő, ám
végtelenül ostoba programot lelőtték.
A Gólem maradt, ami öles léptekkel közeledett. Szinte kényelmesnek érezve készültek rá és
célozták be, de hirtelen besüllyedt a földbe. Majd mögöttük emelkedett ki és az amazont hátba
verte. Amaz elrepült, majd amint a padlón pattogott, hullámzó körök jelentek meg az érintkezésnél.
A kalapos és a rendőr pedig kihasználták ezt a helyzetet és pár sorozattal szétszedték a
gólemet is, ami apró kövekre hullott szét. Végül a padlóba süllyedtek az alkotóelemei.
Az amazon feltápászkodott a földről, és máris száguldottak tovább a henger alakú épület felé.
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Az oldalán az energiakisülések ívet húztak előttük a földbe. Kikerülték ezeket, majd még jobban
közeledve egy ajtót fedeztek fel. Besuhantak.
Ezt követően máris az adatbázisban találták magukat. Nyomban telepíteni kezdték azokat a
programokat, amikre szükség lesz: nyitott csatorna egy későbbi irányításátvételhez, valamint
adatbázis hozzáférés. Előbbi nem okozott különösebb gondot, a rendőr rutinosnak tűnő mozdulattal
tapasztotta a fényes zöld falra a fekete korongokat.
Ám mikor az utóbbihoz fértek hozzá, az adatbázishoz, nyomban meg tudták tekinteni azt,
hogy mi a CESZ terve a közeljövőt illetően…
A szörnyű felismerés visszacsatolást gerjesztett, az alakok megremegtek. Elsődleges
feladatukat elvégezték és valami olyat találtak, amiről azonnal értesíteni kell a többieket.
A kicsatlakozási procedúrát végrehajtották és bár úgy érezték, bent órák teltek el, kint
valójában csak két perc.
Fey az ikonját ért ütés miatt beharapta száját belülről. Majd a kiszedett adatok tartalma miatt
még ülő helyzetben is szédelgett. Te jó ég… óriási baj van…
Max és Volre is kijött a virtuális térből és a két dimenzió közti átmenetből az agyuk magához
tért. Lassacskán felfogták, hogy éppen harc zajlik az épület körül. Majd tekintetük találkozott a
robotján lovagló Rufyval, aki közölte: – Csúnya bácsik találtak meg minket. De most én védelek
titeket! – Ezt a robotot látván még el is hitték volna, de mikor látták a kislányt remegni és hallották
a dördülő, sivító fegyvereket, a sikolyokat, tudták, hogy nagy bajban vannak.
Kikászálódtak ülőalkalmatosságukból és fegyvereiket kézbe vették, hogy becsatlakozzanak a
harcba. Bár még azt se tudták, mi történt pontosan. Majd meglátták Aylart, aki először ugyan
üvöltve akart utasítást adni, de mikor meglátta őket, még azt is elfelejtette, hogy rajtuk ütöttek. – Te
jó ég, mit találtatok? – kérdezte halk imát mormolva egy jó válaszért.
A három Hacker sápadtan nézett rá, arcuk félelemről tanúskodott. Végül Max nyögte ki nagy
nehezen: – Megtaláltuk azt, hogy mire készül a CESZ…
Aylar látta rajta, hogy a részletes információktól még ő is padlót fogna. De mindent csak
sorjában. Először el kell tűnni innen…
– Zavarják a rádiónkat! – kiabálta Trondam Aylar felé, és megeresztett egy lövést két fémlap
között kifelé. A szálloda elé már nagyon sok autó érkezett, és ezek láttán kérdésessé vált, hogy el
tudják-e hagyni egy darabban ezt az épületet. Mivel nagyot hibáztak és nem számoltak azzal, hogy
az elrabolt nő agyában akár jeladó is lehet, így most a harcokat önmarcangolással egyetemben
folytatták.
– Ki kell jutnunk innen! – üvöltött vissza Aylar, de még a saját hangját is alig hallotta a férfi
karabélyának dörrenései miatt. – Maradj itt, átnézek a másik oldalra! – nem volt benne biztos, hogy
ezt a férfi hallotta, de nem volt más választása, mint az indulás.
Kiex kapitány mellett a falon ökölnyi lyukak robbantak, por szállt fejére, majd kénytelen volt
hasra vetődni. Jól is tette, a következők ott robbantak, ahol egy pillanattal ezelőtt állt. Fekvő
helyzetből ránézett navigátorára, aki hasonlóan cselekedett. Fejrázásuk egyértelműen utalt arra:
most vége. Megvagyunk.
Trondam újra lőtt, egy kocsi mögött rejtőzködő, páncélruhás, bolygóbiztonságnál szolgálatot
teljesítő férfi fejét változtatta felismerhetetlen masszává. Majd fordult egy másik felé, de közben
realizálta: túl sokan vannak.
Aylar a folyosón akart rohanni egy másik szoba felé, hogy onnan lőhessen, de amint
kitoppant, beleütközött a házigazda Minmatar asszonyba.
– Bren elnökasszony – tátogott ijedten.
Aylar rádöbbent, hogy nem viseli a köpenyt és a nő ugyan eddig nem látta, de most sem úgy
viselkedett, mint aki meg van lepve. Lehet, hogy már a kezdetektől tudott arról, hogy itt van? De
ezt kizárta, amint a nő kiabálva kezdte el mondandóját: – Bren elnökasszony ne féljen, én is
támogatom a szervezetét. Van egy óvóhely. Jöjjenek velem! Onnan ki lehet jutni a városba.
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Aylar nem tudta, hogy megbízhat-e a nőben, de felidézve magában a kint látottakat, az egyre
sokasodó autókat, amik azért jöttek, hogy az emberrablókat – bár valódi kilétükről nem tudtak –
elfogják, tudta, nincs más választása.
– Miféle óvóhely? – kérdezte üvöltve.
– Csak jöjjenek! Jöjjenek!
A nő visszarohant Trondamért és közvetlen közelről kiabálta a fülébe, hogy menjen vele. A
férfi bár búcsúlövést eresztett meg, majd kihátrált vele együtt a szobából a folyosóra. Ezt követően
be is ugrott a következő szobába, ahol Kiex és Iroha éppen a földön hasalt, testüket az átszakított fal
vastag pora fedte be. Mindketten értetlenül pislogtak, de Aylar és Trondam egyszerre intett kezével,
hogy jöjjenek. Felpattantak, majd négyen futottak tovább a folyosókon a házigazda után…
A biztonsági erők rohamra indultak. A főbejáraton át igyekeztek beljebb kerülni, képzett
formációban, szinte mindenfelé célozva szapora léptekkel közeledtek. Mögöttük az autók
fedezékében a többi az épület ablakaira célzott, ahonnan már alábbhagyott a védekező tűz.
A harmadik emelet egyik ablaka két fémlappal volt befedve, ezeket csak úgy betámasztották a
helyére és kiékelték. Nem volt elég erős egy bentről kiugró – félig – ember ellen. A két fémlap
pörögve hullott a kocsikra. Mögüle pedig – köpenyének leple alatt – Nyph ugrott ki és zuhant a
rejtőzködők közé. Nem látták őt.
Egy autó faránál rejtőző férfi egy hang nélkül, szeletelt fejjel dőlt el. Mellette bujkáló
társának szemei kimeredtek, de hirtelen azt sem tudta, mi történik. Ez volt a veszte: amint guggolt,
egy fényrezdülés villant a kék nap sugaraiban, majd a nyakában érzett szúró fájdalmat, ami egészen
a mellkasának közepéig hatolt. Átszúrta szívét.
Nyph kirántotta a véres karmokat és ekkor már realizálta, hogy észrevették. Átkapcsoltak
sisakjaikban hőlátó üzemmódra. De míg ezt megtették, addig ki tudott futni a kocsik közül és az
épület ellentétes oldalán lévő egyik sikátorba menekülni. Eközben élesítette tűvetőit és készült arra,
hogy hátulról támadja meg őket.
A rohamra induló osztag pedig a recepciós terem után a lépcsőház felé haladt. Berúgták az
első ajtót, ami csikorogva kifordult a helyéről. Senkit nem láttak, így megindultak előre, hogy a
lépcsőház felé vegyék az irányt. Előttük azonban Mei állt, köpenyének takarásában nem vették
észre. A kékesen irizáló kard hirtelen kezdett cikázni köztük és a hatfős kis behatoló osztag
nyomban érezte, hogy a páncélruha mit sem ér a monomolekuláris élű kézifegyverek ellen…
…az utolsó életben maradt férfi próbált eliszkolni, de hallotta a puffanást, ahogy egy súlyos
test érkezik mögé, majd lábai kiszaladtak alóla… térdből lettek levágva… Mire teste a földre ért,
pattant egyet, de a másik ütődés ingerei már nem jutottak el a fejébe, a nyaknál megszakadt
idegpályák miatt.
Skye és Eyxon a folyosóba húzódtak vissza, nem akarták, hogy az egyik falon keletkező lyuk
a fejük közelében nyíljon, ezáltal megölve őket. Aylarék éppen melléjük értek: – Gyerünk! –
kiabálta oda. Együtt futottak tovább a házigazda után, aki egy bezárt szobához ért és remegő kézzel
kereste a kulcsokat. Ezt Trondam egy morgással megelőzte és tokostul berúgta az ajtót. A nő
megilletődötten pislogott, de nem volt más választása: előre rohant, a falon megnyomott egy
érintkezőt, mire pislákoló fények keltek életre, megvilágítva a szállongó port és a mélybe vezető
lépcsősort.
Ekkor érkeztek mögéjük a többiek. A kislány már ugyan szédelgett, mégis elképesztő
akaraterőről tett tanúbizonyságot azzal, hogy nem jajveszékelt és ment utánuk.
Trondam és Aylar félreálltak és kezükkel sürgették őket lefelé. A Minmatar férfi ráüvöltött az
ex-elnökasszonyra: – Hol van Mei? – hangja aggódóan hangzott.
Aylar válaszként megrázta a fejét. Fogalma sem volt. A rádiójuk nem működött.
Amint az utolsóként haladó Croy is beviharzott a járatba, Trondam és Aylar is utánuk akart
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indulni, de valami ebben megakadályozta őket: egy gránát. Gyorsan pattogott faltól falig és éppen a
mélybe vezető lépcső tetejéhez érkezett. Ezt a közelében állók mind látták és nem maradt más
választásuk: vetődtek. A töltet felrobbant, kábító jellegéből adódóan csak a falnak csapta őket, de
úgy, hogy azt hitték, itt törik össze minden csontjuk. Croyt lesodorta, és súlyos testével az alattuk
menekülők után zuhant. Trondam betört egy ajtót és úgy repült be egy szobába, míg Aylar a folyosó
padlóját törölte fel.
Szédelegtek, a világ forgott velük, tagjaik sajogtak. Nem hallottak semmit. Aylar a földön
fekve látta, hogy Trondam kitámolyog a szobából, ahová bezuhant, majd fölötte küldi el lövedékeit.
Még nem hallott semmit, csak megfordult, ami nagy erőfeszítésébe tellett. Hasalva lőtt a folyosón
közeledő egységekre. Nagyon sokan voltak. Igyekeztek ők is fedezékbe vetődni, beugrani poros
bútordarabok, szobák ajtajába. Ez éppen egy négyfős osztagnak tűnt. Trondam leszedte az egyiket,
majd visszaugrott a szobába. Aylar azonban látta, hogy ő most hasaló helyzetéből nem fog
egykönnyen felállni, ezért megindult élete filmje, ahogy a lézersugarak egyre közelebb égették fel a
padlót és a falat.
A három, veszett módon lövöldöző alak hirtelen abbahagyta tevékenységét és már nem Aylar
felé, hanem a közelükbe kezdtek lövöldözni. Egy villámgyorsan cikázó alak mészárolta le őket épp.
Három is volt belőle. Mögülük és két szobából kiugorva támadtak rájuk. A fegyvereseknek
sejtelmük sem volt, hogy a három ugyanolyannak tűnő nő közül melyik a valódi, de mire rájöttek,
már meghaltak. Az eddig követhetetlen sebességgel mozgó Beln hátrahajtotta csuklyáját és
Aylarhoz rohant. Hangját ugyan nem hallotta még a gránát miatt, de a szájról olvasás még ment. –
Jól vagy?
– Aha, jól vagyok. – Úgy érezte, most ezt jó hangerővel mondja, de valójában úgy üvöltötte,
mint aki azt akarja, hogy fényévekre is eljusson a hangja.
– Ne kiabálj – tátogott megint Beln. – Gyere! – ezzel felsegítette.
Trondam is kifutott a szobából, ahová bemenekült. Látva a négy halottat tőlük nem messze,
majd a véres ruhájú Belnt, amint éppen főnökét segíti talpra megint megingatta abban, hogy ki is itt
az erős.
Pillanatnyilag senki nem volt a folyosón. A hallásuk kezdett kitisztulni. Trondam kezével
intett, hogy igyekezzenek a többiek után.
Amint a lécsőlejáróhoz értek, pánikroham lett úrrá rajtuk: a járat beomlott a gránáttól. Az
ingatag szálloda vékony falai nem bírtak ellenállni a robbanásnak és mivel ez a típusú gránát
leginkább csak a hirtelen légnyomással intézte el a célpontot, úgy tűnt, ezeknek a falaknak még ez
is több, mint elég. A lépcső beszakadt, az egész plafon ráhullott. Trondam le akart kiabálni, de tudta,
hogy akkor az újonnan érkező egységek máris kiszúrják, hol vannak. Szembe kellett nézniük a
tényekkel: itt nem fognak lejutni. De akkor meg hol? Az egész épületet olyan erőkkel vették körbe,
hogy kilátástalannak tűnt az egész. A CESZ vezérének pályafutása egy koszos szállodában fog
véget érni, ahelyett, hogy egy anyahajó hídján, méltóságteljesen, Concord hajókat széttépve hullik
le az égről? Nem. Ezt nem lehet.
– Erre! – kiáltotta Beln és Aylar ruháját ráncigálva húzni kezdte a romos folyosón, láthatólag
az épület másik oldala felé, ahol talán kevesebben vannak. Eközben megpróbálta a rádiót, de
továbbra sem üzemelt. Trondam követte őket, sokszor hátrafordulva, hogy aki mögöttük van, az a
karabéllyal nézzen szembe.
Mei a hatfős osztag elintézése után a lépcsőházban egy szinttel lejjebb ment. Kísérletezgetett
a fejébe épített rádióval, de a zavaró berendezés ezt is használhatatlanná tette. Neki még rosszabb is
volt, mert a statikus zaj gyakorlatilag fájt neki. Hiába kapcsolta ki, a passzív vétel zavart zaja is
késként hasította szét agyát. Amint leért a földszintre, egy felfelé sebesen rohanó párosba szaladt.
Nem vették észre. Kihasználva a szintkülönbséget, fejbe rúgta az elsőt, akinek sisakja szétdurrant,
arca betört. Azonnal meghalt. A másik nem látta, honnan érkezett a támadás, és egy másodpercig
ijedten forgatta fegyverét, majd a második másodpercben ezt kettévágta valami és beleszaladt a
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mellkasába. Utolsó emlékképe a kékesen felvillanó kard volt, amit saját vére festett be. A gyilkos
szerszám felvibrált, gazdája egy suhintással lerázta róla a vért, miközben megsült a maradék is rajta
és úgy foszlott le, mint a hamu.
Mei most épp a recepciós terembe vezető folyosón állt, csak két lengőajtó választotta el ettől.
A másik oldalról érkező zajok tudatták vele, hogy újabb egységek jönnek be. Mennyien vannak
ezek? Egy egész hadsereget küldtek ki? Úgy döntött, nem néz szembe ezekkel, a ruhájára fröccsent
vér és por még láthatóvá is teheti. Nem, inkább vissza szerelme felé és együtt menekülni.
Rohamléptekkel indult visszafelé.
Nyph eközben a mocskos, szeméttel, nem működő berendezésekkel teleszórt sikátorban
rohant eszeveszett sebességgel. A kint várakozó egységek tudtak róla, így megpróbálták
körbevenni. Mivel álcaruháján már véres foltok éktelenkedtek, amik felfedhetik kilétét, ezért nem
kockáztatott. Elrugaszkodott a talajtól és egy emeletnyi magasságban elkapott pár falból kiálló
csövet. Úgy döntött, így várja meg a bekerítésére érkező egységet.
Néhány másodperc múlva fel is bukkant az első, haladásuk közben halkan lépték át a
szemetet, hogy minél kevesebb zajt csapjanak. Ám a harci Implantokkal telezsúfolt fejű nő még egy
apró rovart is kiszúrt volna, így hát gondolatban zöldfülűnek írta le ezeket a páncélruhásokat. Akik
pedig – ugyan igyekezve a halk haladásra – most oda értek, ahol ő kapaszkodott egy csőben.
Levetette magát és a négyfős kis egység mögé érkezett…
Aylar bevetődött egy szobába, aminek szerencsére nyitva volt az ajtaja. Trondam egy ezzel
szemben lévőbe ugrott, míg Beln pedig tudott tenni egy lépést előre, ahol egy keresztfolyosóba
lépett. Szemből pedig vaskos lézernyalábok szántották végig a falakat, karnyi vastagságban égették
végig a padlóval együtt, vagy villantak tova a folyosón, hogy beleütközzenek az első akadályba.
Beln nyomban bekapcsolta modulját és egyik hasonmását kiküldte a folyosóra, a szemből
lövöldözők felé. Bejött a számítása, rálőttek és mintha nem fognának fel, hogy ez nem valódi, egyre
csak le akarták teríteni. A nő egy gránátot vett elő és a hasonmása után dobta. Mindössze egyetlen
darab volt nála, szükség esetére. Most nagy hasznát vette.
A robbanás porfelhőt préselt át a gyér fényű folyosón és a lövések alábbhagytak. A
kábítógránát megtette a magáét. Míg az elért hatás tartott, addig közelebb kell jutni ellenfeleikhez.
– Gyertek! – üvöltötte.
Trondam és Aylar kirohantak a szobákból és minden erejüket összeszedve begyorsítottak,
hogy ezt a nem túl hosszú távot még azelőtt megtehessék, mielőtt újabb lövések indulnak meg
feléjük.
Sikerült, a kis osztag a T elágazásban még fejét fogta, vagy ült a földön. Kettő azonban
kivétel volt, akik megint igyekeztek lövéseket küldeni arra, ahová eddig. Ám nem volt már rá
lehetőségük: egyiknek kirobbant a háta, a mellkasába csapódó robbanólövedéktől, a másiknak meg
leégett a válla, egészen be majdnem a gerincig. A két eldőlő test között pedig Beln suhant be és a
feltápászkodó biztonsági emberekből kettőt vett kezelésbe. Majd beugrott melléje Aylar és Trondam
is, és mindenkit lelőttek.
– Erre! – kiabálta Beln. Még mindig semmi lihegés. Nem így Aylar és Trondam, akik a poros
levegőtől és szívük ütemes dörömbölésétől a rosszullét határát súrolták. Átfutottak a folyosón.
Eközben egy nagyobb osztag elől kellett beugraniuk egy szobába és elbújni. Megvárták, míg
elhaladnak, majd mentek tovább. Ezek már mindenhol ott járkáltak. Cikáztak a folyosókon,
lépcsőházban. És rengetegen voltak. Bőszen keresték még sok elvesztett emberük után is a
célpontjaikat. Legfontosabb feladatuk természetesen a Caldari katonatiszt épségben kiszabadítása,
másodlagos pedig az emberrablók likvidálása vagy elfogása. Mivel ez utóbbiakkal némi gondjuk
akadt, így az elsődleges feladatukra összpontosítottak.
Beln kilesett: ebben a pillanatban senki nem volt a közelükben. A koszos folyosókon vastagon
álló por a lépések nyomán térdmagasságban szállingózott, bizonyos helyekben egy-egy berúgott
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ajtó miatt szinte ködöt formált. A nő visszaintett, hogy tiszta. Kilopakodott, majd elindult. Egyik
hasonmását előre küldte, de ő maga óvatosan haladt, oldalán az elnökasszonnyal és barátjával. Már
nem voltak messze az épület hátsó oldalától…
Eközben azok, akik lejutottak a pincébe, és kaptak a kábítógránát által keltett légnyomásból,
már összeszedték magukat és futottak a házigazda után. Volre halálosan aggódott. Elszakadt
szerelmétől, és ugyan nem kellett féltenie őt, most mégis az, hogy nincs mellette, összerándította
szívét. Vigyázz magadra húsom!
A Minmatar asszony a pince folyosóin, egy falrész előtt állt meg. Benyomta a fémlemezt, ami
bedőlt. A felszálló porban egy sötét járat vált láthatóvá. Mintha erre készült volna, egy mélyedésből
világító rudakat vett elő és akinek csak tudta, a kezébe nyomta.
– Kövessék a folyosót. A kanálisba jutnak majd. Onnan pedig bárhova mehetnek. Sok
szerencsét!
– És magával mi lesz? Hogyan jut vissza? Beomlott a járat, nem? – kérdezte hitetlen arccal
Kiex kapitány, mert nem tudta, a nő hogyan jut majd fel a beomlott járat miatt.
– Miattam ne aggódjanak! Majd segítségért kiáltok. Kiszednek és nem tudok majd semmiről,
ahogy általában. Ha netalán mégsem, akkor megyek maguk után, én ismerem a járást odalent. Ha
pedig bemennek, csukják vissza a lemezt!
Megköszönték a nőnek a segítséget. Mindannyian tisztában voltak vele, hogy Aylar, Trondam,
Beln, Mei és Nyph elszakadt tőlük. Hogy milyen párosításban és hogyan jutnak ki az épületből, ezt
még nem tudták. De az biztos, hogy nem ezen az úton találkoznak újra. A rádiójuk még mindig
üzemképtelen állapotban leledzett, így hát csak jószerencsét tudtak kívánni a többieknek.
Beléptek a sötét járatba, bekapcsolták a fényrudakat. Az utolsóként belépő Croy visszacsukta
a fémlemezt és a nő még egyszer utánuk suttogta: – Sok szerencsét!
Mei elérte a szobát, ahonnan elindultak. A Caldari nő még mindig itt volt. Az egységek még
nem találtak rá. Ám hol lehet szerelme? A rádió statikus zaja még mindig fájdalmasan rombolta
szöveteit. Már nem volt itt, mikor a házigazda kivezette a többieket, így fogalma sem volt, hogy
létezik egy lejáró, ahová párja lement. De ha sejtené, akkor se tudna vele mit kezdeni, mert a járat
beomlott. A folyosók és szobák labirintusában csak lépteket, üvöltéseket lehetett hallani. Ám
hirtelen egy gépkarabély dörrenése vonta magára figyelmét. Ez Trondam. A hang irányába indult.
Sebesen…
Nyph a kis ráküldött osztag kivégzése után visszaugrott egy emeletnyi magasságba és várt.
Nem jött senki utána. Talán a halálba küldöttek még leadták a vészjelzést? Ki tudja?
Úgy döntött, visszanéz arra, ahonnan befutott. Álcaköpenyének – bár kissé véres volt már –
köszönhetően előnyös helyzetből tudott közeledni. Nem is ugrott a talajra, hanem egy emeletnyi
magasságban, megmarkolva minden kiálló berendezést falról falra ugrált. Elérte a fordulót s
kilesett. Sejtette: a sikátort már nehéz lézeres páncélruhások vigyázták óvón, hogy a befutott
gyilkos ki ne jöjjön még egyszer. Nyph nem volt az érzelmek embere, nem gondolkodott sokat,
csak annyit, ami kell. Tűvetőjét készenlétbe helyezte és mivel a fegyveresek a talaj magasságába
céloztak, meglepetésszerűen tudott lőni feléjük. Az első tűsorozat áttépett egy arcvédő lemezt és
megszórta a mögötte feszülten pislogó arcot. A koponya gyakorlatilag tízcentis fémtüskékkel lett
telenyomva. Visszahúzódott. Pár lövés sütötte meg a szemetet a sikátorban. Még nem vették észre.
Kilesett, pukk-pukk-pukk, újra egy tűsorozat…
… mire a negyedik ember dőlt el, mint egy zsák, addigra a védők felhagytak azzal, hogy
befelé célozzanak. A nő hiperérzékeny fülét megcsapta a szálloda épületében dörgő karabély
hangja, meg a lézerpuskák sistergése. Tudta, hogy Trondamék még bent vannak. Ő sem tudott a
beomlott járatról, meg a szétszakadt csapatról. De mi van Skyevel? Ő hol lehet? És Eyxon? Végül
gondolatban megvonta a vállát. Most nem tud vigyázni rájuk, mert épp a saját seggének
#197#

megmentésével és az épületbe visszajutással van elfoglalva. És most ideje indulni befelé…
A megtépázott védelem már szinte ki sem mert nézni, a láthatatlan gyilkos egyre csak szedte
áldozatait. A tűvetők általi halál nem tartozott a legkellemesebbek közé, mert először csak fájdalom
érkezett, majd egyre több. Addig, míg be nem állt a halál.
Egy autó teteje behorpadt, amint egy súlyos test érkezett rá. A mögötte bújó két fegyveres
ezután ismét egy kékes jelenést látott, majd véget ért életük. Az áttetsző alak továbbugrott. Újabb
halálos áldozatok jelezték, merre tart.
– A tetőkre célozz! – kiáltotta egy parancsnoknak tűnő férfi és a fegyverek csattogni kezdtek.
Nem látták újabb autók tetejét behorpadni. Hol lehet a célpont?
Nyph már leugrott a földre és míg eddigi helye felé lőttek, addig ügyesen át tudott surranni az
emberek közt és egészen a szálloda sarkáig jutott. Még mindig nem vették észre, így egy közeli
ablakon bemászott…
Aylar és Trondam már borzalmasan zihált a futástól. A szálloda folyosói kívülről nem tűntek
nagynak, de idebent annyit kanyarogtak, hogy úgy érezték, már kilométereket tettek meg. Beln csak
nagyokat lélegzett, de nem látták rajta semmiféle fáradtság jelét.
Elérték a szálloda másik oldalát, és a legközelebbi törött üvegű ablakon át kipillantva a
szeméttel teleszórt, emberi ürülékszagot árasztó két méter széles sikátort láthatták. A másik épület
hanyagul épített faláról mállott le a barnás, penészes vakolat. Nem adódott lehetőség arra, hogy
megszáradjon, a nap fénye ide nem ért el, a nagy esőzés viszont annál inkább.
Beln gyorsan kipillantott. A sikátor mindkét végét levédték. Csapdába estek. Nemsokára
teljesen bekerítik őket.
Aylar és Trondam a falnak dőlt lihegve. Majd az Amarr nő megfogta a Caldari vállát: – Ha
körbevesznek, tudod, mi a dolgod – utalt arra zihálva, hogy inkább haljon meg, semmint hogy
elkapják.
Beln morózusan bólintott. Nem szívesen teszi majd. De ha muszáj, akkor muszáj. Inkább a
halál.
Újra kipillantott a szűk utcára, és észrevette, hogy a két végét kordonnal lezáró fegyveresek
nem is erre figyelnek. Hanem kifelé. Méghozzá úgy, mintha a közvetlen közelükben lenne valaki.
Ez biztosan Mei, vagy Nyph lesz, akik megöltek néhány fegyverest és mivel az álcaköpenyt még
viselték, nem esett nehezére kitalálni, hogy most fokozott figyelemmel pásztázzák a láthatatlan
támadók esetlegesen felbukkanó hőképét.
Beln intett a kezével Aylaréknak, hogy maradjanak itt. A nő már a földre roskadt a
kimerültségtől, Trondam visszafelé pillantgatott. A nagy melegben patakokban folyt róluk a víz.
A Caldari nő kimászott az ablakon és gyorsan kihasználta a helyzetet, hogy éppen kifelé
figyelnek a zsoldosok. Nem kellett sokat megtennie, talán húsz métert. Kimászás után egyből
felugrott és elkapta a felettük lévő emelet ablakának párkányát. Majd gyorsan oldalazva haladt. A
talajon nem akart futni, mert félt, hogy a sok szemétben valami csöröghet, ropoghat.
Mikor látta, hogy elérte azt a pontot, ahonnan egy ugrás a szemben lévő falra, onnan meg a
fegyveresek mögé, felhúzta a lábát és ellökte magát. A szemben lévő támfalra érkezett, amibe
beleszúrta alkarfegyverét, ezen megkapaszkodott, újra kitámasztotta a lábát, megint egy
ablakpárkány, majd egy újabb ugrás és…
A négy, főutcára figyelő zsoldos hallotta a döndülést, ahogy a nő melléjük érkezett. Méghozzá
három is. Az egyikük kiáltani akart, de átvágott nyakából csak bugyogó hangok jöttek elő. A másik
három hasonló módon, elnyisszantott torokkal zuhant a földre.
A nő a sikátor szélén állva gyorsan felmérte a helyzetet: ez a négy nem tudta leadni a jelzést,
így most senki nem tudta, hogy itt áll. Mindegyikük lövésre kész pozícióban rejtőzködött és
láthatóan idegességgel eltelve kapkodták fegyverüket különböző célokra. Igen, ez biztos, hogy Mei
vagy Nyph lesz, álcaköpenyben.
Trondam intett Aylarnak, hogy figyelje a folyosót. Sikerült valamennyire kifújniuk magukat.
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Ezután ő maga kinézett a sikátorba, ahová Beln mászott ki. A nő pedig a végéből, a falhoz lapulva
integetett, hogy jöhetnek.
– Gyerünk nagyasszony! Kifelé!
Aylar az ablakhoz hátrált. De mielőtt kimászhatott volna, meglátott valamit. Sziszegett
Trondamnak, aki szintén odakapta a fegyverét. Ám mire rendesen felvették a tüzelőállást, addig a
derengő alak máris mellettük volt. Fejéről lekapta a rejtő csuklyát: – Itt ne hagyjatok bassza meg! –
suttogta Mei.
Trondam és Aylar egy pillanatra elmosolyodtak. Mei kinézett, intett Belnnek, majd követte az
akrobata mutatványban, csak ő éppen a sikátor másik irányába indult. Tudta, ha Aylar és Trondam
kimásznak, akkor az első csörömpölő dolog felhívja rájuk a fegyveresek figyelmét és ezen a szűk
helyen nem lehet fedezékbe ugrani.
Mei gyorsan oldalazva haladt a párkányon, majd utánozva Beln mozgását, a zsoldosok mögé
ugrott. Kardja gyorsan villant, hangtalanul. Intett, hogy most indulhatnak.
Aylar és Trondam leugrott a földre és ahogy már a két nő sejtette, akkorát csörgött az első
lépés, hogy talán a másik oldalon is meghallhatták. De nem foglalkoztak vele, futottak.
Mikor Beln látta, hogy rendben vannak és már közelednek, átfutott az utca másik felére,
persze az álcaköpeny leple alatt. A vakító kék napsütésben szinte forrt a talaj, a hőség nem csak
fentről, hanem lába alól is érkezett. Elérte az utca másik felén nyíló, ezúttal szűk utcát. Innen olyan
szag csapta meg orrát, hogy újraértékelte a rothadó bűz kifejezést. De nem volt más választás, ide
kell bemenniük.
Aylar és Trondam is sikeresen átértek az utca másik felére, Mei követte őket. Sikerült
kicselezniük az őröket. Ezt most épp Nyphnek köszönhették, hiszen – mivel Mei velük volt –
biztos, hogy őrá készültek a zsoldosok. Futottak, ahogy csak a lábuk bírta, minél távolabb innen…
Nyph átlopakodott az épületen, ahová minden perccel egyre több zsoldos toppant be
egyesével, vagy csapatokban. Már nem becsülték le az egyszerűnek induló emberrabló vadászatot,
életveszélyes fenyegetettséggel kellett szembenézniük. A nő lopakodása közben egyetlen ilyen
csoportba botlott bele, de mire felfogták volna, hogy éppen mi történik, már meghaltak. Kiomló
beleik, földre hulló kezeik, a padlón saját csizmás lábuk látványa utolsó képekként villantak az
életükben.
A nő gyorsan vágott át a nemrég hallott karabély dörejének irányába és az utolsó pillanatban
látta kimászni Trondamot. Nem akart utána kiáltani, mert akkor felfedi magát. Ezért villámgyorsan,
mégis halkan követte őket…
A földalatti járat, ami a szállodából vezetett kifelé, még az épület emelésekor – mikor szebb
időket élt – lett kialakítva. Régen egy szervízjárat funkcióját töltötte be, mára elhagyatott, befedett
folyosó volt csupán. A házigazda sem használta már, a készítői is elfeledték. A nő persze sosem
gondolta volna, hogy az általa kedvelt CESZ vezérének társait menekíti majd ki innen, hozzájárulva
ezzel a szervezet további működéséhez.
A járat hosszasan vezetett le a sötétben, lépcsőkön haladtak lefelé, doh és penészszag
uralkodott minden méteren. Már jócskán a föld alatt járhattak, mikor meghallották a vízcsobogást.
A járat végül egy rácsban végződött, melyet az elöl haladó Croy könnyedén szétfeszített, hogy
bemászhassanak. A látvány elképesztette őket. A város alatt egy széles kanálishálózat húzódott.
Ugyan a technika lehetővé tette, hogy a mellékhelyiségek használata során az emberi ürüléket
különféle szerkezetek égessék el és semmisítsék meg, de ennek ellenére is megépítették a
hagyományos verzióját a vízelvezetésnek. A legtöbb kolónián ezek nem voltak többek, mint
búvóhelyek a helybéli hajléktalanoknak, szervizelésre alkalmas, mindent behálózó járatok és akár
egy égből érkező – akármikor bekövetkező – csapás esetén a lakosság menekítésére szolgáló
labirintusok.
A szétfeszített rácson kilépve eltörpültek a hatalmas csatornahálózat egyik fő alagútjában.
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Mivel mind űrutazáshoz szoktak, így nyomban ezen léptékkel szemlélték a nagyságát: egy
csatahajó is befért volna ide.
Világításnak nem látták nyomát, helyette sok, felszíni napfényt beengedő nyílás sorakozott a
félköríves boltozat közepén. Hogy éjszaka itt hogyan lehet tájékozódni, rejtély számba ment.
Lámpa nélkül képtelenségnek tűnt.
Croy lefutott a keskeny lépcsőkön és a középen hömpölygő víz finom sodrásában
felbukkantak a mocsok jelei. Különféle szerves hulladékok lebegtek a felszínén, kergetőzve a
ruhadarabokkal. Az előbbi dohos és penészes szagot most felváltotta a poshadt víz illata.
Szerencséjükre nem volt nagy bűz, a mellékhelyiségek berendezéseinek köszönhetően alig került
ide orrfacsaró szagokat előidéző, bomló anyag.
– Most merre? – kérdezte Volre, forgolódva a főfolyosó két továbbvezető iránya felé, néha az
oldaljáratok szájára pillantva,
– Fogalmam sincs – rázta fejét Max, mintha mindenki tőle várná a választ. – A terminálokat is
megbénította a zavaró, amit használtak. Nem tudom, honnan szedték, de hatékony darab, az biztos.
Valamint…
– Érdekel ez minket? – nézett rá Skye mérgesen a férfire. Nincs ennek jobb dolga, mint azon
áradozni, hogy milyen fejlett ketyeréket használ az ellenség? – Fey!
– Mi van? – vonta fel szemöldökét kérdően. Nem tetszett neki az, hogy parancsolónak tűnő
megszólítás érkezett hozzá egy általa nem ismert nőtől. Főleg, hogy az elmondások alapján ez egy
megbízhatatlan köpönyegforgató.
Skye meg arra gondolt, hogy Maxnak a legnagyobb gondja az ellenségen való ámuldozás,
ennek a nőnek meg a hozzá intézett hangnem. Általában Trondamra volt jellemző, hogy sikerült az
– ugyan hatékony – ám elsősorban balféknek tűnő emberek összecsődítése. De ez a csapat nem az ő
műve, ezért úgy érezte, ideje elgondolkodni, hogy manapság mi számít jó csapatnak. Majd
elhessegette gondolatait és a drónidomárhoz fordult: – Küld ki a robotjaidat! – Majd a kérdő
pillantására reagálva hozzátette: – Légyszi!
– Te vagy most Aylar helyettese, vagy mi a franc? – húzta résnyire szemeit.
Ez hideg zuhanyként hatott Skyenek. A nőnek igaza volt. Nem tőle várták az irányítás
átvételét.
Ekkor Fey körbenézett a jelenlévőkön, hogy megtalálja a rögtönzött vezetőt. Volre elszántan
leste a járatokat. Nem, ő nem jó főnök. Croy meg erős, de hülye. Persze volt esze, de nem ehhez. A
ronda Hacker meg mindjárt pánikba esik. A kislány… Na, nem, hessegette el a gondolatokat. A
királylánygyilkos Kiex? Aki összefeküdt a kémnővel? Hm. Milyen lehet kettejük érzése? Franc, térj
már észhez, fontos most éppen ezen gondolkodni? Gondolatban megrázta a fejét újra. Vagy Iroha?
Nem, ő sem alkalmas. Túlságosan nem foglalkozik semmivel, most is biztos csak Belnikén jár az
agya. Mi van a pappal? Oké, megint imádkozik, nem, ő sem. Magára is gondolt, de a robotok
irányítása is sok az agyának, meg utált felelősséget vállalni. Mi a helyzet az éhségtől kopogó szemű
kannibállal? Mióta nem ehetett? Áhh. Már megint hol járnak a gondolatok.
Fey a körbepillantás után rájött, hogy itt tényleg Skye az egyetlen olyan ember, akinek van
némi tapasztalata az emberek irányításában, mert pusztán harctéri ismeretek nem jelentenek előnyt.
Nem. Olyan ember kell, akiben mindkettő megvan.
– Jó, vigyél ki minket – adta fel.
– Ezt tudtam már akkor, mikor először kértelek. Akkor minek akadékoskodsz? – kötözködött
Skye.
– Jól van, bocsi. Na, menjünk – sürgette kezével.
Skye megrázta a fejét. Majd gondolataira erőltette a megoldás keresését.
Most egy kitudjahovavezet járat kellős közepén álltak. Aylarékról semmi hír, nincs kapcsolat,
a zavaró úgy tűnt, nem csak időszakosan vágta haza a készülékeket, hanem a belső funkciókat
leszámítva kommunikációra teljesen alkalmatlanná tette. A Hackerek elvégezték feladatukat, ami…
Itt meg is állt gondolataiban. Emlékezett az arcukra, mikor „kijöttek” a nő agyából. Tudta, hogy
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valami súlyos dolgot találtak. De mi lehet az?
– Mit találtatok? – fordult Max felé.
– Ezt csak Aylarnak mondom el – pillantott vissza elszántan.
Skyenek rögtön eszébe jutott, hogy még továbbra sem bíznak benne. Hát jó, akkor keressünk
más megoldást. A betörés során talált adatok – legyen az bármi – már rendelkezésre álltak, így akár
el is lehet tűnni a fenébe a bolygóról. Hát akkor irány az űrkikötő. Bérelnek egy siklót, megvárják
Aylarékat és tűnés. De vajon mi lehet velük? Élnek? Vagy elkapták őket? Akárhogy is legyen,
sejtette, hogy az elnökasszonynak lesz annyi esze, hogy ha kijutottak a szállodából, akkor az első
embertől elvegyék – nem szép szóval – a kommunikátorát.
– Tudsz szerezni térképet erről a helyről? – kérdezte Skye Maxtól.
A férfi megrázta a fejét, majd láthatóan magyarázni akart valamit, de a nő leintette.
– Jól van, akkor próbáljunk tájékozódni! Hol is volt az űrkikötő?
– A Tengely keleti részén – válaszolta Max.
– Mi is most a keleti részen vagyunk, igaz?
– Északkeleti.
– Akkor nincs messze. Indulás!
Ezzel a széles kanális egyik főfolyosónak tűnő járatában elindultak keleti irányba. Futottak…
Aylarék rohantak, ahogy a lábuk bírta. Ő és Trondam már úgy zihált, hogy azt hitték, a
levegőhiány végez velük. Beln és Mei is már szaporábban kezdte venni a levegőt, bár bennük még
bőven volt annyi szufla, hogy elfussanak megállás nélkül a város másik felébe.
Az egyik saroknál kilesve léptek zaját hallották. Mögülük érkezett. Megpördültek és Nyphet
látták, amint már kellő távolságból leveszi a csuklyát a fejéről, nehogy rálőjenek. Nem szólt egy
szót sem, csak intett kezével és melléjük futott.
Aylar tekintete egy pillanatra örömteli volt. A csapat három legjobb harcosa most éppen
mellette van. Remek. Most azonban el kell jutniuk az űrkikötőig. Remélte, hogy a többiek is
hasonlóan gondolkodnak. Ugyanakkor egyre égetőbbé vált felvenni velük a kapcsolatot.
Már jócskán eltávolodtak a szállodától és a kietlen, napsütötte városrészeken lopakodtak át,
igyekezve rejtve maradni az égen suhanó kopterek és különféle járőrautók elől. Összetalálkoztak
egy helyi, fiatal Minmatar vagányokból álló gyülekezettel. Akik amint meglátták Aylart és
Trondamot, feléjük mozdultak, hogy majd megleckéztetik a területükre tévedő turistákat, de amint a
három amazon előbukkant csuklyájának leple alól, tervükben elsődleges prioritásként jelent meg a
futás.
– Kapjátok el őket! Szerezzetek egy kommunikátort!
Nyph rájuk lőtt tűvetőjével, de a suhancok befutottak egy szűk utcába és eltűntek a szem elől.
Az amazonok pedig megindultak…
…két perccel később kommunikátorokkal a kézben tértek vissza. Kettőt szereztek, de ezek
csak bolygóközi beszélgetésre tűntek alkalmasnak. Most ez is több, mint a semmi.
Aylar felcsatolta az egyiket, Trondam a másikat és leroskadva a kimerültségtől egy koszos fal
tövébe, próbálták hívni társaikat. Ám egyiküket sem érték el.
– Nagyszerű! – szorította meg mérgében a nő a sajátját, de az az olcsó kivitelezésnek
köszönhetően összeroppant. Majd a falhoz csapta és belerúgott a szilánkokba. Ránézett Trondamra,
akinek arcáról patakokban folyt a víz. Megrázta a fejét, jelezve, hogy semmi.
– Hát akkor érjük el az űrkikötőt! Ott elbújunk és várunk. Remélem ők is igyekeznek majd
szerezni valami ketyerét és hívni minket. Ráhangoltad a hívójeledre? – fordult Trondam felé.
– Persze. Most a sajátomon is el tudnak érni. Remélem mielőbb megteszik. Aztán meg…
Nem tudta folytatni. Egy döngést hallott és Mei csuklott a fal tövébe. Szemei ijedtnek tűntek.
Félrehúzta álcaruháját és ekkor látta: veszélyesen megsérült az oldalán. De hol szerezte ezt? A
szállodában? Vagy a sikátorban? Vagy hol a fenében?
– Ó, a kurvapicsába – Trondam ugrott mellé és nyomban vizsgálni kezdte a sebet. – Ezt hogy
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a picsába nem érezted eddig?
– Mittudomén – rázta meg a fejét a nő és mintha csak most jutott volna el a tudatáig, hogy
már illett volna jóval előbb összeesnie, most igyekezett behozni a lemaradást: pillanatok alatt
elfehéredett.
– Hol szerezted?
– Szerintem a szállodában. A sikátornál. Éreztem, hogy valami az oldalamnak csapódik, de
azt hittem, csak egy kéz az, amit le is vágtam utána. Hát ezek szerint az nem kéz volt.
– Mutasd! – tolta félre a férfit Beln. Megfogta Mei fejét, a szemébe nézett, közben elfektette a
mocskos földön.
– Nem kéne valamit alá tenni? – Aylar időnként a nőre, de a körülöttük lévő utcákra is figyelt,
nehogy meglepetés érje őket.
– Nincs semmink – rázta a fejét Trondam.
Beln közben megvizsgálta a sebet. Nyph pedig a száját húzta. Nehogy már így patkoljon el.
Még meg akarok küzdeni vele, gondolta.
– Nanorobotok. Eszik bele magukat a húsba – fújt ki egy légtérnyi levegőt a nő.
Mind tudták, milyenek ezek a szerkezetek. Hallottak már ilyen fegyverekről. Azon felül, hogy
egyazon veszélyességi kategóriába estek távolságba célzó társaiknál, alattomosan végezték ki a
célpontokat. Akit megütöttek ezzel, az csak azt érezte, mintha egy vascsővel csapták volna meg.
Ám az ütés helyén vékony tűk lökődtek ki a rúdból, amiket nem lehetett érezni, ezek beleszúródtak
a húsba és máris bejuttatták a nanorobotokat. Aztán ezek meg nyomban bontani kezdték a
szöveteket, amikhez hozzáfértek. Meit egy ilyennel vágták oldalba vesetájékon és a nanorobotok
már elérhettek valami fontos szervet. Ez esetben a vesét. Mivel a nő szervei azért még emberiek
voltak, így bizony egy ilyen akár ki is végezheti. Főleg az a tudat, hogy a vese kiiktatása után a kis
szerkezetek nem fognak megállni és gyakorlatilag, ami elpusztítható, azzal meg is fogják tenni pár
óra alatt. Keserves, fájdalmas halál.
– Kurvára fáj – nyögte Mei, miközben fokozatosan ködösödött el a tekintete.
– Képzelem – simogatta meg a fejét Trondam. – Nyugi, kiviszünk.
– Van valamink, ami… – próbálkozott Beln.
Trondam megrázta a fejét. Gaorra lesz szükség. Méghozzá gyorsan.
A férfi Mei válla alá nyúlt és talpra állította. A nő fújtatott, a prüszkölésbe nemcsak nyál,
hanem már vér is került. Egyre romlott az állapota.
Ám a nő borzalmas súlya miatt Trondam szemei kimeredtek. – Nyph, segíts! – sziszegte.
A nő lassan sétált oda, tovább húzva a feszült idegeket.
Megtartották Meit, aki másodpercről másodpercre jobban veszítette el kapcsolatát a
külvilággal. Szemei egyre többször akadtak fent. Nem tudták, mennyi ideje lehet még, de nem sok,
az biztos.
– Beln, előre! Mennyire lehetünk?
– Passz. Talán egy kilométer. Nézd! – mutatott egy éppen ereszkedő siklóra. Követve
leszállási ívét látták, melyik irányban van az űrkikötő.
– Oké, indulás! – Közölte szigorúan Aylar, majd elindultak. Trondam és Nyph cipelték a
súlyos Meit, Beln láthatatlanul cikázott, az elnökasszony pedig hátvédként haladt mögöttük…
– Nem jártunk már erre? – kérdezte ingerülten Skye.
– De, jártunk – bólogatott Fey. – Úgy tűnik, a kommunikátor zavaró a robotjaimat is
megtréfálta. Rossz jeleket kapok tőlük. De fogalmazok máshogy: eltévedtünk.
– Óriási. – Köpött egyet. – Valakinek, valami használható ketyere?
Nemlegesen rázták a fejüket. Volt itt minden, egy épület lebontására képes beültetésektől
kezdve élve műtés véghezvitelén át harci robot is, de egy pofonegyszerű, tájékozódásra alkalmas
dolog az nem.
Skye hisztérikusan felkacagott. Ő maga is micsoda remek kiképzést kapott az emberek
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átverésére, harci helyzetekre, de arra az esetre, ha eltéved egy labirintusban, arra nem. Röhej. Bár
az sem kerülte el figyelmét, hogy az alagutak készítői mintha éppen ezt szerették volna: hogy valaki
tévedjen itt el. Vagy pedig… Nem merte bevallani magának, de tudta, előfordulhat: az álcázott
falak. Ahol ezt látták, ott járat lehetett és fordítva. Hallott már ilyenekről, ezt a módszert többnyire
azok használták, akik ilyen helyeken rejtőzködtek, így zavarva össze a keresésükre küldött
egységeket, akik aztán egy idő után örültek, hogy visszajutnak a felszínre.
– Thermoképek, röntgen, működik valami? – fordult a speciális szemmel rendelkező egyének
felé. Nemlegesen rázták a fejüket.
– Na, jó, akkor jelöljük az utat! Croy, kérlek karcolj valamit az elágazásokra, ahol már
jártunk!
Az óriás bólintott, majd máris kilökte fegyverét és két X-et karcolt a boltíves átjáróba.
Továbbindultak abba az irányba, amerre az űrkikötőt sejtették…
Aylarék elérték az űrkikötő határát. A hatalmas nyílt terepet erőtérkerítéssel vették körbe,
hogy távol tartson akit csak lehet. De elég hanyag építésűnek tűnt és a sűrűn elhelyezett oszlopokat
könnyedén, egy lövéssel ki lehetett iktatni.
Az űrkikötő közepén két torony emelkedett, túl a hatalmas területen pedig a város épületei
magasodtak. Ugyan már a Tengelyben jártak, mégsem láttak senkit errefelé. A kopterek ki voltak
tiltva a légtérből, nehogy baleset történjen, így eggyel kevesebb, őket kereső szemmel
számolhattak.
Aylar szétlőtte az egyik kerítésgenerátort, ami halk zúgással engedte fel a lezárt területet.
Trondam már rettenetesen izzadt, Nyph arcán is egyre több izzadtságcsepp jelent meg, de nem az
erőlködéstől, hanem a hőségtől. Ami egyre fullasztóbbá vált. Ez a közelgő vihar jele. Ennek
bizonyításaként meg is látták a gyorsan közeledő, hasas viharfelhőket a távolban. Az űrkikötő
szabad jelzést adó fényei vörösbe fordultak, szélerősség és sebesség kijelzések jelentek meg,
melyek abba az irányba fújódtak, amerre a szél sodorta őket.
– Beln, menj előre és vakítsd meg az egyik tornyot!
– Oké Aylar! Várjatok itt!
Ezzel a nő a fejére húzta a csuklyát, eltűnt a szemük elől és beviharzott a kikötő területére…
– Ez már megint mi? – fakadt ki Skye egy már bejelölt falrészre mutatva.
– Azt jelenti, hogy már erre is jártunk – szabadkozott Croy.
Fey csak a furán sípoló robotjait nézte és mintha kis beteg állatok lennének, simogatta őket. A
zavaróberendezés – ki tudja mennyi időre – de tönkretette a kis gépek navigációs rendszerét. Talán
még alkalmasak a harcra, de útmutatásra aligha.
Rufy mindez idáig egy szót sem szólt. Rettenetesen félt, de nem sírt, nem hisztizett, hanem
elképesztő bátorságról tett tanúbizonyságot. Robotja, amin lovagolt, nem volt nagyobb egy
négykézlábra ereszkedett embernél, bár formáját tekintve semmivel nem tudtak hasonlóságot
találni. Mint egy groteszk keresztezése az embernek, és valami négylábú állatnak.
– Na jól van, akkor ezek szerint valaki szórakozik velünk – nézett körbe a nő.
– Egyetértek – helyeselt Fey, majd csatlakozott hozzá a körbekémlelésben.
Skye megbökte Croy oldalát és szemére mutatva halkan jelezte, hogy mit tegyen. A gépember
pedig felismerte a jelet: ezeket elit kommandósok szokták használni és arra utalt, hogy váltson
hőlátó üzemmódra, mert van a közelükben valaki.
Croy engedelmeskedett. Szemeinek színe megváltozott, sárgába fordult és mintha Skyet
nézné, a válla fölött pillantott el. Kezét kettőjük közé rejtve mutogatta: – Mögötted.
A többiek is látták a jelet. A fegyverek készenlétbe helyeződtek. Croy visszaszámolt az
ujjaival. Három… kettő… egy…
Skye oldalra vetődött, Croy karjai pedig szétnyíltak, lövésre kész állapotba helyezve a bele
épített fegyvereket.
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Egy alak tűnt fel egy pillanatra, álcázót viselt. Croy megvilágította a testét és a következő
másodpercben egy férfi tűnt fel. Majd cafatokra szakadt és a szemben lévő falra csattantak
testrészei.
Skye feltápászkodott a földről, majd odasétált a kar maradványaihoz. Kiemelt egy véres
szerkezetet, majd Max felé dobta. Az elkapta, majd kikapcsolta. A folyosón nyomban eltűntek a
járatokat rejtő kivetített falak.
– Ki volt ez? – kérdezte Kiex, undorodva fordította el fejét a véres masszáról.
– Fogalmam sincs – rázta a fejét Skye. – Nézd csak, mi van itt még. – Majd még egy
szerkezetet emelt fel egy véres, égett ruhadarab mellől. Egy kommunikátor…
Nyomban Max felé dobta ezt is. Kis idő múlva a férfi közölte az eredményeket: – Csak
bolygóközi hívásra alkalmas.
– Hívd Aylart! Vagy Trondamot! Vagy akárkit a többiektől.
Max először főnökasszonyát hívta. Semmi. Majd megpróbálta Trondamot…
– Max! – Trondam szinte kiabált az örömtől.
– Kussolj már! – rivallt rá Aylar.
– Jó, bocs. Max, jól vagytok? Merre jártok? – halkult el.
– A csatornákban. Mind jól vagyunk, csak egy kicsit eltévedtünk, egy helybéli szórakozott és
labirintusjátékot játszatott velünk. De már meghalt. Ti jól vagytok? Merre vagytok?
– Az űrkikötőnél. Beln éppen most megy be az irányítótoronyba, hogy jobb belátásra bírja a
bentieket. Nem hiszem, hogy ne hagynának meglépni, de ki tudja? Meg ha kiszúrnak, akármi
megeshet. De valami történt. Volre ott van?
A másik oldalon pillanatnyi csend támadt. Trondam könnyedén el tudta képzelni, hogy a
navigátora azonnal rájött, hogy történt valami barátnőjével. – Itt Volre! – szólt bele.
– Mei megsérült! Életveszélyesen.
– Ne… – hallatszott elcsukló hangja.
– Gaor kell, de gyorsan! Meit egy nanobottal vágták oldalba és a szerveit éppen zabálják fel a
kis dögök.
– Igyekszünk! – hallatszott Volre eltökélt hangja. Ekkor pedig hallották a vonal másik végéről
érkező veszekedés hangját, amint a férfi vitába száll Skyevel, majd Feyjel, végül Kiexszel is, hogy
rohanni kell, de ők meg nem akartak ész nélkül lavírozni.
Trondam megvárta, míg a vita alábbhagy, melyben úgy tűnt, Volre győzött.
– Itt újra Max – vette vissza a férfi a készüléket. – Volre úgy indult meg, mint akit tüzérségi
ütegből lőttek ki, úgyhogy megyünk felétek. Csak meg kell találnunk az utat is oda. A felszínen
nem ügyködünk, mert baj lesz. Hívunk később.
– Jó, igyekezzetek!
Bontották a vonalat. Megnyugtató érzés, hogy már tudnak egymással beszélni.
Aylar eközben Meit pofozgatta, aki már elájult. Szájából vér csorgott. Trondam pedig
összeszorult szívvel nézett tüzérére és jóbarátjára. Nem akarta elveszíteni. Majd tehetetlen dühében
fegyverének tusát a földhöz csapta kétszer.
Aylar sajnálta őket. Na meg persze mindenkit. Különösen saját magát. Francba az egésszel, ha
innen kijutnak, gyorsan megosszák az információkat a talált adatokról és utána ideje jelen lenni a
CESZ irányításában. Megkeserülik ezek, hogy megpróbálták félreállítani, az egyszer biztos.
– Bent vagyok – jelezte eközben Beln egy utóbbi percekben zsákmányolt készülékről hívva
Trondamot.
– Nagyszerű! – vette át a készüléket Aylar. – Nézd meg, hogy van e riadó, vagy esetleg aktív
légtérlezárás miattunk.
– Semmi. Úgy tűnik, hogy ezek még mindig nem tudják, hogy te vagy itt ezen a bolygón.
Még mindig azt hiszik, hogy csak emberrablási ügy ez az egész. Jók vagyunk.
Francokat vagyunk jók, gondolta Aylar. – Van szabad sikló?
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– Aha, három is parkol itt. Egyikre sincs bejegyezve fuvar jelenleg.
– Szuper. Akkor egyiket kibéreljük. Lopni túl feltűnő lenne, mert biztosan riasztják a helyi
hatóságokat. Bérelj egyet!
– Vettem!
Beln nem sokkal később jelzett, hogy a sikló kész a felszállásra. Eddig jó. Már csak a többiek
kellenek, mert Mei itt hal meg a karjaik közt. A vérzést nem tudták elállítani, a belül pusztító
nanorobotokat meg végképp nem. Mennyi ideje lehet? Talán egy óra? Vagy annyi se?
Beln a hivatalos kérelmeket megkerülve ment be a siklóba, és a pilótának közvetlenül fizetett
a fuvarért. Elegendő pénzt utalt át ahhoz, hogy ne kérdezősködjön és csendesen vigye el őket innen.
A sikló a kerítés közelébe érkezett és a talaj fölött lebegett robajló hajtóművekkel. A kis delta
szárnyú, tömzsi gép újabbnak és kényelmesebbnek tűnt, mint az, amivel leérkeztek.
A rámpán Trondam és Nyph felcipelte az öntudatlan Meit, majd bekötötték a láthatatlan
biztonsági övekkel.
– Itt Max! – hívta Trondamot a navigátor.
– Mondj valami jó hírt! Kint vagytok?
– Igen, kijutottunk. A „B” zónában vagyunk. Közel a Szeglet határához.
– Jó! – Aylarra nézett, aki Mei fejét simogatta. Összetalálkozott a tekintetük. A nő bólintott.
Mehetünk, jelezte ezzel. – Max, menjetek fel egy épület tetejére. Ott szedünk fel titeket!
– Vettem Trondam!
Tizenkét perccel később…
A sikló a Szegletben, egy elhagyatott, tízemeletes épület tetejéhez lebegett és készen állt arra,
hogy az ott csoportosulókat is felszedje. A megnyíló rámpára Volre ugrott fel elsőként, senki nem
akarta megállítani abban, hogy barátnőjéhez fusson. Utána Gaor rohant, aki már szedte elő a
szükséges apró berendezéseket a rögtönzött műtéthez.
Volre sápadt arccal, az imbolygó padlójú gépben nem foglalkozott azzal, hogy bekösse magát.
Nyomban Mei mellé ugrott és kérdezősködni kezdett: – Hogy van? Mi van vele? Él még? Mennyi
ideje van?
– Nem tudom. – Válaszolt Aylar az összes kérdésre ezzel. – De hagyd idejönni Gaort! Majd ő
megmondja.
A pap Mei elé térdelt és ránézve megrázta a fejét. Ez nem jó jel.
Eközben a sikló bezárta a rámpáját. Aki csak tudta, bekötötte magát és nem volt olyan, aki
most ne nézte volna aggódó arccal a papot, amint a vizsgálatot végzi. Még Nyph arcán is először
láttak aggodalmat, de ő más miatt…
Gaor szemei zöldre változtak, majd kezeit végigfuttatta a test azon részén, ahol bejutottak a
nanorobotok.
– Bámulatos – mondta. – Ezek megették már a veséjét és most a gyomrát falják. Két perc és a
többi átrág egy fő artériát. Aztán…
– Nem kéne talán megmenteni? – üvöltött rá Volre.
– De, de, elnézést. Ó uram, adj erőt e szegény lánynak a gyógyulásban. Vezesd kezem, hogy
megmentsem életét!
Rufy a nemrég elsajátított vallásgyakorlati lecke első óráján tanultakat ismételte: imádkozott.
Gaor egy apró spray-t vett elő, melyen egy kijelző mutatta, hogy milyen töltet várakozik
benne kilövésre készen. Egyik tűhegyes ujjával elhúzta az egyik grafikont, majd a piciny palack egy
gázsugarat lőtt ki oldalra. Mihelyst az értékek mind zöldre változtak, félrehajtotta a nő oldalán a
sérült ruházatot. Mivel még így se fért hozzá rendesen, így intett Trondamnak és Volrenek, akik a
súlyos nőt a padlóra fektették, majd félmeztelenre vetkőztették. Máris látni lehetett a bal veséjénél a
véraláfutásokat, a felpuffadt, vörös erezetű bőrt. Gaor a kezét lassan mozgatta a test felett, mintha
csak simogatná a nőt. Először a behatolás helyére fújta a palack tartalmának egy részét. A hab máris
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beszívódott a sebbe. A keze haladt tovább. Megállt a gyomor tájékánál. Elővett egy tűt és párak
szisszenésére úgy szúrta bele, minta az előtte fekvő szép nő áldozat lenne egy kegyetlen isten
oltárán és így küldi át hozzá. Majd haladt tovább. Átment a másik veséhez. Ott is egy szúrás.
Ezután következett a lézerszike. Ekkor már a sikló traumakészletére is szükségük volt, mert
kifogytak a kötszerekből.
A szike felvágta a nő hasát. Nyomban vér bugyogott elő a nyitott sebből. Rufy ájultan ernyedt
el székében, feje csak a sikló dobódásait követte. A kiömlő vér furcsán sötétvörös színű, túlságosan
csillogó volt. Gaor a kezeinek drótjait befuttatta a sebbe. Erre már Aylar is öklendezni kezdett és
elfordult. Újabb szúrások, fújások. Majd nekiállt összevarrni a sebet. Ujjai villámgyorsan
mozogtak.
A műtét nem tartott tovább néhány percnél. Letörölték a nő bőréről a vért és következett a
végső diagnosztika. Mivel Gaor sokszor lemondóan a fejét rázta, így féltek meghallani az
eredményt. Volre nagyot nyelt.
A pap felállt és a sikló még imbolygó talaján megkapaszkodott. Volre szemébe nézett, de sok
jót nem lehetett kiolvasni a tekintetéből. Baj van.
Volre úgy érezte, hogy mindjárt eljön az az idő, mikor már nincs miért élni, lélegezni és ideje
levetni magát a siklóból a mélybe.
Ám a pap ekkor elvigyorodott: – Sikerült. – Nézte elégedetten a plafont. – Megmentettem egy
életet. Az elsőt. Köszönöm uram. – Ezzel imádkozni kezdett.
Volre szemébe könnyek szöktek az örömtől, majd nevetve intett a többieknek, hogy most már
elég, ne nézzék félmeztelen barátnőjét. Csókot adott a még öntudatlan nő szájára, majd öltöztetni
kezdte. Aylar térdelt mellé és mosolyogva kacsintott a férfinek. Örült, hogy Mei életben maradt.
Segített neki felöltöztetni a súlyos nőt.
A többiek is mind örültek, különösen Trondam. Mei mintha a kishúga lenne, úgy viseltetett
irányába. Ha elveszítené, neki is új dolgokat kellene találnia az életben, ami pótolná a hatalmas űrt,
amit hiánya okozna.
A siklók közben elhagyták az atmoszférát. A kilátókon gyönyörűen tündökölt a kéken
ragyogó nap, és a furcsa színekben tündöklő felszín. Nem sokkal később a viharfelhők elérték a
várost és eltakarták a szemük elől. Gyorsan haladt, ha még most is lent lennének, akkor bőrig
áznának, az biztos.
Max beszélni akart, elmondani, hogy mit találtak, de Aylar leintette. Tartott a lehallgatástól,
ezért majd a hajókban privát csatornákon keresztül beszélik meg ezt a meglehetősen nagy
problémát…
Folytatása következik…
16. RÉSZ: A CESZ TITKOS TERVE ÉS A SZABOTÁZS AKCIÓK
Az előző rész összefoglalója: Aylarék elfogják Olased Okouri Caldari katonatiszt asszonyt,
majd Fey, Max és Volre betörnek az agyába, hogy létrehozzák azt a kapcsolatot, amin keresztül
Aylar a jövőben be tud törni és a CESZ vezérkar megbeszélésén ott lehet és elintézze saját
magának, hogy újra a szövetség élére kerüljön. Ám a Hackerek valami másra is rábukkannak, amit
még nem mernek közölni. Eközben bolygóbiztonsági erők jelennek meg a romos szállodánál, mivel
emberrablásról érkezett vészjelzés hozzájuk és könnyedén meg is találják a kommandós egységet. A
szállodából igyekeznek megszökni, de kettészakadnak. A csapat két irányból jut ki végül, de Mei egy
nanobot ütésének köszönhetően majdnem otthagyja a fogát. Életét Gaornak köszönheti. Eltűnnek a
bolygóról, hogy Max megossza mindenkivel a szörnyű titkot arról, amit találtak a katonatiszt
fejében a CESZ terveiről…
Tíz perccel a bolygó elhagyását követően…
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A sikló kitette utolsó utasait is a Nighthawkba. A pilóta megköszönte, hogy ő szállíthatta el
Aylar Brent. A nő szitkozódott, hogy a férfi felismerte, de közölte, hogy nem kell aggódniuk, ő is
szimpatizál a CESZ terveivel, és még annyi pénzt is kapott, hogy akár nyugdíjba is vonulhatna.
Aylar az Absolution hídjára ment. Már bekapcsolták a fűtést, a dermesztően hideg falak
bizonyos részei izzani kezdtek és a folyosók, termek levegőjét percek alatt elviselhető
hőmérsékletre emelték.
A hídra érve a nő lehuppant a pilótaszékbe, melléje ült Croy és Max. Privát csatornát nyitott
minden hajó hídjára, hogy elkezdjék a gyors megbeszélést. Max kezei remegtek az idegességtől. Ő
tudta már, mire készül a CESZ, de még Aylarnak sem mondta el, mert éppen azzal voltak
elfoglalva, hogy kijussanak a szállodából.
A nő feszülten várakozott, közben a kezeit morzsolta. Még nem kérdezte meg Maxtól, mik
ezek a tervek, a többiekkel együtt akarta hallani.
– Itt Skye Arran! Vételen vagyok! – a nő haja kócosan, ziláltan állt sokfelé. Arca beesettnek
tűnt, nem kicsit ideges volt.
Max ránézett és egy bölcs mosolyt eresztett el, arra gondolt, hogy ez még nem is tudja,
milyen bejelentés érkezik majd. Majd azután hogy fog kinézni…
– Hallak Skye, tisztán, érthetően – válaszolt Aylar egy gombot folyamatosan nyomva tartva.
Majd úgy emelte fel róla kezét, mintha csak egy forró lemez lenne.
– Trondam Rei jelentkezik. Vételen vagyok, hallotok?
– Igen 'matar, hallunk! – bólintott Aylar. Máris úgy fordította a képeket, hogy Skye és
Trondam láthassák és hallhassák egymást. A képernyőkön szemezni kezdtek. Aylar pedig résnyire
szűkült szemekkel figyelte őket. Skye láthatóan kereste a férfiben a közeledés lehetőségét, próbált
barátságos mosolyt ráerőltetni arcára. De Trondamról úgy pattantak le ezek, mint sziklafalról a
nekidobott kavics. Póker arcot vágott és úgy nézte a kémnőt, mintha arra készülne, hogy megműti.
Persze ő maga is ideges volt, majdnem elvesztette egyik emberét, akivel úgy kedvelték egymást,
mint a testvérek.
– Kiex Pergon vételen.
– Szeva' királylánygyilkos – vetette oda Aylar, majd az ő képét is úgy fordította, hogy
láthassák egymást.
– Beln Ruan is vételen – jelentkezett be az eddig mosolygó arcú, ám most fáradt tekintetű
kapitány is.
– Mindenki más itt van?
– Meit kivéve igen – válaszolt Trondam. – A kabinba pakoltuk be, tele van érzéstelenítővel és
gyógyszerrel, pár óra kell neki még.
– Jó, majd elmondjátok neki később. – sóhajtott Aylar. – Max, kérlek vezesd le, mit találtatok!
A kép a férfira fordult, aki megköszörülte a torkát.
– Igen. Nos, nem tudtuk elmondani nektek, de az agyba betörés sikerült, elhelyeztük azt a
programot, amin keresztül Aylar bármikor be tud lépni az agyába, átvenni az irányítást kis időre és
úgy ott lenni a CESZ megbeszéléseken, mintha csak ott ülne. Lebukástól sem kell tartani, de ez
csak az első két adásra érvényes. A harmadiknál az alany is tudni, érezni fogja, hogy valami nincs
rendjén. Ezért két lehetőség lesz. De azt majd Aylar kitalálja. Nos. Franc… – káromkodott. Ezt még
Maxtól nem nagyon hallották. – Nos, miközben elhelyeztük ezt a programot, részletes CESZ
tervleírásokra leltünk. Más szóval, tudjuk, mire készülnek.
A kíváncsi, türelmetlen pillantások elárulták, hogy már legfőbb ideje ezt kinyögni.
– Tehát. – Vett egy nagy levegőt remegve. – Aki ott volt, emlékezhet az Antiainen incidensre.
Bár mi ezen esemény bekövetkezésekor éppen a Kiskoken bolygón voltunk, de utána a
híradásokban hosszú hetekig ezt a mozzanatot láthattuk. Nos, a lényeg, hogy abban az incidensben,
mikor az Angel Kartell ütközött meg a Concord-dal és a Caldari Haditengerészettel, akkor egy
érdekes támadást vetettek be egy állomás ellen, hogy megbénítsák. Az elsővel sikerült is
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megtenniük. Az akció ezen része nem volt más, mint néhány Dramiel és Cynabal raktere csordultig
volt egy detonátorra kötött nukleáris torpedókkal. Mikor berepültek, kilőtték a hangárüvegeket, és
önfeláldozó akcióban ezt magával a hajótesttel is áttörték, majd berobbantották az összeset…
Irohatól egy halk fütty érkezett a háttérből, majd Kiex máris letorkolló tekintettel nézett hátra.
A férfi csöndben is maradt, mindössze csak laza stílusban ismerte el a pusztításra tett kísérletet.
– Ezrek haltak meg azon az állomáson… – a férfi nyelt egyet. – A CESZ tervei között pedig
találtunk egy hasonló bomba tervrajzot. A szerkezet több részből áll. Ezek listája is pontosan
megvan. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy képzeljük el, hogy nem hét kis hajó gyomra cipel
ekkora rombolóerőt, hanem egy teljes raktérrel feltöltött Obelisk… és egy Charon… valamint egy
Fenrir… Ha ezek… – elcsuklott a hangja, de már mind tudták, mit akar mondani.
A hallgatóságba belefagyott a szó…
A CESZ terve három teherszállító csurig töltése ilyen bombákkal és pár állomásba bejuttatása.
Ha pedig hét kis hajó rakterében cipelt torpedók kiütöttek egy teljes hangárszekciót és ezreket öltek
meg, akkor egy ekkora hajó akár az egész állomás eltörlésére is képes lesz…
De miért? Aylarban világok omlottak össze. Nem így indult. A CESZ békefenntartó. Elérte a
célját, ezt olyan sokáig kell fenntartani, amíg lehet. De ez? Ez mi? Ez már őrület. Ez
tömeggyilkosság. Népirtás. Ráadásul már eddig se nagyon volt biztonságban sehol, az egyetlen
reménye a hosszabb életre maga a CESZ, de ha ezt ezek megteszik, akkor már az se. De mit képzel
ez a vezetőség? Így akarja demonstrálni, hogy még erre is képes a szervezet?
Percekig zsibbadt csendbe burkolóztak. Senki nem tudta feldolgozni, hogy erre vetemedne a
CESZ vezetősége. A leglogikusabb magyarázat ezen őrültség mellett az, hogy ez valóban nem más,
mint erődemonstráció. Meg akarnak félemlíteni mindenkit. Ezt azonban már eddig is elérték. Akkor
ez miért kell?
Aylar úgy döntött, ezt nem szabad hagyni. Meg kell állítani őket. Észre sem vette, de ezt
hangosan ki is mondta.
– És hogyan? – Hangzott Beln kérdése.
– Hová mennek a szállítók? – kérdezte Aylar maga elé nézve.
– A célállomások azok, amikhez az utat már előzőleg megtisztította a CESZ a Concord-tól.
Egyik a Tash-Murkon Prime, másik az Octanneve. A harmadik célja a Hek.
– Mennyi idő, míg elindulnak? – fordult Max felé.
A férfi nyelt egyet: – Tizenöt óra…
– Micsoda?! – Ezt többen is kimondták, nemcsak Aylar.
– Pontosabban tizennégy óra ötvenegy perc…
– A mocskoskurvaéletbe… – csúszott ki az elnökasszony száján.
Újabb feszült csend, melyet Trondam tört meg óvatosan beszélve:
– Aylar, ha meg tudjuk akadályozni, hogy a bombák alkotóelemei ne kerüljenek a
teherhordóhoz…
– Eegen, magam is ezen gondolkozom – bólintott a nő. – Hát jó. Akkor nincs más
választásunk. Az idő kevés. Vagy hogy máshogy fogalmazzak, kurvára nincs. Szétválunk, csak így
van esélyünk. Max, küld el mindenkinek a teherhordók indulási koordinátáját, valamint azt, hogy
honnan szállítják be a bombák alkotórészeit. Egy hajó legénysége egy teherhordó megállítására.
Sajnos nem tudunk együtt menni, mert nincs idő rá. Bocs emberek. Na. Tehát… Trondam, tietek a
Fenrir. Ha esetleg a hajóba kell bejutnotok, akkor te értesz a legjobban a hulladékból épített repülő
hegyekhez. Kiex, tied a Charon. Caldari kapitány a Caldari gyártmány ellen. Skye, tied pedig az
Obelisk. Sajnos most nincs más választásom, mint megbízni benned. Ha átversz és még egyszer
találkozunk, életemre esküszöm, hogy ráhúzlak egy Vagabond elülső csövére és beleszáguldok egy
állomásba. Világos?!
Skye nyelt egyet. Majd bólintott. Be kellett vallania most magának, hogy ezen parancsoló
hangnem után eszébe se jutna máshogy cselekedni. Na meg maga az akció fontossága úgyis minden
egyebet háttérbe szorított, még számára is.
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– Én pedig Belnnel visszamegyek a CESZ-hez…
Aylart nyomban lehülyézték, és feltételezték, hogy meghibbant.
– Persze nem túl közel, csak pár fényévre tőlük, a közeli adás miatt, hogy hatékonyabban
tudjak belépni a katonatiszt agyába. Két csatlakozásom lesz mindössze, utána észre fogja venni,
hogy valaki buzerálja az agyát. Az elsővel Forggal fogok beszélni. Ha látja, hogy be tudtam törni az
agyába, talán meggondolja magát. Megmutatom, mi a terve a CESZ-nek, így gyanítom, hogy ezt ő
sem akarja… hm… vagyis csak remélem, de számítok a segítségére. Megpróbálom meggyőzni,
hogy ha ti esetleg nem jártok sikerrel, akkor az ő flottája vadássza le a teherhordókat. És a jövőben
váljon ki a CESZ-ből, addig, míg nem kerülök megint újra az élére.
Elismerően bólogattak. Ez megint az igazi Aylar Bren, az elnökasszony határozott terve és
döntéseként hangzott. Így máris öröm cselekedni. Már csak azt kívánták, bár ne lenne ilyen szűkös
az idő…
– Hát jól van emberek, akkor munkára! Időnk nincs, érzékeny búcsút se vegyünk. Próbáljunk
a lehető legkevesebbet beszélni, mert nem szeretném, hogy egy lenyomozott hívás miatt bukjunk le.
– Maxhoz fordult. – Átküldted az adatokat?
A férfi bólintott.
– Mindenkinek átvehető és érthető? Tiszta minden koordináta és feladat?
Megerősítették.
– Nos akkor, mindent bele emberek! Aylar vége. Találkozunk később.
A kapitányok tisztelegtek, majd kikapcsolták a képernyőket. Kivéve Trondamot, aki még
láthatóan mondani akart valamit. – Aylar! Én…
– Ne most 'matar!
– Jó, oké – húzta el a száját a férfi. Majd félénken közölte – Csak azt akartam mondani, hogy
vigyázz a hátsódra. Kell az még nekem – pillantott fel sanda vigyorral.
Aylar is elmosolyodott. – Tudom 'matarkám. Nekem is kell a te kis… illetve nagy… na
mindegy, vigyázz magadra! – pirult el. A jelen feszült helyzetben piszkosul jól esett neki, hogy azért
van még egy plusz, amiért érdemes élni. És ez pedig a hülye 'matar…
– Trondam vége! Később találkozunk! – kacsintott. Majd bontotta a vonalat. Neki is be kellett
vallania, hogy a kapcsolat Aylarral szépen kialakult. Úgy érezte, hogy ezt az egészet leginkább a
nőért teszi, hiszen féltette. Szívesen mellette lenne, segítene neki amiben csak lehet. De most nem
lehet. Most nincs idő erre.
A hajókon a kapitányok továbbküldték a cél koordinátáit a navigátoroknak, akik gyorsan
beállították ezeket és a hajók készen álltak az indulásra.
Aylar a még megmaradt felderítőket átvezényelte, minden parancsnoki hajóra jutott egy,
hiszen az út a célrendszerekig roppant veszélyes lesz…
TRONDAMÉK ÉS A FENRIR MEGBÉNÍTÁSA
Hat óra múlva a Sleipnir és a mellé vezényelt felderítő már lesben álltak. A Caldari
katonatiszt fejéből kilopott adatok részletesen leírták, hogy a Fenrir által, nem egész nyolc óra
múlva útnak induló, borzalmas erejű nukleáris bomba egyik fő alkotóeleme már bármelyik
pillanatban beérkezhet. Azt is tudták, hogy – egy őrszemet leszámítva – nem lesz kísérete. Persze,
hiszen senki nem sejtette, mi rejlik a gyomrában.
A Sleipnir álcázó modulja aktívan zúgott és törte meg a sárga nap fényét, valamint a különféle
kereső berendezések sugarait is. Egy gázbolygó közelében, az ugrókaputól nem egész harminc
kilométerre elhelyezkedve vártak, a másik oldalon a felderítő figyelt. A célpont onnan fog
beérkezni.
Trondam feszülten ellenőrizte a rendszer forgalmát. Null Sec-ben voltak, valahol a Fountain
régióban. Alig jártak errefelé. Eközben gondolatai Aylarra kalandoztak. Sajnálta, amiért így
kitoloncolták a CESZ-ből és hogy mi mindent meg kell tennie, hogy visszakerüljön. Személye már
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Új Éden szerte olyan ismertté vált, hogy sehol nem lehetne biztonságban, kivéve talán a Sleeperek
rendszereit, de azok sem fogadnának kitörő örömmel. Így hát érthető volt, hogy a nőnek az egyetlen
esélye az, ha visszaküzdi magát a vezetőségbe úgy, hogy a Caldari nő agyán keresztül úgymond
lázadást szít. Tudták, hogy személye nemcsak negatív, de pozitív figuraként is szolgált sokaknak,
nem csak a CESZ tagjait képező kalózoknak. Szerte a galaxisban, kisebb nagyobb gyülekezetek,
szervezetek tartották hősnek. Aztán arra gondolt, hogy talán egy ilyen szervezet akár el is tudná
bújtatni, de ezt végül kizárta, hiszen a busás vérdíj, ami a fején díszelgett, egészen biztosan
megfertőzne valakit és ez esetben elég egyetlen ember: leadja a drótot a Concordnak és vége
mindennek. Nem.
Rufy zavarta meg gondolataiban, amint betoppant a hídra és a férfihoz szaladt: – Trondi!
– Hát szia hercegnő – fordult felé mosolyogva. És tessék, mindennek tetejébe itt ez az
elbűvölő kislány, akit már úgy kedvelt, mintha a saját lánya lenne. Alig pár napja találkoztak, de
máris olyan kötelék alakult ki köztük, hogy elszakíthatatlannak érezte. Többször próbálták leadni a
kislányt, biztonságba helyezni valami szervezetnél, de egyrészt egyiket se találták túl
megbízhatónak, másrészt a kislány határozottan kijelentette, hogy nem és kész.
– Megígérted, hogy részletesebben megmuti a hajó irányítását. Megmuti? – villantotta meg
elbűvölő mosolyát. Hát erre tudna bárki is nemet mondani?
A férfi úgy döntött, hogy míg várakoznak, magyarázni kezdi neki a dolgokat.
– Hát jó, gyere!
A kislány melléje szaladt és ugrándozott, hogy jobban lássa az irányítópultot. Trondam
bekapcsolt egy széket és feltette rá a gyereket.
– Na, ez itt a kommunikációs panel – mutatott a bal oldali érintőgombhalmazra. – Ide be
tudsz csatlakozni az agyaddal is, de manuálisan, kézzel nyomkodva, ki is lehet nyitni a
holobillentyűket is. Aztán – fordult a középső szekció felé – ez itt a hajó irányítására szolgál.
Bármi, amit ezen elküldesz, megy a navigátornak, aki tovább dolgozik a kérelmekkel és küldi a
hajtóművekbe. A jobb oldali szekció meg célzási és tüzelési parancsokat továbbít a tüzérnek.
– Aha – bólogatott Rufy. Egy-egy gombot elmélyülten vizsgált, majd követte a férfi
magyarázatát, aki rátért a drónokra, a pajzsokra, hiperhajtóműre. Magyarázat közben nyílt a híd
ajtaja és Mei botorkált be rajta, karját Volre vállán nyugtatva. Még nem volt teljesen rendben.
Minden lépés fájt neki. Talán még szüksége van pár órára. Trondam le is teremtette:
– Miért nem döglesz inkább?
– Jó téged is újra látni – vetette oda pimaszul Mei. Majd összetalálkozott a tekintetük,
elmosolyodtak, és felkacagtak. Trondam és Rufy odamentek hozzá és átölelték.
– Jól vagy Mei-Mei? – pislogott a kislány.
– Igen, már jobban. Még fáj pár mozdulat. Volre elmondta, hogy Gaor mentette meg a
valagamat, beszélhetnék vele?
– Most nem – rázta a fejét Trondam. – Majd később.
– Jó. – Leroskadt egy székre és felszisszent.
Rufy elmélyülten vizsgálta a sebet, ő látta, mi zajlik belül. Majd ránézett a nőre. – Nagyon fáj,
Mei-Mei?
– Aha, kur… vagyis igen, nagyon!
– Szegény Mei-Mei – simogatta meg karját.
A nő elmosolyodott és megpaskolta a gyerek feje búbját. Volre közben egy Quafe-t hozott
neki. – Kösz! – mondta.
Trondam gyorsan elmagyarázta a helyzetet, míg kiütve volt, lemaradt arról, mi fog történni. A
beszéd végén csak egy hatalmas sóhajjal kifújta a hajszálakat a szeméből.
– És akkor most várjuk ezt a speciális alkatrészt szállító hajót?
– Aha, bármelyik pillanatban itt lehet. Egy őrszem van a másik kapun. Amint belép a célpont,
jelent, mi tépünk a helyünkre és lekapjuk. Ennyi a feladatunk. Remélem nem lép meg előlünk, mert
akkor üldöznünk kell egészen a Fenrir-ig. Az sincs messze innen.
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– Trondam – kezdte Volre – szerinted Skye megbízható lesz? Nem fogja megint szabotálni az
egészet?
– Mittudomén. – Vonta meg a vállát. – Csak remélni tudom, hogy nem.
– Tudod, én azt láttam benne, hogy ő is szenved.
– Ó szegényke. És akkor mi van? – kapta el a tekintetét Trondam. – Ne feledd, ő egy
tömeggyilkos és egy kém.
– De Aylar bízik benne és…
– Francokat bízik benne. Csak éppen nincs más választása, mint egy részfeladat rábízása. Ha
valóban igaz, amit mondott, hogy a Kartell kirúgta, akkor segít. Ha hazudott, és nem szabotálja a
neki szánt Obelisk elindulását, akkor szarban vagyunk. Nagyobban, mint eddig. De senki nem tudja
ezekre a kérdésekre a választ.
Volre megadóan bólogatott, mert azért Skyenek – akárcsak Kiex kapitány – szívesen adott
volna még egy esélyt. Nem csak azért, mert a nő is Gallente, hanem azért, mert – talán hiszékeny
módon – de látott benne valami jó szándékot. Remélte, hogy nem csalódik benne megint úgy, mint
három hónappal ezelőtt…
– Aylar még mindig utálja Skyet? – kérdezte Mei, majd tett pár óvatos mozdulatot, hogy
tesztelje, meddig tud fájdalom nélkül mozogni.
– Persze – bólogatott Trondam. Közben adott egy kis feladatot Rufynak. Megnyitott egy
navigációs tesztpanelt és beállított egy koordinátát. A kislány feladata az volt, hogy oda vigye a
hajót, persze csak szimulációban. Felállt a székre és rágcsálva alsó ajkát nekiállt megoldani a
feladatot. Mikor a férfi látta, hogy a kislány elfoglalja magát, Meihez fordult. – De mint mondtam,
nincs más választása, mint ideiglenesen megbízni benne.
– Ha elárul, én ráhúzom egy Vagabond orrára és belerepülök egy állomásba.
– Érdekes, Aylar ugyanezt mondta. – Vigyorgott Trondam.
– Hát persze, mert az hegyes, és fájna neki, ha behatol, tudod – grimaszolt Mei is.
Volre csak lemondóan a fejét rázta. A két 'matarnak a legrosszabb helyzetben is ilyesmiken jár
az agya. Mondhatni, tipikus.
– És Aylar hogy gondolta ezt a Forggal tárgyalást? Nem fél, hogy bemérik az adást? –
kérdezte Mei összeszűkült szemekkel.
– Nem, mert nem közvetlenül hívja fel, hanem a Caldari katonatiszt agyán át. Így nem tudják
majd lenyomozni, honnan lépett be oda.
– Értem – Mei a kislányra nézett, aki a fejét vakarta, és nem értette, hogy a szimulációs
program miért ugratta bele egy nap kellős közepébe.
A nő még mondani akart valamit, de hirtelen megnyílt egy vészcsatorna és a felderítőjük arca
volt látható. Csak egy szót mondott: – Jönnek!
Trondam máris a pulthoz ugrott, kikapta Rufyt a székből és élesre állította a rendszereket.
Volre segíteni akart felállni Meinek, de a nő visszautasította a segítséget. Sziszegve talpra állt.
Trondam pedig feléje fordult. – Menni fog?
– Egy teherhajót csak le tudok szedni az égről még így is – közölte flegmán, majd beállt a
liftbe, ami lecsúszott vele a tűzvezérlő szekcióba.
Volre követte a példáját, egy másik felvonóba állt, ami a navigátorterembe száguldott vele.
– Egy Iteron cipeli a cuccot, előtte halad egy Buzzard. Buzzard megy be hozzátok!
– Vettem! – válaszolt Trondam. – Volre, Mei, hogy álltok?
– Tüzér a helyén – villant fel Mei arca. Zilált, fáradt vonások uralkodtak rajta, ami most a
képernyőn jobban feltűnt, mint akkor, mikor itt ült.
– Navigátor a helyén – jelentette Volre is, és azt a cowboy kalapot semmi pénzért nem vette
volna le a fejéről.
– Látjuk a Buzzardot! – Jelentette Trondam vissza a felderítőnek. – Eltűnt.
– Értettem. Az Iteron most érkezik kapura. Megy be…
Trondam nyelt egyet. Gyorsan le kell kapni a szállítót, aztán eltűnni a fenébe és az ő részük
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készen van.
– Iteron bent nálatok.
– Vettem. Mei, készülj!
A nő bólintott.
A kapu felvillant, amint beküldte a szállítóhajót. Még a passzív álcázás leple alatt várakozott.
Nem sejtette, hogy tőle nem messze egy Sleipnir ágyúi már alig várják, hogy megszórják.
Az Iteron előtűnt és mit sem sejtve fordulni kezdett a kiugró kapu felé.
– Álcázó lent! Támadás! – kiáltotta Trondam.
A szállítóhajó pilótája kellően meglepődött, mikor mellette előbukkant a Sleipnir, sőt mi több,
már célozta is be. A hajó hídján nyomban pánik alakult ki, ami mindössze pár másodpercig tartott…
Mire észbe kaptak, már a mentőkapszula falát nézhették belülről. Elvesztették az értékes
rakományt. De nem tudtak mást tenni, csak elhúzni valami koordináta felé.
– Megvan a cucc! Húzom be. – Ezzel egy vonósugarat aktivált, ami a kétezer méterre lévő
konténert magához húzta. Ám a benne rejtőző alkatrészek – robbanófejek, elosztók, detonátorok,
hasadóanyagok – mérete jóval nagyobb volt, mint a Slepnir raktere.
– Nem fér be. Hm. Akkor töröld le az égről! Mei… légyszi…
– Igenis! – vigyorgott a nő. Majd egyetlen sorozattal kilőtte a konténert, aminek tartalma
újabb apró, méteres darabokra szakadt és megkezdte útját az örökkévalóságba.
– Megvan? – kérdezte a felderítő.
– Aha, meg! Jelentek Aylarnak.
Trondam bejelentésére a nő vidámnak tűnt, majd másodpercek alatt visszatért gondterhelt
arca. Elmondta a titkos találkozó helyét, így, mivel feladatukat elvégezték, eljött az ideje az
indulásnak.
A felderítő is megkapta a koordinátákat, így nekiindultak, hogy újra találkozzanak Aylarral,
aki nemsokára megkezdi az agyba törést.
Ám Skye és Kiex kapitány hajóira még várt a nekik szánt feladat…
SKYEÉK ÉS AZ OBELISK MEGBÉNÍTÁSA
A nemrég vásárolt Falcon-nak most nem tudta hasznát venni a nő, így sebesen, az első
elérhető állomáson vett egy Damnation-t. Ez hatékonyabb, ha harcolni kell. A melléjük vezényelt
felderítő hajó már elhelyezkedett a várható útvonal egyik kapuján, a másik oldalon a parancsnoki
hajó várt készenlétben.
Még közel hat óra volt hátra az Obelisk indulásáig. Ez idő alatt bármelyik pillanatban
beérkezhet az ennek szállított alkatrésztömeg a bombához. Nem volt más választásuk, mint várni.
Skye a hajó hídján készenlétbe helyezte a berendezéseket, az álcázómodul halk duruzsolása és
az általa megtört vörös nap fénye furán játszadozott a hajó elülső kilátóján, ami Aylar hajójához
hasonlóan belülre vetítette a kinti képeket, de most kissé furán. Besötétített, csak a kint játszadozó,
hullámzó fények és a holografikus irányítópult kéken világító felülete világította meg a termet.
Skye a gondolataiba merült. Megpróbálta kicsit összeszedni magát, mert ügynöki képzés ide
vagy oda, elérte tűrőképességeinek határát. Trondamot még mindig szerette és gyűlölte is egyben.
Nem, nem esett jól neki az, hogy most Aylarral van és irányában pedig hideg, mint egy lekapcsolt
űrhajó belseje. Gondolkozott sokat, hogyan tudná a férfit visszacsábítani, de semmi nem jutott
eszébe.
Kiex kapitánnyal való kapcsolata meg csak olyan volt, mint eddig a legtöbb férfi az életében:
csak egy játékszer. Bár ahhoz elég jó, vallotta be magának. A kapitány hangjából többet hallott
mostanában lihegés formájában, mint értelmes beszédként. Meg amúgy is, túl jószívű. Egy
pillanatra elmosolyodott magában a neki szánt jelzőn, amit legénysége aggatott rá, a
királylánygyilkoson. Való igaz, mintha megfordította volna a régi mese értelmét a viselkedésével.
Na de mindegy, hessegette el gondolatait. A férfi jó volt, maradjon csak mellette, segítségével be
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tudja hozni az elmúlt három hónap börtönben eltöltött ideje miatti szexuális ingereinek hiányát.
Másra nemigen lesz jó.
A nő észre sem vette, de Nyph és Eyxon sétált be a hídra. Quafe italokat és valami egyszerű
kaját vettek ki egy gépből és csendben figyelték Skyet, amint a földet nézi és töri a fejét. A két
másik nőt nem érdekelte túl sok minden. Eyxon a szintetikus húst szinte nyersen vette ki a gépből,
jó véresen, bár ez sem volt más, mint festék némi szagadalékkal. Vér illata volt, de a nő tudta, hogy
ez nem igazi. Hmm, igazi vér. A franc, kéne már egy jó kaja, gondolta. Most van idő, a sok átutazó
közül el kéne kapni valakit, a kapszulát behúzni és máris jóllakhat. Rá is nézett Skyere, hogy ötletét
megossza vele, de végül jobbnak látta, ha mégsem teszi. Végül megvonta a vállát és unottan enni
kezdett. Számára nem volt kérdéses, hogy az egyetlen ember az életében, akivel valami értelmes
kapcsolatot alakított ki, az Skye, ezért eltökélte, hogy bármi történik, vele marad. Nem volt senkije,
nincs hová mennie. Itt meg egy jó móka zajlik éppen. Hát akkor miért is fusson el ez elől?
Nyph is gyorsan evett valamit, és látta, hogy Skye arca nemcsak az idegességtől, hanem sok
átélt kellemetlen dologtól és fáradtságtól most elég beesettnek és szánalmasnak nézett ki. Eyxonra
pillantott, aki csámcsogva nézett vissza rá. Nyph egy szó nélkül nézett a kajára, majd intett fejével
Skye felé, hogy biztosan éhes, vigyél neki valamit.
Eyxon nagyra meresztette szemeit azon, hogy Nyphnek ilyesmi az eszébe jut. Nem gondolta
volna, hogy éppen ő lesz az, aki gondolni fog erre. Végül megvonta a vállát és a gépből valami –
számára ocsmány, de fejletlen étkező számára élvezetes illatú – kaját vett ki. Majd Skyehez sétált
vele, eléje állt majd megkocogtatta feje búbját, mert Skye meg sem mozdult. Felnézett, majd mintha
álomból ébredne, megköszönte a kaját és miközben a mesterséges kilátót nézte, unottan rágcsálta
ételét.
Nyph nem gondolkodott semmin, egy dolgot kivéve. A Meijel való harc lehetőségét kereste.
Belátta, hogy az egyetlen módja a vele való küzdelemnek az lesz, ha elmennek egy edzőterembe
valahol és úgy mérik össze erejüket, vagy egy virtuális játékban mutatják meg, mire képesek. Ez
utóbbi teljesen valóságosnak hatott, egy apróságot leszámítva: az adrenalin sebes áramlását. Végül,
mivel neki édes mindegy, hogy mi történik körülötte, még az se érdekelte, ha visszaviszik a
börtönbe. Ott is elvolt, evett, ivott, nézte az üres falat és nem gondolkodott semmin. Most se tett
másképp. A harcokat kivéve persze, ahol elő kellett hoznia magából mindent. Mivel magától csak
egy helyben ülne és megtámadná az első, közelébe kerülő ismeretlen személyt, ezért úgy döntött,
hogy Skye parancsait követi. Ezt persze már akkor eldöntötte, mikor kihozták őket a börtönből.
Skye végzett a kajával és ujjairól nyaldosta le a finom szaftot. Hm, ez elég jó, gondolta.
Szerencse, hogy a Damnation teljesen feltöltött kajagéppel került átadásra. Akkor most jöhet egy
remek energiaital, mert a bolygón menekülés kissé kifárasztotta. Azok a csatornák nagyon hosszúak
voltak.
A gőzölgő zöldes ital első kortya kellemes meleg érzéssel csúszott le a torkán. Másodpercek
alatt érezte a felszívódó folyadék által kifejtett hatást. Mintha két napot aludt volna, olyan frissnek
érezte magát. Ezzel az újdonsült energiával eltelve pedig máris Aylar és a közte lévő, bosszantó
érzések töltötték el. Utálta a nőt, de mint vezetőt, olyan nagyra tartotta, mint talán eddig senkit az
életében. Trondam is jó irányítóként szerepelt eddig, de mellé nem azért csatlakoztak az emberek,
mert határozottnak és céltudatosnak mutatkozott, hanem azért, mert mindig látták, hogy nem
mindennapi dolgokban lesz részük. A homályba burkolózó megbízások, a hajmeresztő tervek ellen
persze az emberek mindig tiltakoztak, de titkon sokuk bevallotta magának, hogy – még ha halállal
is végződik az egész – még mindig jobb, mint az unalmas gürcölés valami cégnek vagy
szervezetnek. És akkor a bányászatra már nem is gondolt.
Aylar azonban karizmatikus vezető, határozott, ellentmondást nem tűrő. Mikor a nő kiadta a
parancsot, még Skye is bevallotta magának, hogy nem azon gondolkozott, ezt miért nem akarja
megcsinálni, hanem azon, hogy mennyi időt nyerhet, mielőtt számon kéri. Ez a jó vezető jele. Na
meg nem véletlenül sikerült Aylarnak összecsődítenie ekkora Concord gyűlölő flottát. A CESZ igazi
vezetői pedig remekül terveztek. Kihasználták Aylart, majd egyszerűen félresöpörték. Így már nem
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lesz az útjukban és míg a nőt mindenhol körözik, addig ők meg egyszerűen használják azt, amit más
felépített. Még ha össze is omlik az egész, nekik nem esik bántódásuk, hiszen már eddig is nyertek
az egész ügyön. Minden további nap, míg a CESZ aktív, csak hasznot hoz nekik és most, hogy ezt a
nukleáris áldást akarják rászabadítani pár állomásra – amit Aylar biztosan ellenzett volna – ezek a
lehetőségek csak szélesednek. Ijesztőnek hatott, hogy azért erre is vetemedik a vezetőség a még
nagyobb hatalom és siker érdekében. De hát Új Éden ilyenné vált. Üdvözlünk a mai rothadó
világban!
A Kartellre tévedtek gondolatai. Első számú feladata az volt, hogy Trondam kémkedését
megállítsa. Ám mivel a férfi már nem tette ezt és a CESZ tovább folytatta akcióit, ami jó a
Kartellnek, így már rá sem volt szükségük. Kirúgták, félredobták, mint egy darab szemetet. De hát
mit is várt? Hisz három hónappal ezelőtt meg szembefordult velük. Megérdemli. Végül ezt a
gondolatmenetet lezárta azzal, hogy örülhet, hogy a kalózok legalább kihozták. Még akár azt is
megtehetné, hogy lelép a fenébe és nem foglalkozik tovább ezzel az egésszel. De hova menne? A
vérdíj és körözés még mindig őrá is érvényes volt és csak idő kérdése, míg valaki rátalál. Ha pedig
így lesz, akkor a szökés miatt már nem fegyházba zárják, hanem azonnal ki is végzik. Talán ott
helyben. Gondolkodott még a klónozási procedúrákon is, de mivel minden egyes létrehozott test
bejegyzésre került, így ez sem jelentene megoldást. Mi sem rosszabb, mikor a klónozó tartályban
ébredés utáni borzalmas rosszullétet pár bilinccsel teszik még kellemetlenebbé. Nem. Ez kizárt.
Talán ha a klón bejegyzés nélküli lenne, akkor ez működne, de ehhez egy Titán, vagy egy ipari
hajóra lenne szükség és jelen pillanatban egyetlen ilyenről sem tudott. Pontosabban a CESZ-nek
van mindkettő, de ott nem egy köpönyegforgató kémnő testének lesz hely.
Az Antiainen incidens jutott eszébe. Hiába magyarázta Aylaréknak, hogy valóban jót akart.
Tényleg nem akarta megölni az embereket. Mielőtt ez megtörténik, meg tudták volna szerezni az
antivírust, ő szépen lenyúlja, és most áldozatok nélkül, busásan gazdag lehetne és Trondammal
együtt éldegélhetne és talán egy Rufyhoz hasonló, elbűvölő kis teremtés futkározhatna köztük
nemsokára. És nemcsak ő, hanem még a többieknek is mind megoldódott volna anyagi gondjuk
életük hátralévő részére. Csak éppen azzal nem számolt, hogy a vírus gyorsabban végzi ki a kolónia
lakosságát, mint remélte. Így az egész rosszba fordult, a végén próbálta menteni, ami menthető,
ellopni, ami ellopható, de Aylarnak köszönhetően a saját társai marták el. Idő nem volt a
magyarázkodásra, elborult agyuk akkor nem fogadott volna be semmiféle magyarázatot. És ekkor a
kapszulát rázárták, a falhoz bilincselt kezei miatt az életét megpecsételő bizonyítékok a szeme előtt
lebegtek, majd aztán…
Mintha egy láthatatlan ököl csapná mellkason, felsípolt a kommunikációs csatorna és a
felderítő jelentett: – Jönnek! Készenlétbe!
Eyxon eldobta a véres, hússzerű dolgot a kezéből és teli pofával beugrott egy liftbe és a
navigációs terembe száguldott. Egy másikkal Nyph repesztett lefelé, míg Skye megnyitott minden
képernyőt, amire szüksége lesz: célzó-, fegyverrendszerek, navigációs vezérlőpult. Ezek persze
mind csak továbbították az adatokat, a megfelelő személyeknek.
– Egy Sigil érkezik, előtte a felderítője halad. Egy Anathema. Most esett a kapura. Megy be.
Skye nem válaszolt. Teljesíteni kell a feladatát, hogy a további életre egyetlen alkalmasnak
tűnő hely, a CESZ szövetségébe Aylart segítve visszakerülhessen, bizonyítsa a többieknek, hogy
már nem rossz többé, már nem akar az lenni. Csak nyugalmat szeretne.
Az álcázott Damnation-ről nem véve tudomást, az üres rendszerben az Anathema
továbbszáguldott.
– Sigil a kapun. Kapu aktív.
– Látom – válaszolt Skye. Na most elkapják a CESZ bombáját.
A kapu villant egyet, majd feszült mozdulatlanság következett. Skye nem akarta még
kikapcsolni az álcázót, de tudta, ha most nem teszi, akkor a berendezés által okozott, modulokat
megzavaró utóhatás miatt nem fogja tudni elkapni időben a hajót és az meglép. Ezért lekapcsolta.
A Sigil pilótája megrémült. Vissza akart menekülni a kapura. De a Damnation tűzereje jóval
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nagyobb hatásfokkal büszkélkedhetett annál, semmint hogy egy nyamvadt szállítót egy darabban
visszaengedjen. A parancsnoki hajó nekiszáguldott, a szállító pörögve tért le a kapu felé mutató,
mindössze tíz kilométeres útirányról. Nem sokkal később pedig a pilótának olyan gyorsan sípoltak
fel a vészjelző berendezései, hogy még az elsőnek a jelét sem fogta fel teljesen, máris felvillant a
vázat tépázó energianyalábok által okozott sérülés mértékének kijelzése: két másodperc és bumm.
Az automatika kitépte a legénységet a helyéről és az erre kialakított, csövekben száguldó kis
szerkezet pedig kegyetlen gyorsasággal szállította le a mentőkapszulához, amibe bedobta őket. Ez
az egész két másodpercig tartott mindössze, utána a hajó robbanásának energiája máris
arcközelségből mutatta meg nekik, milyen a kapszula belseje. Minden lefejeltek, fejek törtek be,
karok törtek el. Nem tapasztalt pilóták ezek. Majd az utolsó ember ocsúdott és rácsapott a hajtómű
gombjára. Éppen időben, mert a Damnation már el akarta kapni a kis mentőmodult is.
Eyxon káromkodott. Pedig majdnem sikerült friss húshoz jutnia…
A Damnation közelebb repült a szállított raktér tartalmához. Rájöttek, ez túl nagy, ezért
kilőtték.
– Itt Skye! – nyelt egyet a nő. Most újabb jó pontot könyvelhet el.
– Igen? – Aylar hangja hidegen koppant.
Skye eltűnődött, hogyan válaszoljon. Az rendben van, hogy be akar újra vágódni a többieknél,
de azért csúszni mászni nem fog.
– Elkaptuk az Obelisk bomba alkatrészét – közölte ő is hűvösen.
– Szép munka – Aylar elmosolyodott. Majd mintha észhez térne, nyomban távolságtartást
erőszakolt arcára. – Gyertek a megbeszélt helyre! Aylar vége!
– Értettem! – válaszolt Skye. Már le akarta kapcsolni a képernyőt, de Aylar még egy utolsó
dolgot mondott:
– Vigyázzatok magatokra út közben – majd gyorsan lekapcsolta az adást.
Skye elmosolyodott. Kellemes érzés töltötte el. Nocsak, még a végén pajtások lesznek az
elnökasszonnyal?
KIEXÉK ÉS A CHARON MEGBÉNÍTÁSA
Kiex kapitány – miközben egyedül volt a hídon –, elmerengett az elmúlt napok eseményein. A
Concord elkapta őket, nem megy ki a fejéből, hogy éppen akkor leltek rájuk, mikor egy állomáson
húzták meg magukat. Iroha jól berúgott és aludni ment, míg Fey – aki szintén eléggé ittasan
támolygott – úgy döntött, hogy neki ma Kiex kapitányra van szüksége. Persze volt a férfi fejében is
bőven alkohol, de még nem ütötte ki magát teljesen. Az akkori akciójuk miatti hármas
feszültségoldó ünneplésük csúcspontjaként Fey szexuálisan túlfűtött természete elemi erővel
robbant ki. Minden remekül indult, a ruhák már a földön hevertek. Ám mielőtt az első érintkezést
megejthették volna a csókokon felül, Concord egységek, DED kommandósok törték rájuk az ajtót.
A férfi még próbált menekülni, de Fey csak bambán mosolyogva tartotta magasba a kezeit. Ekkor
tudta csak meg róla, hogy már nem először fogják lecsukni.
Miután elcipelték őket szorosan hátrabilincselt kézzel, és egy zsákkal a fejükön, egy cellába
kerültek, külön egymástól. Kiex kapitány ekkor tudta, hogy valóban nem kellett volna engedni
agresszív legénységének unszolására és azt a bizonyos kereskedőhajót nem kellett volna
megtámadni, mert a cellában közölték vele, hogy utasok is voltak benne. Az az akció megpecsételte
sorsukat, már nem csak egyszerű kalózok voltak a sok közül, hanem gyilkosok, akik ártatlanok
életét vették el. A Concord is legtöbb esetben úgy volt vele, hogy ha egymást lövik a pilóták, nem
avatkoznak a dolgokba, de ha civilekre fordítják az ütegeket és vetőcsöveket, akkor azért tesznek
ellenlépéseket. Ott a helyszínen nem tudták elfogni őket, csak később, az állomáson.
Pár nap után már szembesítették őket a saját tetteikkel, és azzal, hogy várhatóan
kényszermunkára lesznek ítélve. Méghozzá egy lávabolygón… A hírhedt telepek ezeken mint
ijesztgetésre, elrettentésre szánt példa lebegtek minden kalóz előtt.
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Kiex meg is rémült a várható büntetéstől. Nem tudta, mi van Irohaval és Feyjel, de őket is
elkapták és mivel ők már eleve bűnözők voltak, talán vállat vonva vették tudomásul: vége a
mókának, eddig jó volt az élet.
Ám egy napon egy bizonyos Dekrar ezredes jött be a kapitányhoz és felajánlott egy
lehetőséget, amit ha végrehajtanak, szabadlábra helyezik őket. Ez a feladat a CESZ-be épülő
Trondam Rei mellé szegődés és kémkedés segítése. Az agybombák az ő fejükbe is bekerültek, ám
az első CESZ-szel való kontakt során rájöttek, hogy az új szövetség jobban informált és felkészült,
mint valaha gondolták volna. Az agybomba kiszedése pokolian fájdalmas procedúra volt, de
megérte. Akár el is tűnhettek volna, de mégis maradtak Trondam mellett, mert ők is rájöttek arra,
hogy a CESZ-ben nagyobb biztonságban lesznek, mint kint kószálva, melynek egy újabb Concorddal való találkozás azonnal véget vetne.
Most pedig, hogy Aylart kidobták a CESZ-ből és azért küzdött, hogy visszavegye jogos
helyét, az ebben való segítséget többnek érezte, mint helyénvalónak. Meg persze mást úgyse
nagyon tudnának tenni.
Skye jutott az eszébe. Látta rajta, hogy szenved. Sajnálta. Ugyan többször mondták neki a
többiek, hogy tömeggyilkos, mégsem hitte el ezt teljesen. Vagy nem akarta elhinni. Azonban azt
biztosra vette, hogy Skye nem akarta azt. Megtörtént. Véletlenül. De hát „bakiból” kiirtani egy
kolóniát mégsem fejre koppintással szokott járni. Súlyos bűnök ezek. Viszont örült annak, hogy
mikor a Syndicate ál elnökasszonyát akarták elrabolni és Skye felfedte valódi arcát, és Aylar
elzavarta, akkor jót cselekedett azzal, hogy feltartotta a Concord különítményt egymaga. Ha nem
tette volna, akkor már holtan hevernének valahol, vagy már csak egy mély lyukban tengetnének
életük hátralévő napjait. Igen. Sokat köszönhettek neki. Az a pillanat valahogy mérlegre került régi
tetteivel és a kapitány számára a mentőakciónak nagyobb súlya lett. Ha ez még nem lenne elég,
most, hogy összefeküdt a nővel, kezdte zavarba hozni. Eddigi élete legtapasztaltabb partnerét lelte
meg személyében. Még Fey sem volt ilyen jó az ágyban. Még csak alig pár órája váltak el
egymástól, hogy a CESZ veszélyes tervét megakadályozzák. És ezalatt máris hiányozni kezdett
neki Skye. A franc, csak nem?! Megrázta a fejét. Még szinte sosem volt szerelmes. Talán egyszer,
az akadémián, de a lánynak már az arcára sem emlékezett. Sőt, még a nevére sem. De most, Skye
irányában, hm… érdekes érzések uralkodtak el rajta.
Észre sem vette, de Fey és Iroha közben bejöttek, pontosabban belopakodtak a hídra és egy
sarok mögül lesték a félig-meddig magában beszélő kapitányt. Nevetésüket alig bírták visszafogni,
szerencsére az álcázómodul bent hangosan zúgott, így a férfi nem vette észre kettejüket.
Kiex éppen oda ért gondolataiban, hogy talán belezúgott a kémnőbe, mire Fey sétált ki
peckesen. Összeszűkült szemekkel, sanda vigyorral közeledett. Ő látta. Iroha pedig szintén
vigyorgott, de csak azért, mert Fey elmondta neki, hányadán áll a kapitány.
– Hogy érezzük magunkat? – mondta pimaszul a robotidomár.
– Mi? – kapta fel a fejét a férfi. – Nem… én… nem érzek úgy Skye iránt. Vagyis, egy kicsit,
na. És akkor mi van? – pattant fel mérgesen a székről.
Fey szemei nagyra nyíltak a meglepődéstől. – Jól van, nyugi. Egy szót sem szóltam hozzád.
Csak azt kérdeztem, hogy érzed magad. De mint reméltem, elég hamar ki lehet húzni belőled a
titkaidat.
A háttérben Iroha felkacagott mély hangján, majd egy Quafe italt hajított a nőnek, majd még
egyet. Fey elkapta őket.
– Tessék kapitány, igyál! – kínálta meg.
– Kösz! – a kapitány feje rákvörös volt, apró izzadtságcseppek jelentek meg homlokán. Hát,
szépen lebukott… pontosabban lebuktatta saját magát.
A kapitány visszaült a székre, melléje pedig a nő. Közvetlenül, szorosan. Iroha úgy döntött,
megvárja, hogy hová fajul a beszélgetés és mi történt a lágyszívű kapitánnyal.
Kiex a szigorú tekintetek miatt zavarba jött és magyarázkodni kezdett: – Nézzétek! Kedvelem
Skyet.
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– Beleszerettél – javította ki Fey. A kijelentés nagyot koppant a férfi szívében.
– Jó, akkor beleszerettem – próbálta kifelé mutatni a határozottság utolsó morzsáit. Kevés
sikerrel.
– Figyelj kapitány. Ez a te életed. Én még sose voltam szerelmes, hm, két alkalmat
leszámítva, de mindkét pasi otthagyott engem. Az ágyban egyedül ébredtem. Én akkor úgy
döntöttem, nem leszek többé ilyen. Neked se javaslom. Főleg azért nem, mert Skye szerintem, hogy
is mondjam, nem megbízható. Másik, hogy ha nem kontrollálod magad, és elkapnak minket, akkor
kurva szar lesz úgy sittre kerülni, hogy a szíved nemcsak a szabadságod elvesztése miatt fog fájni,
hanem másért is. És itt most be is kell vallanom, hogy a második alkalommal, mikor szerelmes
lettem, akkor már bűnöző voltam és akivel lefeküdtem, zsaru volt. Pontosabban fejvadász. Ő maga
vitt a sittre és adott le, aztán egy évig nem láttam semmi mást, csak rácsokat. Szerinted az milyen
volt?
Kiex válaszolt volna valamit, de a felderítő által leadott jelentés minden érzést, gondolatot,
témát úgy foszlatott szét, mint villámcsapás a sötétséget. Ami nem borult újra rájuk.
– Figyelem, CESZ hajók érkeznek! Ők azok, hozzák a rakományt. Egy Mammoth, egyetlen
felderítővel. Nem… Várjatok. A rohadt, ezt többen is kísérik.
Fey és Iroha a még félig tele italos dobozokkal a kezükben a lifthez ugrottak, beszálltak és
leszáguldottak a helyükre.
Kiex közben minden szükséges modult aktivált. Közben pedig szitkozódott. Azt még nem
tudta, hogy Trondamnak és Skynek sikerült a feladatuk. Nem tudta azt sem, hogy ráadásul könnyű
dolguk is volt. Nem úgy, mint neki.
– Egy Wolf és egy Ishkur kíséri a Mammoth-ot.
Szerencsére ez nem vészes kíséret. Kés kis támadó fregatt. Ám a felderítő még folytatta.
– És még egy Vagabond… és egy Abaddon is…
Egy Abaddon…
E hajó tűzereje roppant veszélyes lesz. A Nighthawk képes lett volna leszedni mind a két
kísérő fregattot és a nehézcirkálót is, de az Abaddon-nal együtt…
Kiex döntött: elsőként a Mammoth-ot szedik le, kilövik a rakományt, majd elmenekülnek.
A felderítő közben jelentette az ellenséges őrszemet: – Cheetah érkezett kapura. Megy át
hozzátok.
– Vettem! – válaszolta a kapitány a felderítőnek, majd gyorsan legénységéhez nyitotta meg a
beszélőképernyőket: – Fey, Iroha, helyeteken vagytok?
– Itt Fey, tüzérség készenlétben!
– Itt Iroha, navigáció, drónvezérlés készenlétben!
– Első célpont a Mammoth, majd a rakomány megsemmisítése. Nem vesszük fel a harcot a
többi hajóval!
Eközben a kapu villant és a Cheetah egy pillanatra feltűnt. Mivel a Nighthawk álcázója még
aktívan zúgott, a pilóta nem vette észre a hajót. Bekapcsolta saját álcázóját és továbbszáguldott.
– Figyelem, jönnek! – közölte a felderítő.
Elsőként a két támadó fregatt érkezett be. Pár másodperccel később a nehéz cirkáló. Újabb
másodpercek, majd jött a csatahajó is. Ezek mind megvárták, hogy a térugrást követő passzív
álcázás abbamaradjon és várták az utolsó hajót. Majd a kapu villant és beérkezett a Mammoth is,
gyomrában egy borzalmas erejű nukleáris bomba alkotóelemével.
– Készenlét – Kiex nyelt egyet. Ki kell alfázniuk a szállítóhajót. A drónjaikat pedig a
legveszélyesebb hajóra, az Abaddon-ra kell küldeniük, hogy azok igyekezzenek megbénítani a
célzórendszert. Ez mind csak a vak szerencsén múlott.
Az utolsó hajó is megjelent, majd fordulni kezdtek a kiugró kapu felé, hogy belépjenek a
hipertérbe.
Kiex lekapcsolta az álcázót: – Támadás, össztűz a Mammoth-ra!
Néhány másodperces döbbenetet követően a szállítóhajó pilótája már realizálta, hogy innen
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nem fog sehová menni: bénították a hiperhajtóművet.
Fey elsütötte az összes fegyvert: a vetőcsövek felizzottak, a hajóban a fültépő csikorgást
követően fényes, sebesen szálló rakéták szökkentek a szállítóhajó felé.
Iroha kiküldte a drónokat is, amik nyomban az Abaddon köré gyűltek és körözve körülötte
igyekeztek bénítani a célzórendszert.
Az első rakétasorozat eltüntette a pajzsokat a Mammoth-ról és a páncélból is téptek ki
méteres darabokat a robbanások.
A Vagabond, az Ishkur és a Wolf mind rárepült a Nighthawk-re és lőni kezdték. Kiex a híd
kilátóján láthatta, ahogy a Vagabond még sebes közeledése közepette drónokat lök ki magából.
Méghozzá…
– ECM drónok jönnek. Aktiválom az ECCM modult.
– Mammoth ötven százalék páncélban! – kiáltotta Fey a második sorozat célba érkezése után.
– Abaddon lebénult. – Jelentette zengve Iroha.
– ECM drónok rajtunk.
Egyszeriben minden célzást segítő berendezés kikapcsolt, és a befogott Mammoth eltűnt a
kijelzőkről. Hiába az ECCM modul, a kis drónok alacsony bénítási százaléka bejött.
Fey és Iroha a képernyőkön szúrós tekintettel néztek a kapitányra, várva, hogy mi lesz a
következő lépése. Most hogyan semmisítik meg a szállítóhajót? Hogyan akadályozzák meg, hogy a
bomba alkotóeleme eljusson a Charon-hoz?
Az ECM drónok stabilan bénítva tartották a Nighthawk célzórendszerét, az övéké meg az
Abaddon-ét. A Vagabond, a Wolf és az Ishkur tovább lőttek, de tűzerejük nem tűnt veszélyesnek.
Egy ideig legalábbis. Az már azonban bosszantóbb volt, hogy a szökésüket is meggátolták. A franc,
még a végén nemcsak, hogy a szállítót nem lövik le, de még ők is lehullanak az égről.
A Mammoth a sérült páncélzatával belépett a hipertérbe és elszáguldott a kapu felé. Ennyi.
Megszöktek.
– Iroha, irány vissza a kapura. Visszamegyünk, meglépünk. Ennyi. Elbasztuk.
– Nem a mi hibánk – próbált mély hangon vigasztaló lenni a férfi. – Megtettünk mindent.
– Tudom – válaszolta.
A Mammoth-ot követően az Abaddon is maga mögött hagyta a célzórendszerét bénító
drónokat, majd a támadó fregattok és a cirkáló is feladták a harcot és követték őket. A Nighthawk
rendszerei pedig visszatértek a normál működési értékekre, de már késő volt.
Kiex nagyot nyelt és mielőtt átugrott a kapun, jelentette Aylarnak a rossz hírt…
AYLAR BREN ÉS FORG GWEYKON PARANCSNOK
Forg Gweykon parancsnok elégedetten szemlélte a saját kis kötelékét, ami a CESZ fő flotta
részét képezte. Ő maga egy Nightmare, egy Sansha gyártmányú hajó hídjának üvegén át nézte
ezeket. Tőle jobbra egy lebegő számsorozat jelezte a még rendelkezésre álló hajókat: 9 Ashimmu,
11 Cynabal, 6 Gila, 6 Phantasm, 8 Vigilant. Ezek voltak a cirkálók. Ezeken felül jött a kötelék fő
gerincének felsorolása: 13 Bhaalgorn, 10 Machariel, 14 Vindicator, 6 Nightmare, 9 Rattlesnake.
Ezekből az egyik Nightmare az övé.
A férfi büszke volt erre a flottára, arra pedig főként, hogy a nemrég elkezdett tervei, a minél
nagyobb reputáció szerzése a kalóz frakcióknál bejött. Ehhez régen az Antiainen incidens nagy
löketet adott. Örült, hogy akkor részt vehetett benne, és persze annak is, hogy a Concord nem tudta
elkapni.
Elgondolkodva megsimogatta kopasz fejét és érezte a nem egész egy milliméteres sörtéket.
Hm, ideje hajat égetni. Ez már hosszú. Majd gondolatai tovább kergetőztek egymással. Tetszett neki
ez az egész CESZ dolog. És örült, hogy Aylar nemrég felkereste ezzel kapcsolatban. Örömmel
csatlakozott. Most pedig, hogy a CESZ a Concord-nak elemi erővel csapott oda, majd még kalóz
szervezeteknek is, még inkább örömmel töltötte el. Titkon mindig remélte, mindig érezte, hogy Új
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Édenben szükség van egy olyan rendfenntartó erőre, ami nem azokat támadja meg, akik megszegik
a törvényt, hanem azokat, akik egyáltalán agresszív tevékenységbe kezdenek egy másik szervezet
ellen. Igazából a Concord feladata éppen ez lett volna, teljesítették is szépen, ám ők csak High Sec
területekre koncentrálódtak. Ám a CESZ mindenhova. Most, hogy demonstrálta erejét és elhintette
azon szándékát, hogy odacsap bárkinek, aki nagyobb hadműveletet kezdeményez, míg ők maguk
folyamatosan vitték tovább ennek a demonstrációnak az emelését, ráadásul egyre csak sokasodott a
flotta, már nem volt figyelmen kívül hagyható. Ugyan a CESZ flotta még frontális támadásban
továbbra is alul maradna egy nagyobb, egyesített Concord, vagy bármely kalóz szervezet flottájával
szemben, de a vezetőség nem volt hülye és nem így cselekedett. Üss és fuss taktika. Majd rejtőzés.
Gerilla hadviselés. Eddig kiválóan működött. Forg jól tudta, hogy ha a CESZ flottát csapdába
csalják, akkor könnyen megsemmisíthetik. Ezt a vezetőség is tudta, ezért toboroztak egyre nagyobb
erőket, hogy idővel ezt orvosolják.
Ám az utóbbi napokban feltűnt neki is egy érdekesség. Azt tudta, hogy nem Aylar egy
személyben egy ekkora szervezet irányítója, de azt nem sejtette, hogy az igaziak majd eltávolítják a
nőt. A CESZ flotta minden egyes pilótájának el lett már küldve az, hogy Aylar Bren szabotálni
akarta az egyik CESZ akciót, ezért a vezetőség kirekesztette és odadobta a Concord-nak. Forg
tudta, hogy Aylar túlélte a csapdát, de azt nem, hogy most éppen hol bujkál. A pilóták zöme
személyesen ismerte Aylart és a flottán belül egyre sokasodtak azok a beszélgetések, amik
megkérdőjelezték a nő tetteit. Sokan érezték, hogy nem igaz róla ez. Más pilóták pedig szabályosan
hiányolták a nőt és egyre többen gondolkodtak el azon, hogy ha ő nincs, akkor nem érzik
kellőképpen motiváltnak magukat. A nő remek vezető egyéniség, ellentmondást nem tűrő
hangnemmel irányította az eddigi offenzívákat. A belső, feszült hangulatot a CESZ fantom
vezetősége – mert még senki nem találkozott velük személyesen, csak egy robot adta ki a
parancsokat – úgy próbálta féken tartani, hogy folyamatos mozgásban tartotta a flottát. Kénytelenek
is voltak erre persze, fél napnál tovább sehol nem időzhettek, mert a százával kint cikázó felderítők
előbb utóbb megtalálják őket. Ám persze a CESZ erre is gondolt és kimondottan felderítővadász
különítményekkel – pici, gyors és sok hajóval – tartotta féken ezeket, és riasztotta el a környékről.
Ez eddig működött. Amint a felderítőt kilőtték, persze rögtön tudták, hogy valahol arra bujkál a
flotta, de ekkor álltak tovább.
Ám még valami tudatosult Forgban. Ez az állandó feszültség, még ha történelmet is írtak,
kezdte kimeríteni az embereket. Nem érezték kellően motiváltnak magukat már. A hangulat kezdte
súrolni a lázadás határait. A megoldást Aylarban látta. Az első három hadműveletnél nem volt ott,
de hallott a kirobbanó sikeréről, másrészt a pilóták fokozott teljesítményéről. Nos igen, ilyen egy nő
ereje. A férfiak tudat alatt imponálni akartak neki és a CESZ fő célja mellett egy ilyen nő, aki
személyesen dicsért meg minden egyes pilótát, akinek szavára millió tonnák mozdultak meg, csak
fokozta a harci teljesítményt.
Ő maga is úgy volt vele, hogy ha nem Aylar vezette volna a CESZ-t, mikor egy ismeretlen
meghívta, hanem mondjuk Trondam, akkor nemet mondott volna. Most pedig, hogy már részévé
vált ennek, egyáltalán nem bánta. Ez így volt jó.
Ám mióta a nő meglógott a neki állított csapda elől és eltűnt, Forg bevallotta magának,
hiányzik neki. Emberei többször is kérdezték, hogy miért állították félre Aylart, mi a dolgok igazi
háttere, de mivel ő maga sem tudta ezekre a pontos választ, valami koholt magyarázatot mindig
kitalált.
Hajójának hídján, a kilátóüvegen át szemlélte éppen az egyik CESZ anyahajó, egy Nyx
mellett parkoló Bhaalgron modulcseréit. Éppen készültek az újabb tesztelésre, hogyan a
leghatékonyabb egy modul összeállítás. Egy hívás érkezett be hozzá, a CESZ fantomvezérei közül
az egyik volt. Tudta a nevét is, Olased Okouri. A név alapján Caldari származású lehetett a személy,
és nő. Ennyit tudott. De mást nem. A robot képe a kis hologramon ülő helyzetben beszélt hozzá, a
csuklya alól csak világító zöld szemei villantak elő.
– Forg Gweykon parancsnok, itt Olased Okouri beszél! – kezdte a robot egy kissé rekedtes
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női hangon.
Fura, gondolta a férfi. Eddig sosem nevezte magát nevén. Mindig csak „CESZ vezérkar”
néven adta ki a parancsokat.
– Itt Forg Gweykon parancsnok beszél!
– Parancsnok, szeretném egy különleges feladattal megbízni.
Szeretné?! Nem stimmelt valami ezzel a nővel, gondolta Forg. Eddig katonás fegyelemmel
adta ki az utasításokat. Most meg…
– Mi lenne ez a különleges feladat? – Hangsúlya kissé gyanakvóan hatott.
– Az ön feladata a CESZ erők titkos tervének megakadályozása.
– Titkos terv? – értetlenkedett. Nem tudott semmiféle titkos tervről. – Miféle titkos terv? Én
nem tudok semmiféle…
– Gweykon parancsnok, ne kérdezősködjön! Nézze meg az információs fájlt, amit küldtem.
Megtalálja a titkosított adatai között. Az információ megsemmisül a megnyitást követő második
percben, így javaslom, fussa át gyorsan. Hagyok időt önnek.
A férfi megnyitotta a kódolt üzenetet. Lefuttatta a dekódert, majd máris képsorozatok töltötték
be a híd félhomályos termét. Balról jobbra, tervrajzok, adatok, útvonaltérképek és a legutolsó képen
egy várható lista azokról, akik…
Forg Gweykon parancsnok szája tátva maradt: a fájl a CESZ teherszállítóját, a Charon-t
ábrázolta, a benne szállított bombáról és a várható pusztítás mértékéről is vetítve ki adatokat. A férfi
látta, hogy ez akár egy egész állomás belső blokkjait, képes lesz megsemmisíteni. Ugyan a külső
burok megmarad, maga az építmény nem fog szétesni, de bent nem fog maradni egyetlen túlélő
sem. Ha ez még nem lett volna elég, a pályaadatok azt mutatták, hogy a bomba egy óra múlva
elindul, célpontja pedig egy már előző offenzívában megtisztított útvonalon át a Tash-Muskon
Prime másodlagos kereskedelmi központjában az egyik állomás megsemmisítése lesz.
A férfi megszédült. Mi ez? Jól lát? Ez nem lehet igaz. Mi történik itt? Hova lett a
békefenntartó szerep? Minek kell ez? Miért kell ártatlanok ezreit megölni?
– Gondolom ez most meglepte önt Gweykon parancsnok.
A férfi nem tudott válaszolni, csak döbbenten nézett a kis robot képére.
– Nem kell ebben részt vennie parancsnok – a robot hangja más színezetet öltött. Megmaradt
a kissé rekedtes hang, de lágyabban hangzott, mégis határozottan. A parancsnok azonnal felismerte
a hang hordozóját. Az előbbi döbbenetből még nem teljesen ocsúdott, így továbbra sem tudott
megszólalni. A robot pedig folytatta:
– Forg Gweykon parancsnok, Aylar Bren vagyok. Tudom, hogy parancsot kaptál a
levadászásomra, de amit küldtem, abban láthatod, mire készülnek ezek az őrültek.
Forg nagy levegőt vett. – Aylar! – kifújta.
– Forg!
A férfi a robot arcán nem látta, de könnyen mögé tudta képzelni a nő arcát, aki most biztos
összeszűkült szemekkel figyelte a reakcióját. – Aylar! – a fejét a robotra emelte, majd a titkos
adatokra, amik hirtelen törlődni kezdtek. A képek szertefoszlottak. – Én…
A nő hagyott neki időt. A gép feje ide-oda billent, utánozva a másik oldalról belépő nő
mimikáját.
Miután a képek törlődtek és vele együtt minden adat, a férfi sóhajtott egy nagyot. Tudta, hogy
ha Aylar Bren képes volt Olased Okourin keresztül beszélni, akkor az azt jelentette, hogy az igazi
nőt elkapták, betörtek az agyába és most azon keresztül beszélgetnek. Azt is tudta ebből, hogy Aylar
nemcsak, hogy megszökött, de még inkább támadásba lendült és elfogták a CESZ egyik
fantomvezérét. Ez szép munka. Nagyon szép munka. Na de most hogyan tovább? Ha ez a Charon
célba ér, akkor…
– Tehát Aylar, én sajnálom, hogy az előbbi hívásra nem álltam melléd.
– Hagyjuk – legyintett a robot. – Két hívásra van lehetőségem. Ezt most elmondom neked,
mert látom rajtad, hogy te sem tudtál erről az akcióról. A CESZ fantom vezetősége odaküldi a
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Charon-t egy kisebb kísérőflottával. Ez mindössze talán harminc hajót fog takarni, nem akarják azt
a látszatot kelteni, hogy itt valami nagy és értékes közeledik. Persze a CESZ egy nagyobb flottája a
közelben követi őket, ha valami nagyobb baj adódna, csak pár ugrásra lesznek. Mivel a szállítóhajó
nem CESZ jelzéssel lesz illetve, és a kísérő flottája sem, senki nem fogja tudni, hogy megy feléjük
a halál. Mi kevesen vagyunk, hogy megállítsuk. Csak pár hajónk van. Igyekszem leadni egy
vészhívást a célállomás felé, hogy kezdjék meg az evakuációt, de rád is szükségem van. És a kis
spéci hajóidra.
– Mit kell tennem?
– Le kell szedned azt a Charon-t az égről! Számíthatsz rá, hogy a fő kísérők mind a harminc
hajóval és a közelben várakozók még vagy kilencvennel mind rád fognak ugrani, ha támadsz. A
CESZ főflotta meg eközben el fog indulni valahová. Ezt sajnos nem tudom, hogy hova.
Forg gyorsan számításba vette a lehetőségeket. Elsőként azt gondolta át, hogy mi van, ha nem
segít. Ebben az esetben a bomba beér az állomásba, felrobbantják és a CESZ már nem mint
békefenntartó, hanem mint népirtó szervezet lesz elkönyvelve. A békefenntartás tetszett neki, még a
támadások is flották ellen, de ártatlanok kiirtása…
A második lehetőséget vette számításba, azt, hogy mi lesz, ha segít. Akkor
megakadályozhatnak egy szörnyűséget és a CESZ megmaradhat abban a szerepben, ami a
legjobban jellemző rá: a békefenntartó. Ráadásul Aylar él és virul, sőt mi több, még egy adásnyit
tud cselekedni pár percig Olased Okouri, a Caldari katonatiszt asszony agyán át. Segíthet neki
visszakerülni, és mivel ő maga is, és már egyre többen hiányolták Aylart, így visszatérése több
lehet, mint újjászületés a CESZ-nek.
A második lehetőséget választotta. Ezt a Charon-t nem szabad hagyni célba érni. Akkor
minden odalett, a CESZ már soha többet nem fog példa értékű lenni mások számára. Nem! Ezt nem
szabad hagyni!
– Rendben Aylar! – jelentette ki Forg. De eszébe jutott, hogy azért nem adja magát ilyen
könnyen. – Segítek neked leszedni azt a Charon-t, de csak azért, mert ezt én sem akarom. Ha az
akciónak vége, jelentkezz nálam és átadlak a CESZ vezérkarnak.
– Ők meg aztán átadnak a Concord-nak – fejezte be Aylar a gondolatmenetet.
Ez igaz. Forg tudta, ha leszedik a Charon-t, akkor a CESZ vezérkar már nem fogja
megpaskolni a fejét, hogy ez szép munka. Ő is ugyanolyan kitoloncolt lesz, mint Aylar. De ha
összefognak, akkor…
– Akkor visszavehetjük a CESZ irányítását, igaz? – mondta ki a férfi a gondolatmenetét
megerősítő kérdést, melyre igen választ várt.
– Forg, tudom, hogy sokan hiányolnak engem. Ha segítesz, akkor együtt ha nem is elsöpörjük
a mostani vezérkart, de egy egyezségre léphetünk velük. És szemük előtt hagyom azt a lehetőséget,
hogy Olased Okouri agyába lesz még egy betörésem, amit még nem használok ki. Mikor ezt
közöljük a vezérkarral, akkor neked kell ott lenned velük.
– De akkor már a Charon-t leszedtük, és nem fognak tárt karokkal várni. Ez…
– A te harcod lesz – fejezte be Aylar. A robot helyeslően bólogatott, utánozva a pár fényévről
adást sugárzó nő mimikáját.
Forg tudta, nem lesz más választása. Mivel a Charon-t mindenképpen ki akarta iktatni, az
egyértelművé tette az abból következő láncreakciókat.
– Jól van Aylar! Akkor koordinátákat kérek a Charon útvonaláról!
– Ez a beszéd Gweykon parancsnok – csettintett a robot.
A Nightmare hídján adatok jelenítődtek meg a teherhajó útvonaláról, a kísérő hajók
összeállításáról és a másodlagos kísérő kötelékről. Előbbi harminc cirkálót jelentett, utóbbi 97
hajóból álló, vegyes összeállítású csoportot.
Az adatokat elnézve Forg nem kételkedett abban, hogy meg tudják állítani ezeket, de abban
már igen, hogy mindezt vajon időben sikerül-e megtenni. Az útvonalterv alapján a Charonnak
tizenhat ugrást kell majd megtennie, ebből tíz Low Sec-ben, a többi High Sec-ben. Ráadásul a
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jelzése, és mindkét kísérő kötelék a kisebbé és a nagyobbé is valami újonnan alakult cégé, ami
persze a CESZ erők részét képezi, de hivatalos bejegyzés nélkül. Más szóval, High Sec
rendszerekben, a már kiirtott Concord erők helyett újravezényelt egységek semmit nem fognak
tenni. Ráadásul a bomba egy egyszerű raktér szkenner számára nem lesz más, mint konténerek
tucatjainak összessége, különféle alkatrészekkel. Más szóval, senki nem fogja tudomásul venni,
hogy mi közeledik feléjük.
– Aylar, akkor nem késlekedünk, megindulunk.
– Rendben Forg! Én pedig leadom a vészjelzést a célállomás irányítóközpontjának. A
biztonság kedvéért nem csak egy állomásra, hanem a Tash-Murkon Prime-ban az összesre elküldöm
a figyelmeztetést.
Forg elmosolyodott a robot felé, ami csak egy hosszas bámészkodásban merítette ki az
érzelmeit. De a férfi tudta, hogy Aylar is mosolyog a másik oldalon. Ha közvetlenül fel tudta volna
hívni, ha biztos lehetne abban, hogy nem hallgatják le, sokkal szívélyesebb lehetne ez az egész, de
így maradt a robot rezzenéstelen arca, a mögé képzelt bájos mosollyal.
– Sok sikert Forg! Nemsokára csatlakozunk hozzátok félúton.
– Rendben Aylar! Nektek is sok sikert. Találkozunk a csatatéren.
Bontották az adást…
TASH-MURKON PRIME
III-as bolygó, 1-es hold, DED központ állomás
Eves Obarmant Gallente Concord ügynök éppen a pár napja elsöpört, és most újra kivezényelt
rendőrségi hajók újraelosztásával foglalatoskodott. A férfi segédkezett minden tisztnek, akinek csak
tudott. Ezen felül a még CESZ ellenes, de Concord-dal szimpatizáló pilótáknak is adott
érdekesebbnél érdekesebb feladatokat, többnyire a járőrözést. Aki megtalálja a CESZ flotta
rejtőzködési helyét, busás jutalomban részesül, ám az ilyen felderítő kötelékek mind odavesztek
valahol Null Sec rendszerekben. És ezek csak azok, akikről klónaktiválási kérelem érkezett be.
Számos kiküldött egységnek teljesen nyoma veszett. Nem tudták, hogy elpusztultak, vagy elfogták
őket, vagy esetleg beléptek a CESZ-be. Semmi hír róluk. A férfi sokszor őrjöngött, mikor egy újabb
felderítő kötelék pusztulásáról érkeztek a hírek. Tudta, hogy a CESZ-nek van kimondott
felderítővadász különítménye, de azt nem, hogy ennyire hatékonyan fognak tevékenykedni.
Bárhogy is tették, amit tettek, azt remekül csinálták. Ám a férfi egyre inkább arra gondolt, hogy ez
már nem véletlen. Ennyire nem lehetnek jók. Ez képtelenség. Ahhoz, hogy ilyen jól helyezkedjen
egy felderítő elhárító egység, ahhoz nekik kellettek információk is. Ha pedig ezeket megkapták, az
azt jelentette, hogy a CESZ pontosan tud mindent a Concord lépéseiről. Ez nemcsak a taktikai
fölény rémisztő tényét juttatta el az agyáig, de azt is, hogy ehhez belső ember kell. Egy kém. A
Concord-nál szigorú lojalitási szerződések éltek, árulás vagy parancsmegtagadás esetén a
következmények szigorúbbak voltak, mint egy kalóz elfogásánál. Ezért csak arra tudott gondolni,
hogy a lehetséges kém magas rangú vezető. Persze véleményét nem merte kinyilvánítani, mert
megvádolhatják szabotázzsal, belső romboló tevékenységgel és utána máris egy kétszer két méteres
hűvös kis cellában találja majd magát.
Ő nem tudott a CESZ belső viszályáról. Nem tudta, hogy Aylar Brent félre állították és azon
küszködik, hogy visszavegye jogos jussát. Ő csak annak volt tudatában, hogy a nő fején még
csillagászati összegű vérdíj van, és ha sikerülne elfogni, biztosan tenne egy személyes látogatást
hozzá a cellájában, egy rövid beszélgetésre. Éppen ezért, kellőképpen meglepte, mikor egy privát
hívás érkezett be hozzá. Oda sem fordulva aktiválta a csatornát.
– Mit akarsz pilóta? Nem ismerlek, gyere vissza, ha valaki beajánl! Most nincs időm arra,
hogy…
– Itt Aylar Bren beszél!
Eves szavai elakadtak. Még a gondolatai is. Zsibbadtan megfordult és ekkor látta élő adásban
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először a hírhedt CESZ vezért, akinek sanda vigyor terült szét száján, összehúzott szemekkel
figyelte a kellőképpen meglepődött Concord ügynököt.
Miután a férfi agya újra dolgozni kezdett a döbbenet után, elsőként riadót akart fújni az
azonnali adásbemérésre. Most elkaphatják a nőt és az egész CESZ-t. De aztán meggondolta magát.
Miért hívja a CESZ vezére éppen őt? Mit akar? És mi ez a magabiztosság az arcán? Nem kéne
félnie attól, hogy nincs olyan csillagászati egység, ahol biztonságban lehetne? Nem kéne félnie az
adásbeméréstől? A férfiben ezen kérdésekre a nem létező, vagy nemleges válasz kíváncsisággal
töltötte el. Roppant naggyal. Valami oka biztos van, hogy most ez a nőszemély felhívja őt.
Kezdte az elején, felszólította a megadásra: – Aylar Bren, felszólítom, hogy azonnal adja meg
a saját és a flottájának a tartózkodási helyét. Ha együttműködik, az enyhítő körülmény az ön ellen
folyó tárgyaláson és…
A nő felkacagott. Élcesen, gúnyolódóan. Na jó, ez nem jött be, gondolta Eves. Jó, nézzük a
második lehetőséget: – Aylar Bren, adásbemérés folyamatban. Megtaláltuk a pozícióját. Még van öt
másodperce, hogy…
A nő megint kacagott. Hát, ez sem jött be. Éppen a harmadik lehetőségen gondolkozott, mikor
Aylar tekintete vidámból szúrósba, gyilkosba fordult.
– Eves Obarmant, ne húzzuk az időt ezekkel a felesleges dolgokkal! Maguk még mindig
engem hajkurásznak, de fogalmuk sincs, hogy kik a CESZ igazi irányítói és azt sem tudják, hogy
mire készülnek.
A CESZ igazi irányítói? A férfi semmit nem tudott arról, hogy Aylart megpróbálták
félreállítani és azt sem, hogy kik az igazi vezérek. De valami azt súgta neki, hogy a felderítőrajok
eltűnésével ez összefügghet és kezdett veszélyesen rémisztő lenni egy beépült kém, vagy pedig egy
áruló belső ember egyre bizonyosabb léte.
– Na és mire készülnek? – kérdezte gyanakvóan.
– Alap esetben nem mondanám el ezt önnek. De ha körülnéz, láthatja azt, mi mindent értünk
el. De most ez nem érdekes. Most van más sokkal fontosabb dolog is. Engem röviddel ezelőtt a
CESZ igazi irányítói megpróbáltak félreállítani. Hála a barátaimnak, ez nem sikerült. De
elárulhatom azt is, hogy a Concord egy magas rangú tisztje is benne van a CESZ vezérkarában…
Eves megszédült. Hát igaz. Jól sejtette. Érezte. Aylar folytatta: – De persze ha nem haragszik,
nem árulom el a nevét. De azt igen, hogy most ezek az igazi vezetők mire készülnek. Teszem ezt
azért, mert már kezdenek túl messzire menni. Eddig nem öltünk meg senki ártatlant, csak olyat, aki
klónozni tudja magát. Csökkentettük a bűnözést. Éppen ezért, magam sem hagyhatom, hogy ezek a
haszon és hatalom leső őrültek megtegyék ezt a lépést… – Ekkor Aylar átküldte a Charon tervrajzát
Evesnek, majd az útvonalakat. A férfi kétszer is ledöbbent, egyszer magának a bombának láttán,
utána meg azon, hogy ez most egyenesen feléje tart. És az adatok alapján tíz perc és indul, majd
aztán tizenhat ugrás és vége mindennek…
Aylar megvárta, míg a férfi feldolgozza a látottakat és hallottakat, azt, hogy a CESZ-ben van
egy magas rangú Concord tiszt is és azt, hogy még ő is mire akar vetemedni. Ez a bomba, ez a
teherhajó nem érhet célba, mert akkor vége mindennek.
Nem volt más választása, mint ezzel az állítólagosan félreállított nővel való együttműködés.
Gyorsan tett egy kísérletet: – Aylar Bren, ha segít megállítani ezt a bombát és feladja magát, akkor
segíthetek önnek a halálbüntetés elkerülésében.
– De akkor börtönbe kerülök, nem? – erőltetett magára ijedt arcot a nő.
– Azt sajnos nem tudja majd elkerülni azok után, amit tett. De ne aggódjon, elintézhetem
magának azt, hogy ne lávabolygóra kerüljön, hanem…
– Na idefigyeljen Eves Obarmant! – vágott bele a nő és visszatért rideg, szúrós arckifejezése.
– Tudom, hogy mindannyian napi szinten több órát szánnának arra, hogy engem a rácsok mögött
csodálhassanak meg. De nem. Sajnálom, még van egy-két feladatom addig. Az első és legfontosabb
ennek a nukleáris katasztrófának a megállítása. A többi nem a maga dolga. Mi igyekszünk ezt
megakadályozni. Ám nem kérem a Concord segítségét ehhez, magától sem ezt kérem.
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A férfi most meghökkent. – Akkor meg mit akar?
– Azt akarom – folytatta a nő –, hogy evakuálja a Tash-Murkon Prime rendszer minden
állomását!
– Az akár egy fél napba is beletelhet és magyarázatot kell adnom erre. El kell mondanom
ennek a bombának a létét.
– Ezt ne tegye! Ha ez kitudódik, akkor a CESZ léte és értelme elvész. Maga is titkon tudja,
hogy olyasmit értünk el, amit a Concord-nak csak High Sec rendszerekben sikerült, nem igaz?
– De – biggyesztette le ajkait a férfi.
– Na ugye. Szóval, az evakuációt úgy hajtsa végre, hogy erről nem tudhatnak. Ha mégis
kitudódik, akkor a CESZ az eddigi nem kevés pártfogója szemében gyilkos lesz. Akik a szervezet
miatt nyugton maradtak, azok újra meglendülnek majd és akkor aztán mindenhol káosz lesz és
anarchia. Ugye ezt maga sem akarja.
– Hát persze hogy nem. – A férfi érezte, hogy a beszélgetés irányítása teljesen kicsúszik a
kezéből és a nő markába kerül.
– Nos tehát. Kezelje ezt az információt szigorúan titkosnak. A teherhajó megállítását bízza
rám, maga csak az evakuációval foglalkozzon. Ha kérdezősködnek, találjon ki valami mesét.
Mondjuk, rendben, használhatja a Charon tervrajzát, hogy bemutassa, mire készül valaki, de azt ne
mondja, hogy ez a CESZ. Világos?!
– Igen, teljesen.
– Remek – Aylar veszedelmesen elmosolyodott.
Bár ebből a profilból most látta először a férfi, hogy a határozott fellépés ellenére a nő
borzalmasan fáradt. Az elmondottak alapján, hogy mindenki még rá vadászik, pedig már nem is ő
irányítja a CESZ-t, meg ennek az egésznek a megállítása kivette az energiáját. Ki volt merülve.
Eves azon kapta magát, hogy sajnálja a nőt. Mi a fene? Azonban ezt a teljesen kimerült Aylar is
észrevette és mosolya még vadabbá változott. Mint egy sarokba szorított állat tekintete, akinek
nincs vesztenivalója. És ezek a legveszélyesebbek.
– Hogyan akarja megállítani a teherhajót? – Eves érezte, hogy a beszélgetés irányítása
nemcsak hogy teljesen kicsúszott a kezéből, de még azt is, hogy segíteni akar. Persze nem Aylarnak,
hanem hogy elkerüljék a tömeggyilkosságot.
– Mint mondtam, azzal ne foglalkozzon! Csak az evakuációval! Érthető voltam?
Eves évek óta először érezte azt, hogy egy embernek bármit megtenne. Ez a kiállás, ez a
határozottság, ez a vezéregyéniség. Félelmetes kombináció. Ő maga is titkon remélte, hogy egy
napon majd tud így beszélni az embereihez, de sokszor csak fenyegetéssel ment valamire, sosem
érezte, hogy parancsait azért teljesítik, mert meggyőzi őket, hogy teljesíteni akarják. Ám ez a nő
meg két perc alatt a feje tetejére állította belső világát.
– Igen Aylar Bren, világos.
– Köszönöm, hogy meghallgatott Eves Obarmant ügynök – a végső meglepődés következett,
a nő tisztelgett, sőt mi több, meg is hajolt.
Eves először nem tudta, mit kezdjen ezzel a gesztussal, de elkezdte felemelni a kezeit. Mintha
egy űrhajóüteg lenne rákötve, olyan nehéznek érezte. Majd kihúzta magát. Ez is nehezére esett. Ám
mikor sikerült felvennie a pozíciót – amit Aylar mozdulatlanul várt meg – máris jobban érezte
magát.
Aylar mosolygott, fáradt szemeiben némi öröm csillogott. Majd végső meglepetésként jött a
kacsintás. Majd az adás bontás.
Eves Obarmant még mindig tisztelegve, kihúzva magát állt a már üres képernyő előtt. Majd
lazított és gyorsan kitalálta az evakuáció meséjét. Nem mondja el az igazságot, a Charon-t, mert
akkor hatalmas pánik lesz. Egyszerűen csak gravitációs vihart fog említeni, ami várható lesz a
rendszerben. És máris meg van oldva az evakuáció. Megtartja a titkot és segít a CESZ-nek, ráadásul
megment pár száz ezer életet. Úgy érezte, ennél többet nem tehet, de ez is bőven elég lesz. Kiadta a
parancsot az evakuálásra, mert nemsokára indul a Charon…
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Folytatása következik…
17. RÉSZ: A CHARON MEGÁLLÍTÁSÁRA TETT KÍSÉRLET
Az előző rész összefoglalója: Max átadja az információkat, mit találtak Olased Okouri
agyában: a CESZ három teherhajóban hatalmas erejű nukleáris bombát akar néhány állomásba
szállítani, hogy így demonstrálják erejüket. Aylar magába roskad, hisz a CESZ nem így, ilyen
módon kell, hogy békét hozzon, ezért úgy dönt, megállítják az akciót. Trondamék a Fenrir
megbénítását kapják, ami sikerül is nekik. Skye az Obelsik megbénítását kapja feladatául, ő is
sikeresen teljesíti ezt, ám Kiex elbukik a Charon-nal. Ezalatt Aylar kapcsolatba lép Forg Gweykon
parancsnokkal és elmondja neki, mi a CESZ titkos terve. A férfi és speciális hajó köteléke melléjük
áll, sőt, Aylar még figyelmeztet egy Concord ügynököt, Eves Obarmantot is a várható veszélyről. A
férfi eleinte ódzkodik, de belemegy a kérésbe és evakuáltatni kezdi a Tash-Murkon Prime rendszer
összes állomását egy gravitációs vihar meséjét tálalva nekik.
Forg már közeledik, Aylarék is mind az öt hajójukkal kénytelenek mindent megtenni, hogy az
útnak induló Charon-t megállítsák, különben vége mindennek…
Forg hajóköteléke levált a CESZ főflottától és elindult az Aylar által küldött útvonal felé. A
Charon már elhagyta az állomást. Megkezdte halálos útját a Tash-Murkon Prime felé.
Forgnak a cirkálóin és csatahajóin felül még egy fél tucat felderítője is volt, akiket most
kiküldött a célrendszerek irányába, majd néhánnyal azt figyeltette, hogy a CESZ főflottája követi-e
őket. Ugyan a CESZ vezérkar egyik embere megkérdezte a parancsnokot, hogy „hová-hová?”, de a
férfi kitalált egy gyors mesét egy járőröző akcióról, mert találtak pár Concord konvojt és le akarják
lőni. Elhitték. Legalábbis látszólag. Éppen ezért állította az egyik felderítőt a főflottára, hogy
követés esetén erről tudjon. Ha a CESZ esetleg úgy gondolja, hogy Forgra már nincs szükség, akkor
szuper hajók ide vagy oda, kíméletlenül elintézik a már jócskán megduzzadt flottával.
– Aylar, elindultunk! – jelzett a férfi a nőnek.
– Vettem Forg! – válaszolt. – A Charon is megtette az első két ugrást. Egy szem van rajtuk.
Cirkálók kísérik. Mi lekapcsolt hajókkal várunk rájuk az útvonal nyolcadik ugrópontjánál.
– Hány hajód van? – kérdezte a férfi. Remélte, hogy a nőnek van egy kisebb, nemrég
összeszedett flottája.
– Öt hajóm van…
– Öt? Csak öt? – Forg szinte kiabált. – Mit akarsz azokkal?
– Ezek a kapitányok legalább hűségesek hozzám. Az egyik ugyan kérdéses volt, még továbbra
is az, de hidd el, rájuk lehet számítani.
– De Aylar, azt mondtad, hogy a Charon-t harminc cirkáló kíséri. Meg még párhuzamos
útvonalon halad egy teljes kötelék, száz körüli hajóval, nem?
– De!
– Akkor ezt hogy gondoltad komolyan? Ezt az öt hajót?
– Éppen ezért hívtalak – dorgálta meg a nő. – Mondtam, hogy félre akartak állítani. Kell egy
kis idő, míg elfordítom a fejét mindenkinek. De most koncentráljunk arra a kibaszott teherhajóra…
kérlek!
Forg egy pillanatra elgondolkozott. Igaz, a nőnek nem volt más választása, bevezényelt
mindent, amije volt. Ez csupán öt hajó. Ám még ezekkel is kivonulni, megpróbálni mindent bátor,
vakmerő, őrült cselekedet egyben. Aylar ezzel jó példát is mutat. A bombáról még csak a CESZ
vezérkar tud, meg ők. Még a CESZ főflotta sem, ahogy Aylar mondta.
– Oké Aylar, félúton találkozunk!
– Köszi Forg! Jövök neked eggyel – kacsintott a nő. Forg pedig felsóhajtott. Tudta, hogy
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Aylar Trondammal van most. Egy pillanatra irigyelni kezdte a Minmatar férfit. Szerencsés egy ilyen
nővel. Na, de most koncentrálni kell az akcióra, különben…
Fél órája annak, hogy Eves Obarmant elindította az evakuációt a Tash-Murkon Prime minden
állomásáról. A biztonsági kérdéseket követően – melyekre azt válaszolta, hogy gravitációs vihar
közeleg – ő is idejét érezte, hogy elhagyja az irodáját. Már nincs sok idő, míg a Charon ideér. Ha
Aylarék nem tudják leszedni, akkor neki is el kell hagyni ezt, mert lehet, hogy éppen ezt robbantják
majd fel.
Amint kifutott a folyosóra, nyomban megcsapta fülét az evakuációs szirénák és a mesterséges
intelligencia alapban kellemes, ám most pánikot keltő női hangja: – Minden személyzetnek;
azonnali Evakuáció! Ismétlem, minden személyzet; azonnali Evakuáció! Ez nem gyakorlat! Ez nem
gyakorlat! Ismétlem, minden…
Eves Obarmantot majdnem fellökte egy mellette elrohanni akaró férfi. A többiek, a fejvesztve
menekülő személyzet és lakosok mind tudták, hogy mit jelent egy gravitációs vihar. Bármit
elpusztíthat. A jelenség ritkaságszámba ment, de akárhol, akármikor előfordulhatott. Persze az
egész csak egy kitaláció, szükséges kényszerképzet.
A rohanó emberek látványa a folyosókon, a szirénák fültépő vijjogása cselekvésre késztette
Eves Obarmantot is. Úgy döntött, hogy ebbe a vadászatba neki is be kell csatlakoznia.
Nyomban felhívta pár ismerősét és megkérte őket, hogy ne mentőkabinokkal hagyják el az
állomást, hanem szálljanak hajókba. Mind vissza is kérdeztek, hogy mit akar a férfi, de nem
válaszolt nekik.
Eves nagyot sóhajtott. Egy újabb ember ütközött bele, miközben állt az irodája előtt. Majd a
folyosószakasz kiürült. A férfi elindult a lift szekciók felé és látta az egymást szinte eltipró
embereket, ahogy pániktól eltelve minél előbb ki akarnak jutni innen. Az a gravitációs vihar
félelmetes jelenség…
A férfi az ellenkező irányba kezdett rohanni, ahol pár – csak fontos személyek számára
rendelkezésre álló – lift várt rá. Be is állt az egyikbe, a félhengeres ajtó rácsukódott, majd
leszáguldott a hangárszintre.
Amint kilépett belőle, újra nyüzsgő, pániktól rohangáló tömeget látott. Elsőként a gyerekeket
igyekeztek előreküldeni, majd kilőni az űrbe, utána következtek a nők, végül a férfiak. Teljes volt a
fejetlenség.
A férfi irányt váltott, nem a beszállókompok és mentőkabinok bejárataihoz futott, hanem a
szintén fontos személyek számára fenntartott kompokhoz. Itt össze is futott sebtében idehívott
társainak egyikével.
– Mi folyik itt Eves? – kérdezte Taw, a Gallente férfi.
– Gravitációs vihar közeleg.
– Gravitációs vihar, mi? Ne nézz hülyének! – Taw látta rajta, hogy valamit titkol.
– Na jó, nem gravitációs vihar közeleg. A CESZ közeledik!
– Mi? – Maradt tátva a szája. – De hát itt már jártak és…
– Igen, jártak. Majd elmondom, ha hajóban vagyunk, privátban. Amit majd hallani fogsz,
szigorúan titkos! Nem tudódhat ki, mert a mostaninál is nagyobb zűr lesz mindenhol.
Miközben várták a fontos személyek számára fenntartott komp energiatöltését, addig két
másik ember futott be melléjük. Első egy Minmatar férfi volt, magas, kopasz. A másik egy Gallente
nő, csontos arcú, férfias vonásokkal rendelkező.
– Mi a szitu Eves? – kérdezte a Minmatar férfi, Uygra.
– Gravitációs vihar jön.
– Ezt a dumát dugd fel a seggedbe. Az igazat akarom hallani!
– Jó – ingatta a fejét Eves. Tudta, ha társai meglátják a privát csatornán majd az igazi okát az
evakuációnak, akkor aztán ki lesznek bukva. – Majd nemsokára megtudod.
– Eves – kezdte a Gallente nő, Leax. – Nagy baj van, igaz?
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– Nagyon nagy – fordult felé Eves. Tekintetének sötétségbe borult színezete miatt három társa
meghökkent, és inkább már nem kérdezősködtek többet.
A privát komp készen állt az indulásra. Berohantak, majd sebtében aktiválták a hajtóműveit,
Eves pedig gyorsan felülírta az automatikát.
Amint készen álltak, lecsukta a zsilipet, majd kilőtt a silóból. Nyomban a mélybe süllyedtek,
ahol a Concord hajók parkoltak.
Kis idő múlva, miután a komppal átszáguldottak pár hajó törzse fölött és alatt, a saját
cirkálóikhoz érkeztek. Eves kitette először Leaxot, majd Tawt, végül Uygrat, majd maga is a saját
hajójába szállt és hagyta, hogy a komp magától visszamenjen a silóba.
A híd felé rohanás közben minden lehetséges dolgot – fűtést, friss levegőellátást, vészhelyzeti
energiatöltést, hajtómű indítást – aktivált.
Berobogott a hídra és a kilátókon át láthatta, hogy az evakuáció még javában zajlik. A
személyzet mindössze húsz százaléka tudta elhagyni eddig az állomást, és ez a folyamat valóságos
káoszba fordult. A mentőkabinok sok esetben beakadtak a hangárban parkoló hajókba, és – ugyan
sérülés nélkül – de ide oda pattogtak. Látszott, hogy az irányítója nem értett túlságosan ehhez, azt is
ki tudta szúrni, hogy az automatikák pedig megzavarodtak a sok kikerülendő objektumtól.
Azon kabinok, amik egyből az űrre lökődtek ki, sokkal szerencsésebbnek tűntek, ők máris az
első kapu felé száguldottak, vagy már át is mentek rajta.
– Taw készenlétben! – jelentkezett be a férfi.
– Uygra kész!
– Leax kész!
– Oké emberek, akkor most gyorsan nézzétek meg, mivel van dolgunk. Kaptok két percet, a
titkosítás miatt az adat törlődni fog.
A férfi átküldte nekik az evakuáció valódi okát. A két perces döbbent csendet követően halk
káromkodás hallatszott.
– Ezt nem hiszem el – habogott Leax.
– De most tégy úgy! – vágta rá Eves.
– Honnan vannak ezek?
– Aylar Brentől…
Erre újra ledöbbentek. És jöttek a kérdések. Miért küldte el ezt a nő nekik? Ám mielőtt túl
sokat rágódtak volna ezen, Eves szólalt meg: – Indulni kell. Aylar most küldte az adatokat, a Charon
elindult. Tizenhat ugrás és ideér.
– Tizenhat ugrás? Az fél óra vagy negyven perc – kapkodta a levegőt újra Leax.
– Így van. Sőt, Aylar azt is mondta nemrég, hogy eredetileg három ilyen teherhajót akartak
küldeni, de kettőt ezekből le tudtak kapcsolni. Ezt az utolsót azonban nem. Most mindenki azzal
foglalatoskodik, hogy ezt megállítsa, de Aylar ezért kért engem, hogy biztos ami biztos, a lehető
legkevesebb áldozata legyen az esetleges robbantásnak. Tehát mindent bele emberek. Jönnek
Aylarék, jövünk mi is és jön a CESZ egy kisebb köteléke is.
A többiek megint nem értették. A CESZ küldi ide ezt a hajót, de mégis jön megállítani? Mi
folyik itt? Eves elmondta nekik a CESZ speciális kötelékét, amit egy Forg Gweykon nevű
zsoldosparancsnok irányít. Már úton vannak, hogy lerobbantsák a Charon-t az égről, ám a kísérettel
is meg kell küzdeniük még.
A magyarázatok után Eves megint elmondta: – Nos tehát, Aylarék, Forg Gweykonék és mi
leszünk azok, akiknek meg kell állítaniuk a hajót. Ezen akció információi nem szivároghatnak ki!
Néhány pillanatnyi csöndet követően helyeslően morogtak, és bólintottak. Eves magában
mosolygott. Jó kis csapat ez.
– Nos emberek, indulás! Kész vagytok?
Igenlő válaszok érkeztek.
– Helyes. Eves kidokkol!
– Leax kidokkol!
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– Uygra kidokkol!
– Taw kidokkol!
A hajók néhány hajmeresztő manővert követően máris a hangár előtt, a százával repkedő
mentőkabinok és egyéb hajók közt találták magukat. Hatalmas tumultus volt, a menekülők minél
előbb szerették volna elhagyni az állomást, majd a rendszert is. Érthető. Az a gravitációs vihar…
Evesék hajói nagy nehezen ki tudtak manőverezni a mentőkabinok felhőjéből és a kapu felé
vették az irányt, hogy besegítsenek lelőni a Charon-t…
Aylarék lesben álltak a tervezett rajtaütés helyszínén. Egy beugró kapu közelében, Low Sec
rendszerben, nem túl messze a Tash-Murkon Prime-tól. Ez a hely az ideális, mert High Sec-ben a
Concord jelenlét – ugyan kevés – de van, és Evesen kívül nem bíztak egyik tisztben sem. Persze a
nő benne sem bízott igazán, de az esetében használt logika erejében igen. A férfit meggyőzte,
segített, elindította az evakuációt, amiről a még ide is kirajzó mentőkabin és siklóáradat is
tanúskodott. Sőt, Eves nemcsak, hogy kiadta az evakuációs parancsokat és megkezdődött a mentés,
de még ő maga is pár társával hajóba szállt, hogy segítsen lelőni a teherhajót. Ez kellemesen
meglepte Aylart, és örült, mert most minden egyes hajóra szükség lesz. Forgék is nemsokára ide
érnek. Meg sajnos a Charon és kísérete is…
A felderítők jelentették, hogy a Charon körül közvetlenül a már jelzett harminc cirkáló halad,
lemaradva két ugrással pedig követi őket a fő kötelék. Ami száz hajó…
A Charon-t még azelőtt le kell lőni, hogy a fő erősítés beérkezik. Ám azért volt mit püfölni az
ilyeneken bőven. Pajzsuk és páncéljuk ugyan nem sok volt, de a váz a hatalmas méretének
köszönhetően igényelte a nagy tűzerőt. Az adatokat elnézve Aylar sejtette, hogy ezt nem fogják
tudni mind leolvasztani a hajóról. Be fog érni a fő kíséret. Ezért Forgék az egyetlen esély. Az ő
hajói nagyon jók, akár kétszer annyi egyéb mást is le tudnak kapni. Igen, nem volt más választás:
amint a Charon beugrik, el kell kapni, lelőni a cirkáló kíséretet, majd a főkíséretet is, eközben pedig
néhány hajónak folyamatosan tűz alatt kell tartania. És így leszedhetik. Ám ha bármi balul sül el…
Nem, erre gondolni sem akart. Majd ha balul sül el, akkor újraterveznek, most a legfontosabb ennek
a repülő hegynek a lerobbantása.
– 'Matar!
– Itt vagyok! – hagyta jóvá Trondam a kommunikációs csatornák összehangolására tett
kísérletet.
– Remek! Kiex!
– Jelen! – válaszolt félve a kapitány. Bár a neki szánt feladat nem sikerült, de Aylar nem
hibáztatta érte. Ezt is számításba kellett venni. Ennek ellenére a férfi nem bírt a szemébe nézni.
Elbukott. Önmarcangolása miatt szánalmas látványt nyújtott a képernyőn.
– Kiex bazdmeg, szedd már össze magad! – kiabált rá Aylar. Trondam eközben fájdalmas
arcot vágott. Nem lett volna most Kiex helyében.
– Jó, oké, csak hát elrontottuk és…
– Na jó, kuss legyen! Ide figyelj most!
– Jó… oké… – sóhajtott a férfi.
– Na, ez a beszéd! – Aylar arca felengedett. Majd sóhajtott és szólította a következő pilótát: –
Skye!
– Vételen! – az ügynöknő arca rezzenéstelennek tűnt, bár ha a belső harcai láthatóak
lennének…
– Remek! Beln!
– Itt vagyok Aylar! – Beln mosolygott, újra, melegen, kedvesen.
– Oké emberek. Fegyvereket készenlétbe! Mindjárt itt vannak! Addig pedig pofa be! Csak
akkor dumálunk, ha jelent a felderítő!
Ezt követően néma szemezések következtek. Aylar látta mindenkin, hogy még izgatottságuk
közepette is megállás nélkül csacsognának. Pusztán azért, hogy levezessék a feszültséget. De ne
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most könyörgöm, gondolta.
Közben Aylar nyugtázta Forg jelentését, hogy folyamatosan közelednek, és már előbb is
kellően meglepődött, hogy Eves Obarmant is néhány társával együtt jön besegíteni. Ezek szerint
nem csak az irháját menti, hanem kivonul a frontvonalra. Ez jó. Bár Aylar arra is gyanakodott, hogy
a férfi azért is jön, hogy a Charon lelövése után letartóztassa. Ennek esélye minimálisnak tűnt, ám
mégis el kellett rajta gondolkodni. Ha esetleg a férfi lesz olyan hülye, hogy erre vetemedjen, akkor
majd a többiek segítenek átformálni a gondolatait az agyába maró nehéz lézerekkel.
A felderítők egyike jelentett: – Charon két ugrásra a randevú ponttól!
– Vettem! Forg, mennyire vagytok!
– Három ugrás. Sietünk.
– Muszáj is lesz, gyerünk, gyerünk!
– Itt Eves Obarmant – nyílt egy privát csatorna. – Aylar Bren, megkérem, hogy az akció után
adja meg magát és kedvezőbb helyzetből folytathatjuk az ön ügyének tárgyalását és…
Ez tényleg elég hülye, gondolta a nő.
– Jó, majd megadom magam – vetette oda unottan.
– Valóban?
– Igen. Én megadom magam. De sajnos nem tudok felelősséget vállalni a társaim reakciójára.
Ne csodálkozzon, ha némileg erőszakosan igyekeznek majd megmásítani a gondolatait. Mondjuk,
lássuk csak, átszabni az agyszöveteit. Ez vérontásba torkollana, amit nem akarok, legalábbis
feleslegest nem, ezért persze hogy nem adom meg magam. De ha Ön csak ezért jön, és nem a
tényleges segítségért, akkor inkább forduljon vissza, mert a társaim széttépik magát.
Eves nyelt egyet. Való igaz, ha sikerül lelőni a Charon-t, akkor tényleg jobb, ha eltűnik.
Eközben beérkeztek a célrendszerbe és a beugró kapu közelében álltak fel, körülbelül harminc
kilométerre. Szétszóródtak, de nem állították a hajók orrát menekülő vektorra. A Concord pilóták
nem szoktak elszelelni.
– Charon egy ugrásra! – jelentett az őrszem.
Az adrenalin elöntötte a kapitányok vérét. Ha a teherhajó átcsúszik ezen a rendszeren, akkor
vége mindennek. A kísérői biztosan nem hagyják őket utánuk menni és a Charon megállíthatatlanul
fog berepülni az egyik, még nagyban evakuáció alatt lévő állomásba, aztán…
– Charon érkezik kapura! Az összes cirkáló a közelében!
– A másik kísérő flotta pedig – szólt egy másik őrszem – két ugrással lemaradva követi őket.
Kilencven hajó, vegyes összeállításban. Nagy részük cirkáló, hozzávetőlegesen 50%, csatahajók
20%, elfogók 20%, logisztika 10%.
– Trondam, Kiex, Beln, Skye, felkapcsolni! – harsogta Aylar.
A parancsnoki hajók kapitányai bekapcsolták a hajók rendszereit, majd a felizzó hajtóművek
és navigációs rendszerek máris vitték őket a kapu felé. Pontosan akkor fognak odaérkezni, mikor
átugranak.
– Kísérő cirkálók ugrottak.
– Vettem – zengte Aylar. – Eves, még ne támadják meg őket, mert a Charon nem jön be.
– Tudom Aylar, jó leszek csalinak – mondta beletörődően a férfi.
A nő kettőt pislantott, amint épp azt hallotta, hogy Eves egy rögtönzött tervet közöl. Remek!
– Cirkálók mozdulnak felém! – jelentette Eves.
Bejött: a cirkálók azt hitték, hogy egy kis Concord különítmény figyeli a kaput, akiket könnyű
lesz leszedni. És valószínűleg jelentettek is, hogy e négy hajót leszámítva tiszta a terep, mert
beugrott a Charon is…
A kísérő cirkálók befogták Eves és társainak hajóit és megkezdődött a harc. A Charon is
előtűnt a passzív álcázásból, de ebben a pillanatban értek oda a parancsnoki hajók is. Nyomban
bénították a hiperhajtóművet, majd az Eves hajói felé zúduló hajókra lőttek.
Eves és társai rárepültek a cirkálókra és próbálták kihasználni azt, hogy javarészt azok hosszú
távú ütegekkel vannak felszerelve. Ezek egy közelben köröző hajót alig tudtak eltalálni.
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Eves egyik társának, Tawnak a hajójába rengeteg üteg mart bele, ő volt az elsődleges célpont.
A férfi igyekezett oldalt manőverezni, hogy a lassan forduló ütegek nehezebben tudják eltalálni.
Eközben Eves, Uygra és Leax besuhantak a cirkálók közé sajátjaikkal. Megkezdték rövid távú
fegyvereikkel egyesével tűz alá venni ezeket.
Aylar ezt látva – újfent – elismerően nyilatkozott a Concord pilótáiról. A félelmet nem
ismerik, kiválóan harcolnak, remekül repülnek.
Egy Vagabond adta meg magát Eves hajóinak tűzereje alatt. Ezt egy Rook követte, amibe a
parancsnoki hajók is beleküldték, amijük volt.
Eközben Taw hajója szinte minden tüzet magán tartott, piruettezett, pörgött, forgott, de
eltalálni nem tudták az ütegek, a rakéták robbanásánál pedig a hajó gyorsabbnak bizonyult.
Egy Sacrilege követte harmadikként az elhullott két CESZ hajót. Ám ekkor változtattak a
taktikán. Már nem Taw hajóját próbálták leszedni, hanem arra fordították ütegeiket, amik még
messze voltak: Skye sivított fel: – Itt Skye, Damnation tűz alatt!
A parancsnoki hajókból csak ECM drónok repültek ki, ötösével igyekeztek más-más hajókat
lebénítani. Egy Zealot, egy Falcon és egy Deimos kiütődött, a két másik dróncsoportnak nem
sikerült bénítania célpontját. Egyelőre…
Skye Damnation-je igyekezett irányvektort váltani, hogy a feléje zúduló töltetek ne szemből
közelítsenek felé. A pajzsát azonban már lelőtték, a páncél kezdett szakadozni.
– Trondam, Kiex, üssétek ki a Charon-t a vektorról – kiabálta Aylar!
A Nighthawk és a Sleipnir begyorsult és teljes sebességgel a teherhajó felé kezdett
száguldani, aminek a pilótája ugyan már a kiugró kapu vektorán haladt, de a hiperhajtómű
bénításnak köszönhetően elhúzni nem tudott. Néhány másodperc múlva pedig mindkét hajó
belecsattant, az automatikák közelségi riasztás kijelzéssel láthatatlan tereket gerjesztettek és a hajók
ellökődtek egymásról. Míg Trondam és Kiex csak azt látták, hogy a híd kilátóján meglódul minden
csillag, kapu és harci villanás, a teherhajó is lelökődött a vektorról. Igen, ismét szereztek pár
másodperc előnyt.
Ám a nagy monstrum újra fordulni kezdett a vektorra és ugyan a hajtóművei még nem
működtek, de mégis készen állt a hipertérbe lépéshez.
A CESZ hajók újra célt váltottak, abbahagyták a Damnation lövését és a jelen pillanatban
egyetlen fogóhajót, az Astarte-t kezdték lőni. Az össztűz félelmetes volt, Beln nem volt felkészülve
arra, hogy hirtelen ő lesz az elsődleges célpont. Elfordította a hajót, hogy minél nehezebb célpontot
nyújtson. Ám érezte, hogy bajban van: a pajzsai másodpercek alatt tűntek el és míg egy újabb
CESZ hajó, egy Eagle hullott izzó darabokra, addig az ő páncélja is olvadozni kezdett, feje körül a
hídon vörös kijelzők keltek életre, jelezve a sérült szekciókat.
– Itt Beln, Astarte tűz alatt! Pajzsom már nincs, páncélban vagyok! 70% maradt… 60%…
– Térj ki! Térj ki!
– Azt teszem, de nagy a táv köztünk és nem érek el elég nagy szögsebességet. 50%!
A CESZ első kísérő flottájának összes hajója már Belnét lőtte. – Vegyétek át a bénítást, ki
fogok esni! – kiáltotta.
– Átveszem! – jelentette Aylar. – Trondam, Kiex, ti lökjétek le a dögöt folyamatosan a
vektorról és lőjétek, amit Evesék jelölnek. Skye, gyere te is segíteni tartani a Charon-t! És lőj te is!
– Vettem! Bénító távba repülök!
– 40%! – kiáltotta Beln. – Kiszednek!
Aylar káromkodott. Elveszítik az Astarte-t. A CESZ hajók – akárcsak eddig – jól taktikáztak.
– 30%…
– Forg, hol a francban vagytok már? – üvöltötte Aylar.
– Jövünk, most esünk be a kapura.
A következő pillanatban hajók zuhantak be a harc kellős közepébe. Hatalmasak, félelmetesek,
és hírhedt mészáros gépek. Majd jöttek a cirkálók is, melyekből szintén nem lehet minden
rendszerben tízet találni. Ritkák, erőteljesek, hatékonyak voltak.
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– Itt vagyunk! – jelentette mosolyogva Forg, de ekkor látta, hogy a csata már nagyban dúl.
Beln hajójáról csak úgy fröcskölt szét a páncél, a belé csapódó rakéták robbanásai közül
folyamatosan kirepült, de látták, már nem húzza sokáig. Eközben egy újabb CESZ hajó, egy
Muninn esett darabjaira.
– Kapu aktiváció öt másodperc múlva! – kiáltotta a felderítő. – Készüljetek, megy be a fő
kísérő kötelék! – A pilóta nyelt egyet. – Sok szerencsét!
– Forg, a cirkálók álljanak rá az érkezőkre, a csatahajók segítsenek befejezni az első hullámot.
És aki tudja, lője azt a tetves Charon-t, ha kiesünk, nem tudjuk tartani – parancsolta Aylar, és épp
látta, hogy a Sleipnir és a Nighthawk újra belecsapódik a nagy hajóba. Egymás körül pörögtek,
mintha csak táncolnának az űrben.
– Vettem Aylar! – Forg továbbadta a parancsokat a kötelékének. Egy újabb CESZ hajó
robbant fel, egy Ishtar. Darabjai pörögve, füstölve szálltak el a kilátók előtt.
– 10%! – üvöltötte Beln.
– Tűnj el egy bolygóhoz! – zengte Aylar.
– Nem tudok… Páncél elfogyott. Vázlövések! SOS!
Mire páran célpontot váltottak, hogy leszedjék azokat, akik bénítják az Astarte
hiperhajtóművét, addig annak a törzse súlyos sérüléseket szenvedett.
– Kiesek…
Az Astarte felrobbant. Ütegei, vázdarabjai, szekciói pörögve szálltak a messzeségbe. A
villanás közepéből pedig egy mentőkapszula lőtt ki és elszáguldott egy bolygó felé.
– Bocs Aylar! Beln kiesett!
– Semmi baj, jó voltál!
Négy Bhaalgorn tépett szét egy Sacrilege-et. A különleges fejlesztésű csatahajók tűzereje oly
hatalmasnak bizonyult, hogy a pilótának még csak menekülni sem volt ideje.
A kapu aktiválódott és megindult a CESZ második kísérő kötelékének benyomulása. Amint
beérkeztek az elsők, nem várakoztak egy másodpercet sem, máris vetették magukat a harcok
közepébe. Ám erre már Forg kötelékének összes cirkálója rákészült és a feltűnés sorrendjében estek
nekik. Az első szerencsétlen CESZ hajó egy Rupture volt, még a maximális sebességét se tudta
elérni, máris szanaszét szakadt. A következő áldozatot – egy piciny Ishkur – a drónok tépték szét,
amik kirajzottak Forg hajóiból. Majd jött egy Harbinger. Ez sem bírta sokáig.
A csatahajók pedig folytatták a tüzelést, az első kísérő kötelék még megmaradt cirkálóit két
perc alatt változtatták messzeségbe lángolva szálló szekció halmazzá.
– Forg, a csatahajók kezdjék lőni a Charon-t!
– Le kell szednünk párat a második kötelékből is. Túl sokan vannak.
– Jó, akkor előbb azt! Tűz, tűz!
Forg már összes hajója a beérkezett és szétszóródni igyekvő második kísérő hullámot tépázta,
akik persze nem hagyták magukat. A CESZ pilóták pedig a hatalmas tumultusban igyekeztek minél
tisztább célpontokat találni, volt is ilyen bőven, de míg egyet lelőttek a speciális tervezésű hajókból,
addig három sajátjuk szakadt több részre. Eleinte a cirkáló és kisebb méretű hajóik vesztek el. Az
ellenségtől pedig mindössze egy Cynabal-t, egy Ashimmu-t és egy Phantasm-ot tudtak kiszedni.
Iszonyatosan bírták a strapát és a róluk érkező tűzerő ellen nem készültek fel kellőképpen. A
Charon elfogására tett kísérlet, Aylar terve eddig remekül működött…
– Trondam, Kiex, kezdjétek lőni a Charon-t! Skye, te is és én is minden üteggel kezdjük
szedni ezt! Forg!
– Igen? – kiabálta a férfi, arcán láthatták a kijelzők fényeinek játszadozását.
– Mi elkezdjük lőni a Charon-t. Tietek a kísérő flotta! Mindent bele!
A férfi nem válaszolt, csak bólintott, majd nyomban osztotta tovább a saját kötelékének a
parancsokat.
Aylar hídján meglódultak az űrcsata jelenségei amint éles fordulót vett, hogy orral a teherhajó
felé közeledjen és úgy lőjön. Látta Skye Damnation-jét is, ugyanígy tett, közben a nagy tömeg
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mellett két kisebb – a Sleipnir és a Nighthawk – pattogott le róla, de céljukat elérték, nem hagyták,
hogy beléphessen a teherhajó a hipertérbe.
Evesék követték a harcokban Forg hajóit. Mivel most nem őket lőtték, és Taw is megúszta
előzőleg a már megsemmisült cirkálók tüzelését, most berepültek a CESZ kötelék kellős közepébe
és lőttek, akit értek. Igyekeztek azokra vinni tűzerejüket, amiket a speciális csatahajók kegyetlen
módon sütöttek meg.
– Itt Trondam, a Charon-ról elfogyott a pajzs, páncél 45%. Mindjárt jön a neheze.
Igen, a neheze. A váz. A teherhajónak olyan hatalmas teste volt, hogy ezt széttépni –
legalábbis nekik – beletelik majd egy kis időbe. Forg hajóira mindenképpen szükség lesz, ha gyors
eredményt akarnak elérni.
Forg már elvesztett vagy egy tucat hajót, de a CESZ kötelék már majdnem harmincat. A kis és
közepes méretű, vagyis a fregatt és cirkáló rajokból már csak egy-egy hajó maradt. Ám tudták,
hogy a kísérő flotta nagyobb részben csatahajókból áll. Ideje elkezdeni őket is kezelésbe venni.
– Itt Forg – szólította meg embereit a férfi. – Minden üteggel, kezdjük a csatahajókat
leszedni! Elsődleges jelölve, egy Apocalypse!
A speciális gyártmányú halálosztó hajók törzséről megindult a fényes lézershow jó néhány
villanás és kiröppenő torpedó kíséretében. Az Apocalypse nem egész tíz másodperc alatt szakadt
szét, az orr szekció lefelé dőlve pörögni kezdett, míg a törzs maradéka még a tehetetlenségtől hajtva
haladt előre, majd lassult.
– Következő egy Dominix! A cirkáló egységek lőjék a drónokat! Csatahajók kövessék a
célpont megjelöléseket!
– Itt Eves! – kiabált a Concord ügynök Aylarnak. – Mi mit lőjünk?
– A Charon-t! Segítsetek! – üvöltötte vissza Aylar.
A férfi látta a képernyőn, ahogy a nő feje ide oda mozdul a képernyők felé, ahogy irányítja a
köré gyűlt pilótákat.
– Itt Trondam! Charon páncélja elfogyott. Váz 95%-on!
– Gyerünk 'matar – sziszegte Aylar, ahogy ő is minden tűzerőt továbbra is a teherhajóra
fókuszált.
A CESZ kísérő kötelékből a Dominix után egy Megathron lett kezelésbe véve. Gyorsan
robbant, a törzs hosszában szakadt kétfelé. Még utolsó mozzanatként egy Machariel repült bele
sebesen és két irányba lökte a megtépázott testet.
– Armageddon! Drónokat lőjétek tovább, mert van egy rakás ECM is. Kiütnek.
A cirkálók a sajátjaikat ráküldték a CESZ robotrepülőgépeire. A drónok kialakították a maguk
kis harcát a nagy hajók között. Egyik másik röptében rácsattant a lassan, vagy épp gyorsan haladó
hajók testére, vagy éppen a híd kilátója felé repült, a bent lévő kapitány pedig szinte a földre
vetődött. Ugyan a pajzs megvédené, de ha mégsem, akkor nem esne jól ha egy kéttonnás
robotrepülőgép törné be előtte az üveget.
Az Armageddon is lehullott…
– A Tempest-eket! Van öt is ebből. Mennek a kialfázásra, lövik a cirkálóinkat. Maradjatok
mozgásban, a Tempest-ek rajtatok vannak!
Úgy tűnt, ez a bejelentés későn érkezett, mert egy Gila robbant szét, a lebegni készülő
szekcióiba pedig a sebesen cikázó drónok véletlenül beleütköztek és szétlökték.
A többi cirkáló mozgásba lendült, így a Tempest-ek ütegei rendre célt tévesztettek.
Egyik Tempest kettészakadt, orr szekciója előrebucskázott, míg a többi része tízméteres
darabokra esett szét. Majd jött a másik, belülről vetették szét a robbanások, páncéllapjainak
maradéka az ütegekkel rajta repült el.
– Charon 87% – jelentette Trondam!
Gyerünk emberek, mondta ki magában Aylar. Eközben a taktikai kijelzők bepöttyözték az
összes hajót. Még mindig sokan voltak. Forg flottájából ugyan már lassan két tucat hajót vesztettek
el, de az általuk elért pusztítás ennél jóval nagyobbnak tűnt, mert már a fél kísérő flottát
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megsemmisítették.
– Charon 81%…
– Forg, látom jól álltok – kiáltotta Aylar, miközben a kilátó nagy részét már betöltötte a
teherhajó, melynek testén megannyi robbanás született.
– Igen, jól állunk – harsogta a férfi és éppen örömittasan felkiáltott, amint leszedték az utolsó
Tempest-et, majd egységeit az egyetlen Scorpion felé irányította. – Segítsünk be a Charon-ba, igaz?
– Igen! Már csak 79% és szétesik. Mi nem hagyjuk meglépni, le is lökjük a vektorról, de alig
sebezzük.
– Oké Aylar, a Machariel-eket küldöm rájuk!
– Köszi! – kiabálta a nő. Rögtön ezután láthatta, hogy a közepes erejű robbanásokat követően
hatalmas lyukak kezdenek születni a törzsön: megérkeztek a Machariel-ek tüzérségi lövedékei. A
belső energia szökni kezdett a teherhajóból, fényes kék szökőkutak születtek a felszínén, ahogy a
plazma lövellt kifelé.
A Scorpion is lehullott az égről, három nagyobb darabra esett, majd ezek további kisebb
robbanásokban apró darabokra szakadtak.
A CESZ kötelék már csak negyven hajóval rendelkezett, míg Forg csapata még bőven
hetvennel. Kezdett egyértelművé válni a csata kimenetele. A taktika kiváló volt, Aylar jól tervezett.
Nagyon jól. Veszteségeket ugyan el kellett könyvelniük, de ennyi hajó esetén ez elkerülhetetlen.
– Charon 51%!
– Ez az emberek, gyerünk, tovább! Mindjárt lent van! – üvöltötte a nő!
– Charon 40%!
Forg most egy Nightmare-t veszített el, a Sansha gyártmányú hajót két nagyobb darabra tépte
egy robbanás pont középtájon. Majd egy Bhaalgorn került veszélybe, míg az ellenségtől egy újabb
Megathron szakadt ketté.
– Charon 28%! Hú, ezek a Machariel-ek… – ámuldozott Trondam.
– Tudom – válaszolta Aylar. – Nagyon vadállatok!
– És az enyémek – szólt bele Forg immáron mosolyogva. Már mindenki számára kezdett
egyértelművé válni, hogy megnyerik ezt az ütközetet.
– Köszönöm Forg! – mondta már előre a nő, és közben egyre csak figyelte a teherhajót ért
találatokat. A látvány örömmel töltötte el. Sikerült. Megállították ezt az egészet.
– Charon 15% – mosolygott már Trondam is. – Elnökasszony, szép terv volt!
– Köszi 'matarom! – gyors privát csatornanyitás következett kettejük közt. – Ugye tudod,
hogy segítened kell ezek után levezetni a feszültségemet? – Aylar úgy nézte a férfit, hogy szinte
megerőszakolta a szemével.
– Ezt akármikor, örömmel elnökasszonyom! De ezt az Eves Obarmantot ugye elzavarod az
akció után? Mert nem szeretném, ha ő vinne el téged előlem, bilincsben.
– Oké, máris szólok neki, hogy lépjen le! – bontotta a csatornát, majd egy másikat nyitott
Eveshez. – Eves Obarmant!
– Igen Aylar Bren?
– Köszönjük a segítséget! Nem tudok máshogy fogalmazni, de öröm volt önnel együtt
repülni. De most kérem, ha élni akar, távozzon, mert a társaim nem fogják jó szemmel nézni az ön
puszta jelenlétét.
– Rendben Aylar Bren! Én köszönöm, hogy figyelmeztetett erre a nagy veszélyre és
köszönöm, hogy megtisztelt azzal, hogy önnel harcolhattam.
Ez most Aylart is hazavágta. Köpni-nyelni nem tudott.
– Hát, őőő, szívesen. Vagyis. Na, mindegy, tűnjön el! Remélem még a jövőben meg tudunk
inni erre egy italt együtt.
– Őszintén szólva én is szeretném ezt, de azt nem, ha ezt az italt a cellájába kellene vinnem.
Vigyázzon magára! Sok sikert!
Utolsóként a férfi tisztelgett, majd bontotta az adást.
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Aylar pedig épp figyelte a Charon utolsó vázdarabjainak szétcincálását, a pilótájának még
továbbra is kétségbeesett kísérletét a menekülésre, majd Forg flottájának elsöprő erejét, a CESZ
kötelék hajóinak pusztulását. Sikerült!
Trondam szava hallatszott a Charon állapotáról még utoljára: – Charon 1%! Győztünk!
A következő pillanatban a teherhajó felrobbant. Hatalmas testén az eddigi plazmaszökőkutak
mellett újabbak nyíltak, a váz beroskadt, gyengébb részeit szétvetette a nyomás és messze repültek,
a masszívabb keretelemek még egyben maradtak, de szinte izzottak és fokozatosan csavarodtak
össze. A raktérből kihulló bomba elemeket ripityára lőtték, hogy még egyszer senkinek eszébe ne
jusson ezzel próbálkozni.
A CESZ maradék hajói feladták a harcot és elmenekültek. Senki nem üldözte őket.
A csatornákon elszabadult a határtalan jókedv, a pilóták üvöltöttek az örömtől, mindenki
gratulált Aylarnak a remek tervhez, majd egymásnak is a kiváló harchoz. A kilőtt hajók pilótái mind
élve maradtak, senki nem foglalkozott a mentőkapszulákkal. Ők is ujjongtak a győzelem
mámorától.
– Eves Obarmant távozik – mondta a férfi nyílt csatornán minden jelen lévő pilótának.
A férfi azt várta, hogy majd azt mondják, takarodj innen, ennek ellenére egytől egyig kihúzták
magukat és tisztelegtek neki. A férfi nem tudta hova tenni ezt a nagyon kellemes érzést. Ezt a
jelenetet persze Aylar is látta és diadalittas mosollyal arcán bejelentette: – Látja Eves? Ők az én
embereim!
– Látom! Mindenkinek sok sikert! Aylar, ha bármire szüksége van, hívjon, meglátom majd
mit tehetek!
– Köszönöm. Remélem nem kell élnem ezzel sose, de ha úgy adódik, akkor szaván fogom. –
Mosolygott a nő.
Eves újra tisztelgett. Tudta, hogy a tisztelgés csak a harc miatt történt meg, és azért, mert
Concord ügynök létére vállvetve harcolt a CESZ nemsokára újjászülető vezérével. De azt is tudta,
hogy ez a pillanatnyi jó benyomás hamar megváltozhat, amire Aylar már figyelmeztette. Ideje
lelépni.
Eves Obarmant és három társának hajója kivált a még lassan köröző hajók közül és belépve a
hipertérbe eltűnt.
– Oké emberek, gyertek utánam, itt nem maradhatunk! Forg, köszi a segítséget. Akkor jössz
velem, ugye?
– Túl sok választásom nincs. Ha most nélküled megyek vissza a CESZ-hez, ott helyben agyon
lőnek.
– Hát igen, de ezt mondtam neked az elején.
– Tudom és tisztában vagyok vele! Követlek!
Aylar megnevezte a célrendszer koordinátáit, majd hajóikkal megindultak, hogy minél előbb
eltűnjenek a közelből. Ideje átgondolni a hatalomátvételi módszereket, hogyan is kerüljön vissza a
CESZ vezetőségébe. Már volt pár ötlete, de jött egy újabb is…
Folytatása következik…
18. RÉSZ: HATALOMÁTVÉTEL
Az előző rész összefoglalója: A Charon elindul, hogy rakományával megsemmisítse a TashMurkon Prime egyik állomását. Aylar maga mellé állítja Forgot és figyelmezteti Eves Obarmant
ügynököt, így közös erővel, sok veszteséggel, de a Charon-t végül lelövik az égről és megmentik a
Tash-Murkon Prime rendszert, ezzel együtt ezrek életét. Eves megköszöni Aylar figyelmeztetését,
majd távozik.
Végül elérkezik az időpont, amire vártak: Aylar a második, utolsó lehetőségével megint be fog
törni Olased Okouri agyába, hogy jelen legyen a CESZ gyűlésen a robotjának segítségével és
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megkezdje a hatalomátvételt…
Minden készen állt az adásra. A parancsnoki hajók és Forg köteléke egy Null Sec rendszer
mélyűri koordinátáján lebegett. A rendszerben csak ők tartózkodtak, senki más. Időnként akadt egy
átutazó, de szerencsére nem kezdte el keresgélni őket.
Aylar az Absolution hídján, Maxszal az oldalán készült belépni újra Olased Okouri agyába.
Mivel csak azt az eredményt tudták elérni, hogy két hozzáférése legyen, ezért ezt bölcsen kellett
használni. Az elsővel Forgot csábították át. Jó döntés volt. Most pedig jön a második és utolsó adás.
Aylar tudta, hogy CESZ vezérkari gyűlés lesz az Erebus-on. Most kell megtenni.
A nő leült a székre, ami halkan zúgva félig vízszintesbe került. Tarkójából, halántékából
kábelek lógtak kifelé, melyek a szék karfájában és háttámlájában tűntek el. Fején már ott volt a
sisak, ami segítette a kibertéri navigálásban.
A nő mellett állt Max, minden szükséges eszközt bekapcsolt és segített ráhangolódni az agyra.
Már csak egy gombnyomás és mehet a móka, a második és egyben utolsó adás. A férfi újabb
programokat helyezett készenlétbe, míg Aylar bent lesz Olased Okouri agyában, addig ez be fogja
mérni a kapcsolódási frekvenciákat. Azt már tudták, hogy a többi vezérkari ember hol rejtőzik, de
ha ez a program működni fog, akkor anélkül lehet betörni az agyukba, hogy el kellene rabolni őket.
Ez már jó lett volna a legelején, mert megúszták volna a városbéli kiruccanást, de egy
mintafrekvencia kellett ehhez. Mivel ez már megvolt, talán működhet ez az egész.
Aylarnak nem lesz más dolga, mint a gyűlésen „jelen” lenni, míg a program begyűjti a
szükséges információkat. Úgy döntött, nem csak némán fog ülni, hanem beszélni is fog. Méghozzá
keresetlen szavakat. Tudta magáról, hogy más úgyse nagyon fog eszébe jutni.
– Oké Aylar! Akkor tartsd szóval őket. Mindig jelezni fogom, hogy egyes emberek esetében
hány százalékon állunk – mondta Max.
– Jó – bólogatott, a kábelek eközben finoman simogatták kék kabátját és halkan csörögtek a
szék masszívabb felületén. – Igyekszem.
– Ez most nem vicc. Tudom, hogy a robottal szétvernéd a fejüket, de ne most tedd ezt!
– Igyekszem! – ingatta a fejét a nő.
Erre Max is berágott. Majd olyat tett, amitől még Aylar is megijedt: – Ide figyelj Aylar Bren!
– megfogta a nő grabancát és kissé megemelte. – Ha most ezt elcsesszük, mert te nem bírsz
magaddal, akkor nem tudom mit csinálok veled.
– Jó, jó, nyugi – váltott barátságosra a nő ábrázata, de meg is ijedt, hiszen így még sosem látta
navigátorát irányában. De persze belátta, hogy igaza van, tényleg nem szabad elcseszni ezt azon,
hogy nem bírja türtőztetni magát. – Igye… megteszem!
– Köszi! – Max elengedte a nő grabancát. Majd megrázta a fejét. – Ne haragudj, csak már én
is kezdek fáradni!
– Tudom – küldött felé egy meleg mosolyt. – Megteszek mindent.
Folytatták az utolsó előkészületeket. Ezt a jelenetet persze minden kapitány látta, hiszen a
képernyők nyitva voltak. De egy szót sem mertek szólni. Beln kapszulája most Kiexék hajójában
volt. A nő az Astarte elvesztése után még nem szerzett új hajót, most más, fontosabb dolguk volt.
Addig meg Iroha közelében akart lenni. Most pedig ő és a társa is, a kapitány és a robotidomár
mellett álltak a hídon és figyelték Aylart.
– Minden kész! – jelentette Max.
– Én is kész vagyok! – Aylar nyelt egyet. Mindent meg kell tennie, hogy türtőztesse magát, és
azért is, hogy a program elérje a megfelelő azonosítási eredményeket.
A nő ráemelte arcára a szemüveget, hátradőlt. Max bekapcsolta a berendezést. Apró szikrázás
szaladt végig a kábeleken. Aylar teste megrázkódott. Bent volt…
Az Erebus tárgyalótermében a robotok szemei életre keltek.
– Ureli Mah, jelen! – mondta elsőként a Concord admirális gépe.
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– Tellkar Kid, jelen! – közölte a Minmatar nő szócsöve.
– Weol Elkadse, jelen! – zengte a nagypofájú Gallente nő.
– Rasq Voloun, jelen! – zúgta az Amarr férfi.
– Olased Okouri, jelen! – mondta a Caldari nő… de ez már Aylar volt.
– Összefoglaló a CESZ újabb hadműveletéről. Jelentés a teherhajók elvesztéséről.
Adatkijelzés folyamatban… Kint!
A padlóból kiálló és plafonról lógó két félgömb közti folyamatos kékes energiakisülésben egy
tenyérnyi gömb materializálódott, ami kiúszott oldalra és magából képsorozatokat és
adatfolyamokat vetített ki.
– Megbeszélés rögzítése HZ157 protokoll alatt – közölte Ureli Mah admirális gépe. –
Kezdhetjük!
Weol Elkadse gépe vette át a szót elsőként: – A teherhajók elvesztése Forg Gweykon és Aylar
Bren közös akciójának köszönhető. Ezen felül megtudtuk, hogy Aylar Bren kapcsolatba lépett a
célállomások egyikén tartózkodó Eves Obarmant ügynökkel és figyelmeztette, mi készül. A kérdés,
hogy honnan tudott erről Aylar, hiszen ez a terv szigorúan titkos volt, csak mi tudtunk róla. Még
magának a teherhajó pilótájának sem volt fogalma arról, mit szállít. Ő csak azt tudta, hogy
ellátmány. Ezen akciót csak egyetlen módon tudták véghezvinni: betörtek valamelyikünk agyába.
– De kiébe? – hangzott Olased Okouri hangján Aylar kérdése.
– Nem tudjuk Olased – fordult felé a zöld szemű, nagypofájú robot. – Ha a betörést az agyba
a belső, virtuális rendszerben eszközölték, akkor erről még maga az alany sem fog tudni.
– Ezért lehet, hogy a tiédből szedték ki ezt? – Aylar igyekezett feszültséget kelteni.
– Akár az is lehet – a robot továbbra is rezzenéstelen arccal bámulta a másikat.
– Ennek kiderítése sürgősségi hatály alá esik – szakította félbe a vitát Rasq Voloun, az Amarr
vallási vezető. – Addig nem tervezhetünk semmit, míg nem tudjuk, hogy Aylar melyikünk agyába
és hogyan tudott betörni. Továbbá az ellene küldött egységek eddig nem vezettek eredményre, de a
speciális DED egységgel még csak egyszer találkoztak, a két fejvadász különítménnyel pedig még
egyáltalán nem. Aylart minél előbb likvidálnunk kell, vagy lecsukatni. Azonban feltételezhető, hogy
ő meg vissza akar kerülni a számára egyetlen biztonságot nyújtó helyre, ide, a CESZ-be.
– Ezek szerint – kezdte Tellkar Kid, a Minmatar nő – Aylar akár most is irányíthatja
valamelyikünk agyát?
– Így van – bólogatott Ureli Mah admirális. – Mint előbb említettük, az eddigi titkos terv
kitudódására ez az egyetlen magyarázat.
Ezt követően a robotok egymást nézték. Felütötte fejét a bizalmatlanság.
Aylar közben látta a kijelzéseket, hogy a programnak még mennyi idő kell, míg összegyűjti
azon információkat, melyek segítségével már nemcsak Olased, hanem bármelyik CESZ vezető
agyába be tudnak majd törni. Az első célszemély Rasq Voloun: 37% kész. 38%…
Aylar még nem akarta elárulni magát. Félt, hogy azonnal megszakítják a megbeszélést, sőt,
talán kihirdetik azt is, hogy a CESZ feloszlik. Ha ez így lesz, akkor már nem fogja tudni
összecsődíteni újra a bandát és marad a menekülés élete végéig. Nem. Okosan kell cselekedni.
Ébren kell tartani a figyelmüket. Mivel most a bizalmatlanság eluralkodott közöttük, úgy döntött,
semleges dolgokra kérdez rá.
– A két fejvadász különítmény hogy áll?
A kérdés meglepte a többi jelen lévőt.
– A Zúgók még nem lelték meg őket. – Válaszolt Rasq. – A Bestiák is még a nyomaikat
keresik.
– Kérhetném az adatokat róluk?
– Nem kaptad meg előzőleg? – fordult feléje hirtelen Rasq robotja. Majd a többi is. Baj van!
Gyanakvás kezdődött.
– Olased Okouri! – kezdte az utolsó bizonyosság megszerzésére tett kísérletét Weol Elkadse –
te is olvastad a HZ157-es protokollt, ami alatt ez a beszélgetés zajlik?
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– Igen, olvastam.
– Akkor tudhatnád, hogy a HZ157-es protokoll nem más, mint lehetséges lehallgatás alatt
folytatott beszélgetés. És nem kell olvasni. Ez egy kódjel köztünk. Biztonsági óvintézkedés arra az
esetre, ha valamelyikünk agyába betörnek. Így hát kezdek másképp fogalmazni. Üdvözlünk
közöttünk újra Aylar Bren.
Hát ennyi. Ezt gyorsan megszívta. Ne volt elég rafinált ezek ellen az agytrösztök ellen.
Feszült csend következett. Aylar azt várta hogy a robotok irányítói kiszállnak, majd bedobják
a törülközőt és a CESZ története véget ért. Ám egyikük sem tett így. Mi a fene történik?
Néhány percig az Aylar által irányított Olased Okouri robotja felé meredtek. Aylar pedig
tudta, hogy ha nem bontották azonnal az adást, akkor az jelenthet valamit. De mi a fenét?
– Aylar Bren – szólt Weol Elkadse, hangja még a roboton keresztül is irritálóan hangzott. –
Akárhogy is tetted Okouri elfogását, azt kell, hogy mondjam, szép munka volt.
– Igazán? Köszönöm!
Mivel a gépek még továbbra is feléje bámultak, ez az egyetértésük jele volt valamiben, amit
Weol Elkadse folytatott.
– Aylar Bren. Akadt némi gondunk az emberek belső motivációjával. Nagy részük hiányol
téged, néhányan távoztak. De a CESZ flotta még mindig duzzad. Tudod, mennyi pilótánk van már?
– Nem. Mikor megpróbáltatok eltenni láb alól, akkor talán ötszáz volt, de hajó ennél
kevesebb.
– Így van Aylar. Most azonban a flottánk már elérte az ezerötszáz fős létszámot hajókkal
együtt…
Ez teljesen ledöbbentette a nőt. Hihetetlennek hangzott. Ám eszébe jutott újra a Charon.
– És miért akartátok a Charon-nal felrobbantani azt az állomást?
– Erődemonstráció…
– Erődemonstráció?! – fakadt ki Aylar. – A francba is, hát a CESZ már így is rettegett
szervezet mindenhol. Minek kell tömeggyilkosnak lenni?
– Azért Aylar Bren, hogy a hátrányainkról eltereljük a figyelmet.
– Arról, hogy egy frontális ütközetben még gyengék vagyunk?
– Pontosan – Weol Elkadse robotja aprókat bólogatott. – Azt akartuk, hogy ezekkel a
bombákkal összezavarjuk őket.
– Százezreket használni arra, hogy mindössze összezavarjunk? Megőrültetek?
– Nem őrültünk meg. Már Új Éden minden szegletében keresnek minket. Az egyetlen dolog,
ami miatt még nem leltek ránk, azok a remek felderítő vadász különítményeink. Kis, gyors hajók,
kimondottan azzal a feladattal, hogy bármiféle őrszemet megsemmisítsenek. És nemcsak a
környékünkön teljesítenek szolgálatot, hanem mindenhol. Így nem tudják behatárolni azt sem, hogy
hozzávetőlegesen merre rejtőzködünk. Ha a teherhajók egyike beért volna, akkor azt érnénk el,
hogy az őrszemeket visszahívják és a továbbiakban kimondottan ilyen szállítóhajókra és
kíséreteikre koncentráltak volna. Emiatt pedig a CESZ flotta felé küldött őrszemek száma feleződne
és máris nyugodtabban indíthatnánk a következő hadműveleteinket.
Aylar még mindig nem akarta elhinni, hogy mindössze csak ennyi célja lett volna százezrek
kiirtásának, de a könyörtelen logika azt mondta, hogy ez pontosan így van. Ám most már nincs mit
tenni, a bombák megsemmisültek, így a helyzet maradni fog ugyanaz, mint eddig.
– Ugye nincs tervezve semmiféle újabb bomba?
A robotok a fejüket rázták.
Aylar visszatért az előzőleg feldobott témára. – És mi a gondotok az emberek motivációjával?
Azt mondtátok, sokan hiányolnak engem.
– Így van – válaszolt Rasq Voloun. – A CESZ bizonyos rendszerekben mint isteni ököl lett
imádat tárgya, hiszen megbénítottunk vagy késleltettünk gyakorlatilag minden nagyobb
összecsapást. Te is tudod, hogy mindenki a saját területének védelmével van elfoglalva. Téged
pedig sok rendszerben istennőnek tartanak.
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Aylarnak tetszett ez a szerep, de ha balul sülnek el a dolgok, az istennő rosszul fog kinézni a
rácsok mögött.
– Sőt – folytatta Rasq – a CESZ flotta nagyobb részében pedig legenda vagy. Ha visszatérnél
hivatalosan, amit jóvá is hagynánk itt és most, akkor a CESZ hatékonysága talán meg is
duplázódna.
– De ha visszatérek, az első alkalommal letepertek és kivágtok egy konténerben az első
Concord állomás felé, nem?
– Aylar Bren, most mondtam, hogy szükségünk is van rád.
– És akkor egyáltalán miért akartatok félreállítani? A CESZ nélkülem ugyan működik, de
csak azért, mert a tagjainak már nincs hová menniük. Vagy mennek vissza a börtönökbe, vagy
meghalnak, de békében már egyikük sem élhet többé. Tehát? Miért?
– Aylar Bren – vette át a szót Tellkar Kid, a Minmatar nő. – Nekünk itt mind megvan a saját
motivációnk arra, hogy a CESZ működjön. Te csak azért kellettél, hogy összetartsd a csapatot, de
mikor már terveztük a bombát, tudtuk, hogy abba nem fogsz beleegyezni ezért már előtte félre
akartunk állítani.
Való igaz, Aylarnak beugrott, hogy mindegyikük hasznot húzott már bőven az egészből,
valódi személyüket nem ismeri senki, így ha feloszlik a CESZ, érintetlenül kiszállnak az egészből.
És nem érdekli majd őket, mi történik a többiekkel.
– Ismerem valódi személyeteket – kezdett el egy fenyegetést eszközölni Aylar. – Tudom, hogy
hol találunk meg titeket a jövőben. Olased Okouri-val sikerült.
– Tudjuk Aylar Bren – vette vissza a szót Ureli Mah admirális –, de remélem ezt a fenyegetést
az én esetemben nem gondoltad komolyan, ugye?
Igen, a Concord tiszt egy DED központban időzik, ott valóban nem tudják elfogni. De a
többiek…
– A te esetedben nem, Urali Mah admirális – rázta a fejét a robot. – De a többiekében igen. A
kis kommandós egységem még ha kell, le tud csapni rátok, ezt ne feledjétek. És már velem van
Forg Gweykon parancsnok is.
A fenyegetés miatt kis csend következett. A robotok az irányítóik mimikáját csak részben
továbbították, így a megadó fejrázások tudatták vele, hogy ez bejött.
– De most visszatérve az eredeti invitálásotokhoz, hogyan bízhatnék bennetek azok után, amit
velem tettetek?
Erre nem tudtak megfelelő biztosítékot adni. Ám Aylar gyorsan megelőzte ezt.
– Látom, ez nem megy, igaz? De tudok jobbat. Most már elmondom. Olased Okouri agyába
be tudtunk törni, de csak úgy, hogy elfogtuk. Ám egyik emberem nemrég készített egy nyomolvasó
programot. Éppen az előbbi másodpercben lett kész a futtatása. A célja az, hogy a jeleiteket
bemérje, de mivel már tudjuk hol vagytok, így nem ez volt az elsődleges cél, hanem az, hogy
elősegítse a jövőbeli kapcsolódást az agyatokra, és kapaszkodjatok meg, de ehhez már nem kell
elfognom senkit.
Aylar ezt nagy élccel a hangjában közölte. A robotok döbbenten kapták rá a fejüket.
– Be is mutatom, hogy működik. Figyelem!
Ezzel Olased Okouri személyi képviselőjének zöld szemei kialudtak, majd Tellkar Kid robotja
szólalt meg, ezúttal már teljesen Aylar hangján: – Na, ez hogy tetszik? – Majd Rasq gépe vette át a
szót: – És ez? – Azután Weol Elkadse: – Valamint ez? – Végül Ureli Mah admirálisé: – És végül ez?
– Majd Olased Okouri személyi képviselője újra folytatta. – Most már láthatjátok, hogy a
beszélgetés alatt ez a program lefutott. Bemértük a csatlakozási frekvenciákat, így már bárhonnan
rá tudok kapcsolódni az agyatokra és ha kell, elárulom az első Concord irodának a valódi
személyeteket, más szóval, ti magatok sétáltok majd be oda és adjátok fel magatokat. Remélem
érthető voltam.
Az újabb döbbent csend tudatosította Aylarral, hogy győzött. Max programja lefutott, bemérte
az összes agyat és most már bármelyikbe be tudnak törni a jövőben.
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Jó néhány perc telt el, Aylar tudta, hogy az irányítók valódi teste most izzadtságban fürdik
attól a tudattól, hogy a kezébe kerültek. Most már játszhat velük kedvére. A kezében vannak.
– Nos rendben Aylar Bren! – adott ki sóhajtó hangot Weol Elkadse gépe. – Mi is azt akarjuk,
amit te. Gyere vissza a CESZ-be!
– Ezt örömmel hallom – Aylar a sisakja alól fülig érő szájjal mosolygott. Ekkora győzelmet
régen aratott. Most már csak egy ünnepélyes kefélés kell a 'matarral és szép nap volt a mai.
– Nos, amire elsőként szükségem van, a további bárminemű tervezésben való jóváhagyásom,
így ez garantálja számomra, hogy nem fogtok még egy ilyen őrültségre vetemedni. Másodszor
pedig egy gyors listát adtok nekem arról, hogy mekkora részben vagytok érintettek a CESZ
működésében. Amint azt látom, hogy valaki csak a hasznot lesi és semmit nem tesz, azonnal
átadatom a Concord-nak. Lista, most!
Aylar hangja kegyetlenül csattant, a vezérkar pánikba esve teljesítette a kéréseit, hiszen már
bebizonyította, hogy bármikor átveheti az irányítást felettük és akkor végük.
A lista pár perc múlva megérkezett, Aylar gyorsan átfutotta. Látta rajta, hogy embertelen
tervük mellett a CESZ működésében jelentősen részt vettek és most is vesznek. Sok kapitál hajó
általuk lett biztosítva, továbbá a több százas felderítő vadász különítmények is. Egy szóval, egyikük
se ült a babérjain. Ám a lista tartalmazott egy kiadást, ami Aylar Bren ellen irányított három
fejvadász egységről szól, melyből az egyik egy DED egység, a másik – a Zúgók – egy Mordu
légiós csapat, a harmadik – a Bestiák – pedig egy Blood Raider-es. Aylar nyomban szerette volna
kiiktatni őket, de látta, hogy a megbízás átadása után nincs mód annak visszavételére. Nem
szerepelt semmiféle kapcsolati pont, kontakt személy, semmi és senki. Aylar erre rá is kérdezett:
– Mi lesz ezzel a három fejvadász különítménnyel? Még továbbra is fognak rám vadászni?
– Attól tartok igen – bólogatott Tellkar Kid. – Mivel nem gondoltuk, hogy visszajössz, így
biztosra mentünk. – Ezután pedig érdekes dolgot mondott a Minmatar nő képviselője. – Elnézésedet
kérjük érte Aylar Bren elnökasszony.
Na, most meg nyalják a seggem, gondolta a nő. Na mindegy, a lényeg sikerült. De most jó
lenne, ha ez a három fejvadász különítmény feladná a küldetését. De hogy érhetné ezt el? Nincs
mód kapcsolatba lépni velük. Akkor mi legyen? Hagyják figyelmen kívül őket?
– Aylar Bren, nem kell foglalkoznod velük többet.
– Ezt hogy érted Weol Elkadse?
– Úgy, hogy hamis tartózkodási helyet adunk meg nekik és ott fognak keresni. És egy idő
után le fognak kopni.
– Jó – bólogatott Aylar. Nem maradt nagyon más választása. – Nos akkor Weol, kérlek tégy
így. Most pedig kérem az eddigi terveket, mert tudni akarom, hogy mi lesz a CESZ következő
lépése. Át akarom nézni, hogy jóváhagyhassam.
Aylar megkapta a CESZ terveit és nekiállt átnézni: elsőként azt vizsgálta meg, hogy nem
terveztek-e újabb őrültséget, de látta, hogy negatív. Remek. Most pedig azt vizsgálta meg, hogy mik
a következő harcászati tervek: Újabb High Sec betörés, ezúttal csak egy sávon áthaladva. Low Secből indulás, tíz rendszeren át High Sec-ben és újra Low Sec-be érkezés. Mind a kiindulási és mind
az érkezési pontról pontos felderítő jelentések is rendelkezésre álltak. A terv újra – akárcsak az
eddigiek – tökéletesnek tűntek. Továbbiak egyelőre nincsenek, ugyanis a CESZ ezzel az újabb
hadművelettel jó néhány börtönkomplexumot fog eltakarítani és a jelek szerint orbitális bombázás
is várható pár Concord kiképző központ eltakarítására. Ebből következően ez az újabb hadművelet
nem egy villámakció lesz, hanem egy közel fél napos offenzíva. Ám Aylarban felötlött még mindig
az, hogy a CESZ ugyan erős, de még mindig harmatgyenge egy teljes nagyobb birodalom vagy
szervezet egyesített flottája ellen. Fél napig nem fogják bírni egy helyben, míg bombázzák a
bolygót. Ezt módosítani kell pár órás ott tartózkodásra. De ez már részlet kérdés.
Aylar végül megbeszélte a további részleteket a CESZ vezérkarával, akik a lehetséges
irányításátvételtől való félelemnek köszönhetően készségesen egyeztek meg vele és elfogadták a
kéréseit. Ráadásul ez nekik jó is egyben, mert a nő visszatérése újra az egekbe fogja emelni a CESZ
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harci morálját… Aylar visszatért…
SCOPE HÍRCSATORNA RENDKÍVÜLI ADÁS
SUGÁRZÁSI RÉGIÓ: TELJES ÚJ ÉDEN
– Köszöntöm nézőinket, itt Quinn Gwen beszél a CESZ-ről szóló újabb híradást hallhatják. –
A Caldari nő ismételten a saját belső kijelzéseire fókuszált, emiatt mintha nem is a nézőkhöz beszélt
volna. – Most kaptuk a hírt, hogy az eddig meg nem erősített feltételezés, miszerint Aylar Bren, a
CESZ vezetője ellen merénylet készült, igaz. Ám az elmúlt héten a dolgok újabb fordulatot hoztak. A
híreket maga Aylar Bren adta át nekünk néhány órával ezelőtt, méghozzá személyesen. A találkozón
DED egységek próbálták elfogni a nőt és kíséretét, de nem sikerült. Elmenekültek. A kérésnek mi
most eleget teszünk, a felvételt megvizsgáltuk, nem találtunk benne semmi olyat, ami kedélyromboló
lenne. Íme:
Ezt követően a nézők egy másfél perces kis üzenetet hallhattak, ami mindössze csak egy
köszöntés volt, semmi fenyegetés, semmi hadüzenet. Csak egy ártatlan tényközlés, hogy Aylar Bren
visszatért…
– A híradás mindössze ennyi. Bár a Concord határozottan megtiltotta a sugárzást, az nem
sértett semmiféle médiatörvényt, így szabadnak minősült számunkra. Ám a lényeg az elmúlt napi
események összefoglalója. Az eddigi közvetítésekből megtudhatták, hogy a CESZ a Devoid offenzíva
után a Blood Raider kalózokra is csapást mért, majd egy szállítókonvojukra is. Ezt egy újabb High
Sec offenzíva követte, ami a Hek rendszerig tartó betöréssel zárult. Mindkét esetben a CESZ remek
hírszerzésről tett tanúbizonyságot, pontosan ismerve és felmérve az ellenséges flották tartózkodási
helyét, védelmük minőségét és erejét. A CESZ így már közel hat sikeres hadműveletet tudhat
magáénak, melyből az első a Tash-Murkon régióban a Concord ellen irányult, a második a
Deklein-ben a Gurista kalózok ellen, a harmadik a Solitude-ban, újra a Concord ellen, a negyedik
a Devoid, szintén Concord, az ötödik a Querious régióban Blood Raider kalózok ellen és a hatodik
pedig a Metropolis régióban megint csak a Concord ellen. Azonban az utolsó támadásuk óta, ami
két napja történt, a CESZ nem mozdult. Egyes állítások szerint ez a belső viszályoknak köszönhető,
melyben Aylar Brent akarták eltenni láb alól, ám a vezető visszatért és újra a kezébe vette az
irányítást. Személye már eddig is nagy népszerűségnek örvendett szerte a galaxisban és…
A nőnek egy hang szólt oda, hogy ezek a kijelentések már nem semlegesek, hanem
határozottan CESZ pártiak és élő adásban figyelmeztették, hogy hagyja abba. A nő pedig csak
legyintett és jól látható izgatottsággal folytatta. A nézőknek nem volt kérdéses, hogy a bemondó
szimpatizál a CESZ-szel, sőt mi több, most megteszi azt, hogy egyre jobban népszerűsíti. Aki értett
a médiatörvényekhez, az tudta, hogy az adás ettől a pontból átmegy illegálisba. Amit a törvény
keményen büntetett. Ám a nő folytatta:
– Tehát Aylar Bren személye nagy népszerűségnek örvend szerte a galaxisban. Vallási
csoportok alakultak, és a CESZ-t mint isteni villámot emlegetik, aki lesújt az agresszorokra. Számos
kolónián tüntetések és felvonulások kezdődtek, melyek egyöntetűen a „jogokat a CESZ-nek”
transzparensekkel róják az utcákat, űrkikötőket, városokat. Bizonyos CESZ-t támogató szervezetek
pedig harsány toborzási kampányt hirdettek, hogy egyesült erővel csatlakozzanak be a szövetségbe.
A Concord szigorúan betiltotta ezeket a kampányokat, de nem tudják elejét venni. Ám a CESZ-nek
nem csak jóakarói, hanem ellenségei is akadnak szép számmal. Mivel tevékenységük kellően
felháborgatta Új Éden kereskedelmét, így nagyobb kereskedőházak kezdték el pénzelni azokat a
szervezeteket, amelyek CESZ vadász különítménnyel rendelkeznek. Ha ez még nem lenne elég, ezek
a baráti és ellenséges szervezetek egymással is össze-összecsapnak és nem csak űrben zajló
csatákról, de számos kolónián és űrállomáson lezajlott, vérontásba torkolló zavargásokról is
kaptunk híreket. A CESZ elképesztő hírneve…
Itt megint rászóltak a nőre, hogy ne olyan hangot használjon, ami a CESZ-t tünteti fel jó
színben, de megint csak mérgesen legyintett. Nem érdekelte. Úgyse tehetnek semmit ez ellen.
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Legalábbis ezt hitte…
Az élő adásban a híradós űrhajó fedélzetén, a stúdióban alakok lepték el a képernyőt. Quinn
Gwen értetlenül kapkodta a fejét, majd az operatőr drónt egy energiabottal küldték a padlóra. Ám a
képeket még közvetítette, melyeken a nézők kiválóan megfigyelhették, amint Concord egyenruhás
emberek éppen Quinn Gwen jogait közlik a hallgatásra, miközben a falhoz nyomják arcát és kezét
hátrabilincselik. A mellette lévő emberi operatőrt is letartóztatják és a teljes berendezést szétverik.
Végül a leütött drónt egy másik rendőr vette észre és egy jól irányzott rúgással kiiktatta az élő adást.
Quinn Gwen-t letartóztatták, mert az élő adásban a CESZ-t támogatta, ami az új Concord
rendeletek miatt súlyos bűncselekmény…
– A picsába – káromkodott Aylar, amint látta az élő adásban a számára kedves bemondónő
letartóztatását. Mikor átadta a felvételt, beszélt vele pár szót, Quinn Gwen pedig szinte leborult
előtte, hogy személyesen ment el hozzá átadni a kristályt. Szimpatizált a CESZ-szel. És most erre
faragott rá…
A szórakozómodulokban ültek, az ideiglenes rejtekhelyen, egy Null Sec-es mélyűri
koordinátán. Miután Aylar lebeszélte a dolgokat a CESZ vezérkarával és megegyeztek abban, hogy
a CESZ immáron megint vele az élen folytatja aktivitását, tudtak aludni egy kiadósat, ami már
nagyon rájuk fért. A jelenlegi tartózkodási helyük még mindig kietlennek minősült, egy lélek sem
járt erre, és a felderítővadász különítményeik pedig szépen megóvták őket attól, hogy bárki rájuk
leljen.
– Hova viszik őt? – kérdezte Rufy a letartóztatott nőre mutatva és nagyokat pislogva Aylar
felé.
– Most kicsit elbeszélgetnek vele – nézett rá a nő, megpaskolta feje búbját, majd Trondamra
emelte tekintetét, aki mérgesen csóválta a fejét. Nem tetszett neki az, hogy a Concord nem hagy
semmiféle igaz hírközlést. Bár a tények tények, akinek van egy kis esze, annak nem kell híradás,
hogy lássa, mi történik. Quinnt azért tartóztatták le, mert ez a Concord számára kellemetlen, pozitív
hírnév a CESZ-nek csak felgyorsul. Méghozzá nem is kicsit. Egész más volt úgy nézni a puszta
adatokat, hogy egyértelmű volt, kit „kell” kedvelni és egész más úgy, ha ezt egy csilli-villi élő
adással is megtolják. Éppen, ahogy történt.
– Kár érte – ivott egy nagy kortyot az energiaitalból a férfi.
– Szegény – csóválta meg gondterhelten a fejét Aylar. – Pedig kedveltem.
– Én is.
Aylar szeme összeszűkült: – Te is azért, mert személye elragadó, impozáns, lendületes, vidám,
vagy pedig csak azért, mert beindult a fantáziád?
Trondam félrenyelt, köhögött, Rufy pedig értetlenül kapkodta a fejét, mert ezt nem értette.
– Hát, tudod – próbált erőltetetten kacagni Trondam, de ezt Aylar nem találta viccesnek – én
csak egy lovag vagyok, egy fa…
– Kuss! – kapta oda a fejét a nő és szemével kibelezte. – Rufy is itt van.
– Oké, bocs – majd kacsintott egyet.
Aylar pedig megrázta a fejét, hogy a bosszantó 'matarról elterelje a figyelmét.
A szórakozómodulban épp csak néhányan lézengtek. Ezek egytől egyig Aylarhoz rohantak,
hogy köszöntsék újra a fedélzeten. Pár rövid beszélgetés zajlott le, melyek mind arról szóltak, hogy
mi történt valójában a nővel, hova tűnt napokig, mi volt ez az egész merénylet. Aylar kedvesen
mosolyogva közölte velük a nyers tényeket a vezetőkről – anélkül, hogy elárulta volna a kilétüket –
és mindenkit biztosított arról, hogy most, hogy újra itt van, újult erővel tevékenykednek majd
tovább.
Nemsokára kezdődik egy ünneplés, melyet Aylar tiszteletére rendezett pár kötelékparancsnok.
Sokan izgatottá váltak, hisz motivációjuk megcsappant. Ám most, hogy a vezér újra itt van, már
egész más lesz. Újra kezdődik minden.
Aylar fekete szintetikus bőrkabátot és nadrágot hordott, haját egy fényes világító fémkarikával
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szépen összekötötte. Sminkre nem nagyon volt szüksége, hiszen szép volt. Nagyon is.
Trondam egyszerű mellényt viselt, alatta egy testhezálló pulóvert, valamint műszövet
nadrágot.
Rufy pedig a kis kantáros nadrágjában és a két számmal nagyobb cipőjében ücsörgött
mellettük. Ámuldozva figyelte az embereket, azok a színes érzelmi kavalkádok, különösen mikor
kezet fogtak Aylarral, nagyon lekötötték őt.
Társaik még nem voltak itt. Még csak ők hárman iszogattak.
Az emberek sokasodni kezdtek, a modulok felső kupola részén láthatták a közeledő hajókat,
amint fenségesen fordulva közelítenek a zsilipek felé, hogy azon át a legénység bejöhessen és
elkezdődjön a mai mulatozás.
Beln és Iroha sétált be a modulba. A sittes férfi morózus arckifejezése most sem változott.
Szinte sosem nevetett, egy dolgot kivéve, mikor saját kapitányát baszogatták a robotidomárral.
Most azonban olyan kisimult, elégedettnek tűnő arcot vágott, melyhez a mellette sétáló, karjába
karoló Belnnek biztosan sok köze lehetett. Míg a férfi pilóta egyenruhát, addig a nő megint a
diplomata öltözékét viselte. Elegáns szabás, világító emblémák, mindehhez – valójában
szükségtelen – smink és szépen beállított, kontyba kötött haj társult. A nő alapban is szép volt, de
így sminkkel együtt megállította Trondamban a nyelési folyamatot.
Rufy pattant ki a székből és szaladt eléjük. – Belni, tyű, de szép vagy. – Ámuldozott.
Beln felkacagott. – Köszönöm Rufy! – Biccentett feléje méltóságteljesen, mosolyogva, mint
egy hercegnő.
Iroha visszazavarta a kislányt a helyére, aki durcás arcot vágott és sértődötten visszasétált a
székéhez. A jelenttől felkacagtak, még Iroha is.
– Aylar! – biccentett Beln az elnökasszony felé.
– Ruan tábornok – Aylar eddig is el volt képedve, a kis kacaj elfeledtette vele egy pillanatra
ezt, de most megint tátott szájjal bámulta tábornokát és… barátját. – Hát baszdki, a nemjóját. – Úgy
mérte végig, hogy Beln el is vörösödött nyomban.
– Jól van Aylar, nyugi. Köszönöm, de rám ne ugorj kérlek!
Mindkét nő felkacagott, egy gyors tisztelgés után egy ölelés következett, majd mindketten
csatlakoztak a társasághoz.
Volre és Mei jelent meg következőként. A férfi persze újra viselte azt a cowboy kalapot, alatta
pedig egyszerű pulóvert és nadrágot. Mei is szolidan öltözött, semmi kirívó mellkipakolás, csak a
lábain és fenekén szépen feszülő sötétkék nadrág és egy egyszerű kabát.
– Elnökasszony! – tisztelegtek mindketten mosolyogva, amire Aylarnak semmi szüksége nem
volt, ez csak amolyan, még barátoktól is érkező tisztelet jele volt.
– Volre! Mei! Dobjátok le magatokat! Hogy van a sebed Mei?
– Kösz, már jobban – mosolygott a nő. – Gaornak még le kellett jönnie párszor, másban úgyse
nagyon bíztam volna. Még fáj egy két mozdulat, de úgy oké.
– Öröm ezt hallani. Jók voltatok gyerekek!
Fey érkezett következőként. Mint egy „állomás féreg” – ahogy nevezték a csöveseket az
űrépítményekben. Mint egy ősi indián, úgy öltözött, szakadt kabátját semmi pénzért nem vette
volna le, de ezzel szemben olyan parfümöt használt, ami nemcsak illata miatt vonta magára a
szaglószervek figyelmét, hanem a benne tárolt és kipárolgó csábító anyagok is. Mint a feromon,
amit csak az ellentétes nem tagjai éreztek a másikon, de ennek még fokozottabb hatása is volt.
Persze az illatfelhő a nő közeledésekor már érződött, így a férfiak nyomban feszengeni kezdtek.
Főleg, mikor látták, hogy a nő a kabát alatt még melltartót sem visel. Csak összehúzta és kész. Hát
persze, hogy ma aztán könnyűszerrel fog vadászni magának egy partnert.
– Elnökasszony! – Tisztelgett.
– Fey! Kicsit tehettél volna kevesebbet is magadra ebből a…
– Próbáld ki – váltott idióta grimaszba a drónidomár arca.
– Kösz nem, nekem meg van a faszlovagom már és…
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Trondam szólt bele gyorsan – Nem beszélünk így, hékás! – majd az ő arca is idióta vigyorra
húzódott.
Aylar pedig a két grimaszoló Minmatar szórakozására röhögve legyintett: – Na menjetek ti a
picsába! – Majd tettetett mérgelődéssel ült vissza, egy ideig próbálta türtőztetni magát, de végül
feladta és kitört belőle a kacaj.
Míg jóízűen nevettek, Gaor hívta fel kapitányát, Belnt, és elnézést kérve közölte, hogy nem
vesz részt a mulatozásban, majd Aylarnak szólt pár szót, gratulált az eredményes ténykedésért, a nő
is megköszönte a segítségeket. Mei is beleszólt, kifejezve háláját a papnak, aki összefoltozta. Majd
Rufy látta meg, kivel beszélnek, szomorúan tudomásul vette, hogy Gaor nem jön és Trondamtól
engedélyt kért arra, hogy mehessen hozzá vallásgyakorlati leckéket venni megint. A férfi elengedte,
hiszen a mulatozást és az elszabaduló örömmámort tényleg jobb, ha a kislány nem nézi. Rufy
ugrándozva szaladt le a lakószekciókba.
Kis idő múlva megérkezett Eyxon és Nyph is. Némán tisztelegtek, Aylar viszonozta a
gesztust, majd egy szó nélkül leültek a sarokba. A kettejük által kialakult „fagyott levegő” minden
jó hangulatot – aminek egy kicsit híján voltak az elmúlt napokban – tönkretett. Ám most más volt.
Eyxon általában bambán szokott mosolyogni, most sem tett másképp, de ezúttal kritizálni kezdte az
embereket, akiket sokszor illetett „növényevő” jelszóval. Nyph csak ásítozva, halálos nyugalomban
ült mellette, továbbra sem érdekelte semmi és senki, még az erőltetett mosolyra sem pazarolta az
energiáját, ami általában egy másik ember, viccelődésre tett kísérletének velejárója.
Aylar őket látva összenézett a többiekkel, majd megvonta a vállát. Hát ők ilyenek, hiába várja
a beszélgetést. Ők csak és kizárólag egy valakivel társalogtak…
Végül megjelent Kiex kapitány és Skye…
A férfi katonai egyenruhát, mint régi emléket viselt. Ekkor láthatták rajta, hogy mielőtt
lesüllyedt az életben, azelőtt a Caldari Haditengerészet századosaként szolgált. Még mindig nem
tudták, mit követett el pontosan, hogy miért adta kalózkodásra a fejét. De megtörtént és kész.
Skye pedig belé karolva – mintha csak előkelő uralkodók lennének – közeledett. A nő nagy
mennyiségű sminket tett arcára, haját lángvörös színezővel kezelte le. Dekoltázsát egy másik
naprendszerből is átjött volna valaki jobban megnézni, amint a szűk felső szépen kiemelte ezt.
Olyan ruhát viselt – pókhálószerű, áttetsző rózsaszín köntöst –, ami az alatta hordott fehér szűk
nadrágot és felsőt és az alattuk finoman rejtőzni akaró idomokat igen szépen kiemelték.
Kiex és Skye tisztelegtek Aylarnak.
– Kiex kapitány!
– Elnökasszony! Csinos vagy ma – mosolygott a férfi.
– Köszönöm kapitány – kacsintott Aylar. Majd Skye felé fordult. – Skye! – viszonozta az ő
köszöntését is.
– Aylar! – mondta ki a Gallente kémnő. Ezt követően kínos szemezés következett, ami majd
egy percig tartott. Mindenki tudta, mi zajlik köztük. A kettejük között lévő feszültséggel egy
űrállomás is napokig üzemelne, de ezzel most nem mentek sokra. Bár remekül harcoltak vállvetve
nemrégiben, mégis, a kezdeti benyomások nem változtak. Aylar egyik pillanatban azt gondolta,
hogy áruló, kém, köpönyegforgató, a másikban meg azt, hogy megmentette mindannyiuk életét.
Skye pedig egyszer azon agyalt, hogy Aylarnak köszönhette, hogy lecsukták, utána meg arra, hogy
miatta szöktette meg a Kartell, majd arra, hogy ő az a tekintélyes elnökasszony, aki milliók életét
változtatta meg… Annyiét, ahányat ő maga irtott ki három hónappal ezelőtt.
A két nő szemezését halk, ideges feszengések, nagy gombócok lenyelése követte. Nem
mertek szólni egy szót sem. Mert akkor megtörik azt az energiafolyamot, ami kettőjük közt
kialakult és senki nem akart egy termonukleáris robbanást egy mulatozás előtt.
– Skye! – köszörülte meg a torkát Aylar. – Azt hiszem, egy valamivel tartozom neked, de ne
vedd túl komolyan. Csak mindenki nevében szeretném megköszönni azt, hogy, hát, hogy is
mondjam, franc, de megmentetted a seggünket.
– Aylar! – mosolygott Skye barátságosan, és ezzel elsöprő győzelmet aratott, mert semmiféle
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érzelmet nem mutatott ki. – Nagyon szívesen. Én is köszönöm, hogy megbíztál bennem újra és
bevettél.
– Apropó – vakarta a fejét Aylar, mert elismerte, hogy veszített, de egy fontos dolgot még
akart mondani neki. – Gyere kérlek, négyszemközt akarok beszélni veled!
A két nő az értetlen pillantásoktól kísérve félrevonult. Mindenki azt hitte, már rendeződött
kettőjük közt a dolog, de úgy tűnt, mégsem.
A modulba egyre csak gyűltek az emberek és mikor Alyarhoz már a sokadik hajó legénysége
futott oda gratulálni és kifejezni örömét, a nő úgy döntött, hogy inkább vonuljanak félre máshová,
ahol nyugodtabban beszélgethetnek.
A lakószekciók folyosóin egy beugróban dőltek a falnak karba tett kézzel, egymással
szemben.
Aylar feszengett. Nem akarta ezt közölni a nővel, sokszor meg is vívta maga kis belső harcát
már ezzel, de eljött az ideje, hogy ki is mondja.
– Skye! – szólította meg. – Nézd, szeretném, ha, hogy is mondjam… francba…
– Mit szeretnél? – Skye ezt érdeklődő, baráti hangon kérdezte, de belül megértette a nőt. Ha a
helyében lenne, piszok nehéz dolga lenne megbékélni azzal, hogy…
– Skye, azt szeretném… azt szeretném, ha a mulatozás után elválnának útjaink!
Hideg zuhany. Így régen koppant valami a szívében. Most nem tudta elrejteni érzelmeit és
arcára kiült az elhagyatottság, számkivetettség érzése. Ami persze ismételten harcba keveredett a
régmúlt tetteinek súlyával.
– De… de miért? – hebegte. Most tényleg nehezére esett a beszéd. Már többen kezdték
megkedvelni, neki is tetszik ez az egész, erre most meg az elnökasszony el akarja zavarni.
– Sajnálom – Aylar nem bírt a szemébe nézni. – Csak még mindig nem bízom benned. És nem
hagyhatom, hogy egy ilyen fontosságú akció veszélybe sodródjon miattad. Tudom, persze, azt
fogod mondani, hogy már eddig is elárulhattál vagy feladhattál volna, de nem tetted, bla, bla –
ingatta a fejét, de a padlón egyszeriben annyi érdekességet talált, hogy szemét továbbra sem bírta
levenni onnan.
Skye megszédült. Most mi lesz? Most tényleg pánikba volt esve. Ha Aylar kidobja, akkor
előbb utóbb valaki megtalálja őt is. És akkor már nem lesz újra senki, aki kihozza a börtönből. Mi
legyen? Mit tegyen?
Aylar egy pillanatra felnézett és várta, hogy póker arcot fog látni, olyat, amiről bármit is
leolvasni lehetetlen, vagy inkább… a kiábrándító hűvösséggel találkozik. Ezzel szemben a pánikot,
a könyörgést olvasta le. Nem, ez most nem színészkedés. Ezek valós érzelmek. Ez igazi.
Skye szíve majd megszakadt.
– Aylar, kérlek… ne!
– De muszáj! Sajnálom. – Rázta a fejét lemondóan, szemét megint a padlóra szögezve. – Nem
hagyhatom, hogy a további akciók egy lehetséges kém jelenlététől veszélybe sodródjanak. – Majd
egy pillanatra felnézett, de most nem Skye szemeibe, hanem… a dekoltázsába.
Skye már ezelőtt is látta rajta, mikor az Absolution hídján beszélgettek kettesben, hogy tetszik
neki. És bizony ő sem vetette meg a lányokat. De most mi legyen? Aylar szép nő, és ha máshogy
közeledne hozzá, talán meggondolná magát…
– Szóval nem akarom ezt – Aylar félve kapta félre a tekintetét a formás idomokról.
Hoppá Aylar, na most megvagy, gondolta Skye.
– Rendben Aylar – sóhajtott egy nagyot. Szíve persze hevesen vert, hisz most meg fog
próbálni valamit, amire úgy érezte, Aylar biztos, hogy nem fog nemet mondani, de hogy lesz-e
eredménye, azt még nem tudta. De hát, ki a francot érdekel? Ha már így el lesz hajtva és távoznia
kell, akkor még egyszer legalább az elnökasszonnyal… aztán meg majd viszi magával Kiexet is.
Apropó, a kapitány. Erre rá is kérdezett.
– Kiexet ugye magammal vihetem?
– Nem, sajnálom. Ha ő beleegyezik, akkor felőlem persze mehet, nem akarok ráerőszakolni
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semmit. De azt ne várd, hogy küldjem veled, oké?
– Oké, megértem – szívta meg az orrát sértődötten Skye. Itt az ideje a próbának. – Aylar,
sajnálom, hogy így alakult… – közelebb lépett… – és azt is sajnálom, hogy nem változtattad meg
hozzáállásodat irányomban, de… – már testközelben volt és úgy búgta, súgta a fülébe – ha már
mennem kell, akkor még… utoljára… ha te is…
Aylar hátrahajtotta a fejét, hogy közvetlen közelről nézhessen Skye szemébe. Majd az ajkait
csodálta meg. Hú de gyönyörű. Közben érezte az arcát simogató kezet. Nem, nem szabad engedni
neki. Álnok kígyó. El kell küldeni. De igaza van. Még mielőtt elmegy, azelőtt még… való igaz,
utoljára még… miért ne?
Skye is közelről figyelte Aylar szép ajkait. Majd ő is érezte a kezet a fenekén… ami
előrecsúszott egy jó meleg helyre. Ő is tapintott valami kellemes meleget… Mindkettejüket
kellemes érzések töltötték el… Majd a formás, kerek idomok következtek…
Majd behunyták a szemüket és megcsókolták egymást…
Fél perc múlva pedig az elnökasszony a folyosókon egy üres szoba felé futott, kézen fogva
Skyet, félrelökve minden örömmel őt üdvözlőt, nem is foglalkozva velük, majd a szobába érve
gyorsan hullottak a földre a ruhadarabok…
Egy óra múlva…
– Hol van már Skye? – kérdezte Kiex kapitány Trondamtól. Eközben a modul már félig
megtelt emberekkel, egyre többen jöttek kérdezni, hogy hol van Aylar, de Trondam csak a
képességeihez mérten válaszolt: bambán vállat vont.
– Hogy hol van Skye? – küldött el egy újabb érdeklődőt egy vállrándítással, de persze nem
volt teljesen hülye, jól ismerte mindkét nőt. – Hát, nekem van pár tippem. – Kezdett el sejtelmesen
maga elé mosolyogni.
Kiex még nem értette teljesen, mi zajlik itt. – Mi a tipped? Ugye nem bántja Aylar Skyet?
Trondam meglepetten fordult feléje. – Hogy bántja-e? Ó dehogyis, éppen ellenkezőleg –
kacagott fel.
– Ezt nem értem. Trondam, mi folyik itt? – Kiex nagyon aggódott Skyeért. Hát végül is
belezúgott, ahogy ezt tüzére már megállapította.
– Most kérlek szépen örömszerzés folyik. Skyeben is és Aylarban is van egy kis hajlam a…
– Áhá, értem – sóhajtott egy nagyot Kiex és látszólag megnyugodott. Fejét rázva, mosolyogva
vakarta fejét, így igyekezvén tudomásul venni új barátnőjének számára is imponáló hajlamát. Nos
igen, két szép nő együtt a férfiak számára mindig élvezetes fantázia tárgyát képezte. Sőt, a férfiak
sosem voltak féltékenyek, ha asszonyaik más nőkkel melegedtek össze, sőt, még elő is segítették
ezt. Néhányuk azért, mert így szerette asszonyát, mások meg azért, mert titkon remélték, hogy be is
kerülnek a két nőstény közé.
Kiex és Trondam sanda vigyorral arcukon koccintottak majd lehajtották italuk felét.
Eközben Fey úgy pattant fel a székről, mintha egy tányéraknán ülne és kiviharzott az egyre
jobban telítődő tánctérre. Mérték az időt. Tizenöt másodperc kellett, hogy nő partnert találjon
magának, akivel máris kézen fogva a szobák felé vette az irányt.
Nyph és Eyxon megunták a bulit, pedig még el se kezdődött. Elvonultak. Hát, nem társasági
emberek.
– Te Trondam – szólt neki Volre. – Hol van már Aylar? Még mindig beszélget Skyevel? – Ő
nem hallotta előbb a Kiexszel való beszélgetést, hiszen Mei izgató szavai, amiket a fülébe
duruzsolt, jobban érdekelték.
– Aha, beszélgetnek – pillantott pajkosan navigátorára, aki azonnal értette ennek a lényegét.
Mindkét férfi felkacagott. Megemelték italukat. Mei pedig csak lemondóan rázta a fejét, de ő
is mosolygott. Hát Aylar drága, engem meg kihagysz? Gondolta magában. Volre persze máris akart
valamit kezdeményezni ezzel kapcsolatban, de a nő felé sem nézve, mégis mosolyogva koppintott a
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fejére, ami majdnem betört.
Eközben az emberek már szép számmal gyűltek össze. Egyre csak azt várták, hogy a
visszatérő Aylar Bren, akit már nagyon hiányoltak beszédet mondjon nekik. Ez ilyenkor szokás
minden nagyobb flottánál. A táncosok – a Gallente csajok – már készen álltak arra, hogy játsszák a
ma alkotott dalaikat, de első Aylar Bren beszéde lesz. Addig elindítottak egy egyszerű, kellemes
hangerejű muzsikát, ami az alkalomhoz illően, vidáman hangzott…
– Azt hiszem, mégse mész sehova – nyögte ki Aylar egy hosszú, élvezettel teli nyögést
követően.
Skye csak mosolygott, őszintén, nyugodtan, haja kócosan állt sokfelé, majd gyorsan
végigcsókolta Aylar testét és felült, majd öltözködni kezdett. – Mennem kell, sajnálom!
– Ne! – fordult feléje fekvő helyzetben Aylar és simogatni kezdte a hátát. Ejnye, de szép bőre
van. – Tekintsd érvénytelennek, hogy elküldtelek!
– Tudom drága – Skye visszafordult és az ágyra nyomta. Csókolgatni kezdte a nyakát. Majd
lihegve közölte: – Nem is arra mondtam, hogy mennem kell, hanem arra, hogy Kiex már aggódik
értem.
– Trondam már biztosan szólt neki, hogy hol vagy. Nem hülye a 'matar.
– Tudom. De akkor is – Skye abbahagyta Aylar nyakának csókolgatását majd folytatta az
öltözködést. – Neked is menned kéne.
– Hát, őszintén szólva most itt maradnék sokáig… veled…
Skye csábosan mosolyogva fordult hátra. – Tudom édes. De neked is menned kell. Tudod, a
beszéded.
– Hú tényleg, bassza meg – Aylarnak is eszébe jutott a teendője, az hogy már egy órája ott
kéne állnia az emelvényen és szólni a kapitányokhoz, legénységekhez, hiszen visszatért. Kipattant
az ágyból és mindkét nő mosolyogva öltözött. Mielőtt elhagyták a szobát, egy hosszú, forró csókkal
zárták le az elmúlt órát, majd elindultak a tánctermek felé. Egymás fenekét csapkodva, boldogan
mosolyogva…
A zene már dalról dalra hangosabb lett. A terem szinte teljesen megtelt emberekkel. Trondam
és Kiex csak ültek a helyükön, bár páran távoztak, de még Mei és Volre, valamint Beln és Iroha
még itt maradtak. Várták, hogy Aylar és Skye visszatérjen és a vezér beszédet intézzen.
Egy bemondó viccesen közölte, hogy Aylar még elfoglalt, de bármelyik pillanatban
megérkezhet, addig pedig a különféle táncosokat ajánlotta új dalaikkal. A lenge öltözetű lányok
remek látványosságot nyújtottak, de a női pilóták nagyobb részét ez a show nem érdekelte. Ahogy
Trondam megfigyelte, és hallhatta, többen szájukat húzva fejezték ki nem tetszésüket azzal
kapcsolatban, hogy Aylar késik. De hát bármi közbejöhetett.
Percek múltán befutott Aylar és Skye. Míg a Gallente nő magabiztos, mégis elégedett
mosollyal arcán peckesen sétált Kiexhez, addig Aylar zavarba ejtett tekintettel közeledett
Trondamhoz. Gyorsan megcsókolták párjukat, de közben a két nő egymás szemébe nézett a férfiak
feje mellett. Kacsintottak. Mei és Volre pedig látták ezt a jelenetet. És a cowboy kalap újra a földre
hullott a nyakastól…Beln és Iroha csak összebújva kuncogott.
– Na, elnökasszony – vigyorgott Trondam – mintha várnának már egy ideje téged, nem?
Merre jártál?
– Hát – magyarázkodott Aylar – volt egy kis megbeszélnivalónk, tudod, az ellentétek, meg…
– Aha…
– Meg hogy hogyan tovább, meg…
– Aham… – bólogatott pimaszul Trondam.
– Meg hát mégiscsak megmentette az életemet, én meg az övét, meg…
– Hát persze, aha…
– Meg… – Ekkor vette csak észre, hogy teljesen feleslegesen magyarázkodik itt bárkinek is.
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Lebuktak, pontosabban ismerték őket. Nem volt nehéz kitalálniuk, hogyan telt az elmúlt óra, főleg
úgy nem, hogy még a nyakuk is ki volt szívva, hajuk ziláltan állt, ruhájuk igazítatlanul lógott rajtuk.
– Aylar! – kezdte Skye és Kiex mellett ülve fejével intett a színpad felé. A kis elkülönített
terembe befelé bámészkodók már nagyon izgatottnak tűntek, látták az elnökasszonyt, és még
mindig várták a beszédét.
– Igen, igen, persze, hú a francba… – Mintha még mindig nem tért volna magához.
Trondam nem volt teljesen hülye, így tudta, hogy hogyan töltötte a két nő az időt, de azt nem
gondolta volna, hogy Skye így leveszi majd Aylart a lábáról.
– Tud valamit, mi? – súgta Trondam a fülébe.
– Hát bazdki, még sosem volt ennyire jó egy csajjal, és… – ekkor eszmélt, hogy ezeket az
intim dolgokat egy férfival, még ha a párja is, azért illik titokban tartani. – …hát a francba, minek is
beszélek erről neked? – majd Trondam is kapott egy taslit, aminek láttán Mei nagyot kacagott, Volre
pedig felszisszent.
A hangulat forró, vad, szexis volt még mindig köztük, újabb csókok csattantak a párok közt,
de Aylar és Skye szinte egy másodpercre sem vette le szemét egymásról.
Majd eljött az időpont, mikor Aylarnak össze kellett szednie magát. Ideje elkezdeni a
beszédet, ugyanis a zene közben egy Amarr férfi kért türelmet, mert Aylar beszéde mindjárt
kezdődik.
A nő felállt Trondam mellől és igazgatni kezdte a ruháját. A férfi segített neki, de közben alig
bírta visszafogni a nevetését. A nő piszkosul zavarban volt még mindig, Skye pedig úgy nézte, hogy
szinte levetkőztette a szemével.
Aylar végül félrekapta tekintetét és kiviharzott a kis teremből, hogy az embereken átvágva a
pódiumhoz jusson. A többiek pedig látták, hogy útja közben a vállát veregetik, átkarolják, a
nyakába ugranak. Imádták.
Aylar elérte a pódiumot, a zene pedig másodpercről másodpercre halkulni kezdett. A három
táncos oldalra állt, majd a zene teljesen lehalkult. Aylar egy kis mikrofont vett át egy technikustól,
fejére csatolta. Megköszörülte a torkát és ez a hang máris körbepattogott a falakról.
– Itt Aylar Bren beszél, a CESZ elnöke!
Üdvrivalgás, tapsvihar kezdődött. A fogadtatásra számított már, de arra nem, hogy az elmúlt
óra kellemes emléke így megzavarja. De hát akkor mi van? Jó volt a csaj, a francba is. Sóhajtott egy
nagyot, összeszedte magát és belekezdett.
– Emberek, társaim, harcosaim! Visszatértem! – mosolygott és kihúzta magát.
Újabb tapsvihar, füttyök, éljenzések követték ezt. Elcsendesedésük után folytatta.
– Sok minden történt az elmúlt napokban velem. Szóbeszédekből hallhattátok, hogy a történet
igaz. Valóban merényletet akartak ellenem elkövetni, pusztán azért, hogy a CESZ elért eredményeit
valakik magukénak tudhassák. A felelősök nem mások, mint a CESZ fantomvezérei. Kilétüket nem
árulom el nektek, de nélkülük én sem tudtam volna elérni Veletek azt, amit eddig. A további
dolgokat megbeszéltük, újabb megállapodások születtek. A dolgok már rendben vannak. – A nő
szélesen mosolyogva tárta szét karjait, mire a jelen lévő több száz ember megint üdvrivalgásban tört
ki. Tapsoltak, fütyültek, ujjongtak. Aylar pedig piszkosul élvezte ezt. Majdnem úgy, mint az elmúlt
órát, amiben… Ne, ne most gondolj erre, erőszakolta meg magát.
– A CESZ tevékenysége folytatódik. Most már újra velem. A következő hadműveletünk ismét
Concord erők ellen készül. A részletekről később. Ám a célpontokról elárulok egy-két dolgot, azt,
hogy börtönöket fogunk eltakarítani. Kiszabadítjuk nemrég elfogott társainkat és újakat is magunk
mellé szegődtetünk. Nem kizárt, hogy nemsokára találkoztok régebben elítélt társaitokkal, akik
köztünk lesznek újra.
Tapsvihar következett, majd Aylar a kezével némította el az embereket.
– Amint ez az akció sikerül, a CESZ nem áll meg. Elkezdjük telepíteni az irányítótorony
láncolatot, mely már gondosan meg lett tervezve. De ehhez először pusztítanunk kell. Van ez ellen
bárkinek kifogása?
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Viccesen kifütyülték a nőt, aki nevetett, majd folytatta.
– Amint ez megvan, olyan szabad közlekedésünk lesz Null Sec rendszerekben, amin keresztül
senki nem tud megállítani minket már. A rejtőzködésünk már tovább tarthat, szabadabban
mozoghatunk. Ezt követően pedig megkezdjük kisebb akcióinkat és kialakítjuk a High Sec
kémcsoportot és vadász alakulatokat. Tevékenységük oda fog koncentrálódni, ahol már
eltakarítottuk a Concord erőket. A feladat többrétű, lesznek olyan kötelékek, amik az erősítésként
érkező újabb Concord egységeket szedik le, és olyanok is, akik az ellenőrzés nélküli, szabad rablású
régiókban magukat a kalózokat vadásszák le. Így láthatja majd mindenki, hogy a CESZ nemcsak
anarchiát, hanem békét és mindemellett rendfenntartást is teremt. Már több nagy cég jelentkezett,
mint támogató, így nemsokára újabb hajókkal bővülünk. Ez a folyamat, az irányítótornyok
telepítésétől kezdve még hosszú heteket fog igénybe venni. Addig sajnos marad a rejtőzködés és a
néma erősödés. A CESZ nemsokára új hatalom lesz, ami kialakította a békét Új Édenben. Tetszik ez
a terv?
Hatalmas ováció kezdődött.
Aylarnak pedig kiabálni kellett már: – Részt akartok venni ebben?
Újra emelkedett az elégedettségi szint, füttyök harsantak, még nagyobb, ütemes taps vette
kezdetét.
– Akkor holnap újra velem az élen ismét megindul a CESZ! Mindent bele emberek! Most
pedig mulassatok!
Aylar befejezte a beszédét, de még két percig állt a pódiumon és élvezte a rá néző, mosolygó
arcokat, a hatalmas ovációt, tapsot, ujjongást, majd újabb ütemét a tenyerek összecsapódásának.
Hihetetlen erővel töltötte el ez. Újjászületett. Ő a vezér.
Lesétált a pódiumról és az emberek közé érve azok a vállát kezdték veregetni, kezet fogtak
vele. A nő alig bírta átverekedni magát az egybegyűlteken.
Mikor visszaért a többiekhez és belépett a kis elkülönített terembe, azok felálltak és barátilag
is tapsoltak neki. Aylar zavarba jött, különösen ahogy Skye folyamatosan vette le róla a ruhákat… a
szemével…
– Elnökasszony – kezdte mosolyogva Trondam, mikor abbahagyták a tapsot. – Szép volt.
Örülünk, hogy visszatértél.
– Köszi – Aylar még nem ült le. Megfogta italát és láthatólag újra valami beszédet akart
mondani. – Magam is szeretnék köszönetet mondani Nektek, hogy kitartottatok mellettem és
segítettetek. Nélkületek nem sikerült volna. Trondam, Mei, Volre – fordult feléjük – köszönöm a
Sleipnir kiváló irányítását. Kiex, Iroha, majd adjátok át Feynek is, remek munkát végeztetek a
Nighthawk-kal. Beln – fordult felé – add át Gaor-nak, hogy szép volt, amit az Astarte-val
műveltetek. Végül, Skye – fordult most a vad nőszemély felé – izé… add át Nyphnek és Eyxonnak,
hogy ti is szép munkát végeztetek azzal a Damnation-nel.
Poharukat megemelték, majd ittak egyet.
Ezt követően a táncmulatság megkezdődött. Aylar és Skye leviharzott és míg Trondam és
Kiex a csajokról való beszélgetés közben merev részegre itták magukat, addig Aylar és Skye a
tánctéren a bömbölő zenére, a sok rajongójukkal körbevéve csak egymást falták és olyan táncot
lejtettek, amiről párjaik kezdték bánni, hogy lemaradnak.
Mei és Volre csak szolidan elköszöntek Belntől és Irohatól, majd elvonultak „pihenni”. Bár
Meinek még fájt az oldala, de majd finomabban kényeztetik egymást.
Iroha és Beln pedig egy laza táncra Aylarék mellé álltak, akik nem foglalkoztak velük
egyáltalán, csak egymással. Majd elvonultak, hogy pihenjenek és jól érezzék magukat egymás
karjaiban.
Kiex kapitány már elájult a fogyasztott italmennyiségtől, Trondam ennél sokkal jobban bírta.
De csak egy ideig. Utolsó emlékképe az volt, hogy Aylar és Skye abbahagyják a táncot, bejönnek a
kis fülkébe és nyalni falni kezdik egymást. Majd eszméletét vesztette a részegségtől…
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Mikor Trondam magához tért – ki tudja mennyi idő múlva – már egy szobában volt. Ruha
nem volt rajta. Mellette feküdt Aylar, szintén meztelenül és békésen szunyókált. Ezek szerint még
akcióztak egymással, de egyáltalán nem emlékezett erre. Megnézte a földön heverő italos üvegeket.
Ezek szerint Aylar is tökrészeg lehetett. Trondam felült az ágyban és forgott vele a világ. És ekkor
látta meg: Skye is ott volt a szobában, de a földön hevert, szintén részegen szuszogva. Na most
akkor mi történt itt? A két nő bejött, vagy behozta őt és egymással foglalkoztak, vagy akartak
valamit tenni Trondammal is? Miért volt meztelen? Ám egy horkantás vonta magára a figyelmét.
Kiex is bent volt, a balján, a földön aludt. Meztelenül. Ó a francba, akkor itt aztán volt orgia. És
semmire nem emlékezett ebből. Vajon észnél volt? Tudott valamit cselekedni?
Úgy döntött, gyorsan megnézi a felvételeket. Belépett a modul rendszereibe és a kamerák
felvételeit kivetítette az ágy fölé, hogy végignézze, mi történt az este.
A folyosó kamerái azt mutatták, amint Aylar és Skye cipeli a dögnehéz Trondamot a szoba
felé. Mögöttük botorkált Kiex, de minden második lépésnél elzuhant. A két csaj ledobta a férfit a
földre, aki hányni kezdett. Majd fetrengeni. Hirtelen megértette, mi ez a savanykás szag, ami a
szobát belengő kellemes illatok közt szállongott. Nézte tovább. A két nő is a falnak dőlt, Skye el is
borult, de csak kacagott, Aylar igyekezett segíteni neki, de csak rázuhant. A folyosón a még
szobákba igyekvő embereknek szinte át kellett lépni rajtuk.
Ezután Kiex állt fel, és segített a nőknek feltápászkodni, akik ezután felemelték Trondamot,
Kiexet magukhoz intették és a dögnehéz 'matart átadták neki.
Ezután a felvételek folytatódtak a szoba ajtaja előtt. Hang nem volt, de a mimikából ki
lehetett venni, hogy azon vitatkoznak, hogy Kiex bemenjen-e.
Majd következtek a szobában készült felvételek és Trondam hirtelen bánni kezdte, hogy
ennyit ivott. Ugyanis a két nő egymást újra látványosan, izgatóan kényeztette, Kiex pedig
mindkettőt rendbe rakta. Még Aylart is… Ugyan a nők igyekeztek Trondamot is bevonni, ezért
vetkőztették le, hátha, de az öntudatlanság erősebbnek bizonyult.
Végül Trondam kacagott magában. Nem tudta miért, de nem érzett semmiféle féltékenységet
azért, mert Kiex megdugta Aylart is. Hadd élvezze az elnökasszony bájait, hiszen ő már mindkét nő
testét élvezhette elég sokszor.
Lekapcsolta a felvételt és gondolkodott. A többiek még mindig aludtak. Skye régebben a
puszta jelenlétével izgalomba hozta, de azóta, az árulása óta valahogy nem tudott rá úgy gondolni,
mint szépséges nőstényre. Talán ha józan lett volna, akkor se biztos, hogy megérintette volna. Bár
ki tudja? Skyet régen látta meztelenül. Tudta, hogy a nő kedveli. Nagyon. De ő már nem. Már nem
is érdekelte egyáltalán.
Gondolatait elhessegette és kiment a mosdóba. Elvégezte a dolgát és mikor kifelé akart jönni,
Skye állta útját az ajtóban.
– Trondam!
A férfiben megállt az ütő. Na, most mit akar? Elnézést kér? Alig beszéltek egymással, mióta
újra felbukkant, a férfi nem is nagyon akart már beszélni vele. Ám Skye másképp gondolta. A férfi
ugyan már felvett egy nadrágot, de Skye még meztelen volt.
– Kár, hogy kimaradtál az esti buliból – mosolygott sejtelmesen. – Kiex elmarta Aylart és…
– Láttam – mosolygott fáradtan Trondam. Érezte, hogy mire készül Skye. De nem. Nem
érezte magát képesnek arra, hogy…
– Már nem tetszem neked? – kérdezte Skye kissé megbántódott hangnemben.
– Nézd, nem akarlak megsérteni, de már más lettél a szememben.
Eközben Skye belépett a mosdóba és bezárta a csúszóajtót. Közeledett Trondamhoz, aki
folytatta: – És már nem hiszem, hogy még egyszer…
– Kiex foglalkozott a te barátnőddel is – már egész közel volt és kinyúlt, hogy megérintse
Trondam mellkasát – te nem szeretnél foglalkozni Kiex barátnőjével? – féloldalasan, bájosan
mosolygott, az ellenállhatatlan Skye Arran.
Trondam gyorsan újra indította a gondolatait. A francba az egésszel, kit érdekel, ki ez a csaj?
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Hát nem gyönyörű? Még ha tömeggyilkos is… Hm, már sokféle nőstényt megdugott, pilótát,
orvost, karbantartót, mérnököt, elítéltet, rabszolgát, de még sosem kefélt tömeggyilkossal, gondolta.
A döntést elősegítette a nő keze, ami az ágyékánál matatott, majd a nadrágba csusszant.
– Nahát, azt mondtad, nem hiszed, hogy még egyszer… akkor mit érzek én? – mosolygott
Skye.
Trondam pedig nem bírta tovább. Skye értett a férfiakhoz, nem is kicsit. Amint Trondamról
lecsúszott a nadrág és Skye letérdelt elé, hirtelen azt kívánta, hogy Aylar még ne ébredjen fel egy
ideig…
Kiex magához tért. Azon nyomban hányinger uralkodott el rajta. Az első hullámot sikerült
visszaszorítania, remélte nem lesz második. Úgy érezte, hogy forgó gyomra centrifugális erőket hoz
létre és a tartalmat felfelé tolja a nyelőcsövön át. Amint ült a földön, döbbenten vette észre, hogy
meztelen. Majd hirtelen minden beugrott neki, hogy mi történt nemrég: Skye és Aylar együttes
orgiáját, amibe először a két nő be akarta venni Trondamot, akinek nem sikerült magához térnie,
majd a félénken sarokba húzódó Kiexet ráncigálták közel. Bevallotta magának, hogy Skye volt
életében az eddigi legtapasztaltabb partnere, de Aylar sem volt kezdő. Meg persze ő maga sem,
hiszen a fehér májú Fey már sokféle leckét adott abban a témában neki, hogy hogyan is jó a nőknek
a szex. Mindent bevetett. És élvezte, ahogy élvezik.
Megindult a hányinger második hulláma. Nyomban a mosdó felé iramodott és nem is
foglalkozott azzal, hogy már csak Aylart látja még mindig aludni az ágyban, Skye és Trondam
sehol. Majd a csúszóajtó félrehúzódott, Skye állt vele szemben, elégedett mosollyal az arcán.
A férfi nem bírta tovább és ott ahol állt, kiokádta gyomrának tartalmát: pontosan a nő lábai elé
hányt.
Skye szeme résnyire szűkült és megtaszította a férfit, aki pár lépést tántorgott hátra, majd egy
ruhadarabba gabalyodott a lába és hanyatt vágódott.
A döndülésre fölkelt Aylar is – Na, mi van, ti még bírjátok?
– Jó reggelt Aylar drága. – vetette oda Skye. – Te meg cseszd meg kapitány!
Trondam felhúzta a nadrágját, kifelé jövet egy nagyot csapott Skye fenekére és a fülébe súgta:
– Kellemes nosztalgia volt.
Skye mosolyogva hátrafordult és örült, hogy újra együtt lehetett vele. Boldognak érezte
magát, hosszú idő óta újra. De még milyen boldognak…
Aylar kimászott az ágyból. A többiek úgy látták rajta, hogy mindennel tisztában van, azzal is,
hogy Kiexnek is megadta magát. Oda is vetette a férfinek flegmán, mégis lazán: – Kiex kapitány,
jól raktározd el a mai napot emlékezetedben, mert ez még egyszer nem fog megtörténni! És tartsd
magadban, mert hidd el, jó pár pilóta lett volna a helyedben. Ha azon kaplak, hogy te azt
híreszteled, mi történt itt ma, akkor levágom a töködet és a szádba dugom.
Kiex szemei könnyesek voltak a hányástól, mosdás után arcát a szárító elé tette és egy
másodperc múlva készen is volt. Majd kifordult és vigyorogva odavetette: – Pedig a te szádban
jobban állt, mint az enyémben.
Majd vissza kellett kapnia a fejét, mert egy üveg repült feléje és széttört a falon. Trondam
éktelenül röhögött, akárcsak Skye.
– Ó hogy rohadnátok meg – adta meg magát nevetve Aylar.
Ezután viccelődve megemlítették a mulatozás utáni történeteket, elkönyvelték a
szeretkezéseket, megköszönték egymásnak, Kiex elnézést kért Trondamtól, hogy Aylart magáévá
tette, majd fordítva is megtörtént ez. Kiex már nem vette olyan lazán azt, hogy Skye megint
megejtette a dolgot Trondammal, de végül megvonta a vállát. Egy szava sem lehet, hiszen ő is
elkapta egy körre Aylart.
A két nő egymás ruháját igazgatta, majd csókot adtak egymásnak és párjukhoz fordultak.
– Na jól van emberek – Aylar a fejét lehajtotta, majd hátrarántotta, meglendítve haját, az így
szálló zuhatagot kezével összeszorította, majd rácsatolta a fémkarikát. – Akkor menjünk enni
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valamit, aztán munkára. Ami itt ma történt, arról kuss mindenkinek, világos? Fordult még hátra egy
pillanatra. Trondam a szokásos bamba, de most önelégült és kéjes vigyorral arcán bólogatott, Kiex
pedig még mindig úgy, mint akinek egy láthatatlan kéz masszírozná a nemi szervét. Aylar megrázta
a fejét. Te jó ég, hogy sikerült életben maradni két ilyen mamlasz mellett?
Skye pedig a fenekébe csípett. – Akkor elindulunk végre szépséges elnökasszony? –
összehúzott szemmel, pimaszul küldött felé egy csókot. – Éhes vagyok.
– Jó! – Nézett hasonlóan Skye szemébe. – Indulás! Sok dolgunk lesz.
Mei és Volre is felébredtek. Álmosan mosolyogtak egymásra majd még egy kis ideig fekve
maradtak. Volre a plafont nézte, Mei pedig könyökölve az arcát.
– Láttad Aylart és Skyet? – kérdezte mosolyogva Volre.
– Már megint rajtuk jár az agyad? – kérdezett vissza Mei, tekintete szigorúan villant. Sőt,
kezét még meg is emelte, hogy lecsapjon vele.
– Ne, ne nyugi – védte a férfi az arcát, majd pimaszul röhögni kezdett.
– Ó te rohadék! – A nő nem fejbe ütötte, hanem a hasára csapott. Ám ettől Volre szemei
kimeredtek és beszorult a levegője is.
Mei száját rágcsálva gondolkozott a két nőn, miközben Volre nyöszörgött fájdalmában. A nő
nem is vett róla tudomást, ahogy nyüszített. Tudta, hogy ez nem vészes ütés, fáj persze, de semmi
baja nem lesz. Aylar, Aylar, csóválta meg fejét gondolatban. Mi történt veled, hogy nemrég meg
akartad ölni az ügynöknőt, majd békét kötöttetek, most meg kebelbarátnők lettetek? Hm? Aylar, ez
tényleg te vagy? Olyan furán hatott az egész.
Mei még továbbra sem kedvelte Skyet. A hideg rázta ki minden alkalommal, mikor ránézett.
Valahogy nehezen tudott felszabadulni abból az elkönyvelt gondolatból, hogy a nő egy kém és
vigyázni kell vele. Jöttek a racionális gondolatok, hogy miért ne bízhatnának benne, hisz ha ellenük
akarna tenni, már számtalanszor megtehette volna. Ennek ellenére nemcsak, hogy nem tette meg
ezt, de még életét kockáztatva segített is nekik. Aylarnak láthatólag ennyi elég volt, hogy újra a
bizalmába férkőzzön, de Mei jól tudta, hogy Skye is közre játszott ebben. Vagy hogy máshogy
fogalmazzunk, elcsábította Aylart. Akinek a sok gyengéje közül az egyik saját nemének imádata.
Hm, lehet, hogy ki kéne próbálni vele a dolgot egyszer. Már ő maga is volt nővel, még mielőtt
átoperálták a végtagjait. De hát akkor régen mi mást tudott volna tenni a börtönben? Semmi mást.
Hm, tényleg, mi lehet a régi cellatársával? Emlékezett, hogy három hónapot kapott, a másik nő meg
hatot. Ennek már vagy öt-hat éve. Vajon hol lehet? Mi lehet vele?
Volre abbahagyta a nyöszörgést, és hasát sziszegve simogatva kérdezte, mintha mi se történt
volna. – Nem vagy éhes?
Mei ráemelte tekintetét, majd beletelt fél percbe, mire megérkezett a másik kérdés: – Mire? –
mosolyodott el bájosan.
Több se kellett párjának. A reggeli még várhat magára…
Fél óra múlva Mei próbálta felhúzni szűk nadrágját, de csak szétszakadt a kezében, ahogy túl
erősen rántotta meg.
– Hopsz – mondta.
– Ügyes! – sopánkodott Volre. – Érzékenység átállítás hol marad? Ja és már ideje, hogy ha
taslit adsz, azelőtt is tedd meg kérlek, jó?! Egyszer még meglékeled a fejem.
– Ne nézz más csajokra és nem kapsz fülest – Mei megvonta a vállát és lefejtette magáról a
szakadt nadrágot.
– Ne nézzek más csajokra, ne nézzek más csajokra – ingatta a fejét a férfi. – Ha még rájuk
nézek, az még nem jelenti, hogy meg is dugom őket. Nehéz megállni. Reflex. Na meg őket is kérd
meg akkor, hogy ne pakolják ki a fél mellüket és nem történik meg.
– Hm, azt hiszem, akkor marad az, hogy figyelek az érzékenységi beállításokra, mielőtt újra
fülest kapsz – vetette oda pimaszul és az új nadrág felhúzása után kifújta hajszálait a szeméből és
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magához rántotta a férfit. – Gyere ide te Gallente nyomorék! – majd megcsókolta.
Volre szinte vergődött a nő karjaiban, persze, hiszen jóval erősebb volt nála. Épp fordítva
kellene lennie, de a kibernetika világa ezt már réges-régen megfordította.
Majd elindultak, hogy valami kaja után nézzenek. Most már mindketten éhesek voltak. És
most tényleg kajára…
Fey felébredvén gyorsan kiebrudálta szobájából a tegnapi partnerét. Átlagos Minmatar férfi
volt, semmi különleges, de neki tetszett.
Amint a férfi még igyekezett meghívni a nőt valami italra és reggelire, az csak becsapta az
orra előtt az ajtót.
Sóhajtott egy nagyot. Jól érezte magát. Aylar elsöprő visszatérését ő is kelőképpen, a maga
módján ünnepelte meg. De most meló lesz.
A mosdóban rendbe rakta magát és felvette kabátját, az „állomás féreg” kinézetűt. Az ágyat
kikapcsolta, majd egyik kis robotját, ami egy kis szekrényen ücsörgött, most magához intette. A kis
gép közel repült és a tenyerébe szállt. A nő úgy simogatta, mintha csak egy kis állat lenne. Szerette
őket, ez kétségtelen volt bárki számára, aki látta, hogy viselkedik velük.
Mikor elhagyta a szobát, egyik kis gépet a vállára tette, hogy hátul is legyen szeme, ha kell.
Felesleges paranoia. De sose lehet tudni.
Az étkezőkbe ért és egyedül ült le egy asztalhoz, a buli után ébredező pilótáktól távol. Egy
robot gördült hozzá, kinyújtott kezei közt felvillant a menü. A nő megérintette a kívánt ételeket és a
gép elviharzott, majd egy perc múlva már újra ott volt.
Miközben evett, azon gondolkodott, hogy Kiex és Iroha már nem lesznek olyanok, mint
régen. Feyt nem érdekelte túlzottan ez, hiszen akárhol talál magának pasit, ha kell, ha pedig látja,
hogy hosszabb távra indulnak, akkor remélte, hogy a kapitány és a navigátor azért majd tesz egyegy kivételt. Az ő kedvéért… Ha meg akadékoskodnak, akkor majd jöhetnek a csábító szerek.
Majd megvonta a vállát és azon agyalt, hogy most hogyan tovább? Vajon mi lesz a következő
lépés?
Rufy felébredt Gaor szobájában. Ásított, kék szemei világítottak a félhomályban. Gaor épp
imádkozott, a kislány pedig csatlakozott hozzá ebben.
A rövid szertartást követően a pap csak ekkor vette észre, hogy Rufy is ébren van.
– Jó reggelt! – köszöntötte.
– Neked is! – Körbenézett valami ehető után, majd szomorúan lehajtotta a fejét. – Éhes
vagyok.
– Én is. Gyere, menjünk, nézzük meg, mit adott ma nekünk istenünk.
– Jó, jó! – bólogatott vidáman.
Gyorsan igénybe vették a mosdót, majd elindultak az étkezdébe. Menet közben a szűk
folyosókon a kislányt többen megnézték maguknak, arckifejezésük egyetlen kérdésről árulkodott, a
„mit keres itt ez a gyerek?”-ről.
Rufy igyekezett lépést tartani a pappal, akinek öles léptei mellett neki majdnem háromra is
szüksége volt.
Iroha felébredt, majd oldalra gördült. Beln nem volt mellette. Körbenézett és a mosdóban
meglátta a nőt. Félmeztelenül állt bent, csak egy nadrág volt rajta és éppen az Implantjainak a
karbantartását végezte. Piciny spray-vel fújt bele az ízületeknél lévő csatlakozókba, majd kinyitotta
mindkét alkarját, oda is juttatott ebből. Majd következtek a szemlencsék, kinyitotta az elülső
fedőlapot, majd ide is spriccelt.
Érzékelhette, hogy a férfi nézi, mert feléje fordult, de ijesztően nézett ki jobb oldalon vörös,
másik oldalon sárga, pupilla nélküli lencsékkel. Majd mindkettőbe beforgatta az eredeti… -nek a
másolatát és mosolygott a férfi felé.
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– Jó reggelt, jó reggelt!
– Ez reggel? – kérdezte Iroha, majd visszadőlt. A plafont kezdte nézni, ami egyszerű
fémlapokból tákoltak össze. Hideg, szürke színű.
– Központi Új Éden idő szerint reggel kilenc harminc. Tudod, ezt használják mindenhol, ahol
nincs saját naptár és hidd el, szinte sehol nincs ilyesmi.
Iroha visszaaludt. Egy pillanatig álmodott a kellemes tegnapi napról, melyben úgy döntöttek,
hogy ameddig csak lehet, együtt maradnak, mert… egymásba szerettek. A váll vetett harcok, az
életveszély sok esetben a nagy időbeli összeszokást századára is tudta csökkenteni. Az ő esetük erre
tipikus példa volt.
Beln visszasétált a férfihez, aki épp felébredt. Ránézett a nőre és újra szerelmes lett. Minden
percben, újra és újra. A nő pedig hasonlóan belé.
Beln felmászott az ágyra és mint egy nőstényragadozó, rámászott. – Kedves navigátorom, mi
lesz a mai programunk? – majd csókolgatni kezdte a nyakát.
Iroha érezte a formás melleket saját mellkasához simulni és a következő pillanatban már
ráncigálta le a nőről a nadrágját…
A fél órás gyors menet után úgy döntöttek, hogy kéne valami reggeli féleség.
Felöltöztek, majd az étkezőkbe mentek, ahol először összefutottak Rufyval és Gaorral.
– Belni, Irohi! – kiáltott fel a kislány.
– Rufy – mosolygott Beln, majd felkapta a kislányt és a nyakába vette.
Iroha a száját húzta, nem szerette a gyereket, de az meg kinyújtotta a nyelvét felé. Na te kis
pimasz. Majd azon kapta magát, hogy mosolyog. Na mi a fene történik vele? Csak nem kezdi
megkedvelni? Vagy inkább csak megszokni?
– Hova megyünk Belni?
– Megyünk enni! Éhesek vagyunk.
– Olyan boldognak tűnsz.
– Igen Rufy, az vagyok. Legalábbis most. Remélem ez így is marad – majd a férfi felé fordult,
de ezt csak úgy tudta megtenni, hogy a kislányt is odafordítja. Aki ekkor meglátta Iroha érzelmeit és
felkiáltott: – Huhuhúúú, oda nézzetek!
– Rufy, mi nem látjuk, amit te.
– Ja, igen, igen. Irohi, tök szépek a színeid. Ilyet szerelmespároknál láttam eddig, hihi.
– Hogy hol? – a férfi zavarba jött, de Beln már kacagott.
– Nem érdekes drága – mondta mosolyogva Beln. – Gyere, menjünk inkább enni, mert az
elsőként érkezők kapják a jó menüket, nekünk meg nem sok marad…
Utolsóként Nyph és Eyxon ébredtek fel. Nyph csak feküdt, mint egy halott. Mintha
kikapcsolta volna életfunkcióit és úgy feküdne.
Eyxon piszkosul éhes volt, ráadásul annak gondolata, hogy az étkezde tele lesz növényevők
kajájával, elszomorította. De most nem tudott mit tenni, most nem ölhet meg csak úgy valakit, hogy
megegye. Be kell majd érnie ezzel.
Ránézett Nyph-re, aki teljesen mozdulatlanul feküdt, szinte levegőt sem vett. Majd
meglepetésszerűen megszólalt: – Ne nézz így, normál alvási módban nem sikerült pihenni, mert
horkoltál. Ezért lekapcsoltam a fülemet, de ekkor a rezgést még mindig érzékeltem. Ezért
kikapcsoltam az agyam teljesen. Talán ennek köszönheted, hogy még élsz.
– Jó, jó – ingatta a fejét a kannibál, majd kikászálódott az ágyból. Nem is kellett öltöznie,
mert ruhástul aludtak. Rendbe rakta magát a mosdóban, majd invitálta Nyph-et, hogy jöjjön enni, de
az oda sem nézve rázta meg a fejét: – Inkább hozz valamit, ha jössz majd vissza.
– Oké – intett Eyxon, majd elvonult.
A reggeli közben az étkező csordultig telt emberekkel. Aylarék mind egy helyen gyűltek
össze, kivéve Feyt, aki külön vonulva eszegetett, és Eyxont, aki nem éppen növényevők számára
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készített ételt tépkedett. Nyersen kérte a ki tudja milyen húst.
Ezt látva Skye száját húzva rázta meg fejét, mert épp sikerült bevágódnia – de még hogy – az
elnökasszonynál, de a legénység egyik tagjának visszataszító szokása aggodalomra adhatott okot.
Remélte, nem veszít most ebből a jól kialakult megítélésből.
– Megyünk át az Erebus-ba nemsokára – közölte Aylar tele szájjal, majd ivott egy nagy
kortyot egy Quafe Ultra-ból.
A többiek egy szót sem szóltak, saját ízletes kajáikkal voltak elfoglalva.
– Én hol leszek? – kérdezte Rufy, mosolyogva pislogott a nőre.
– Te, kis hercegnő, velem leszel az Aeon-on – kacsintott Aylar.
– Aeon? Az melyik?
– Ez – Aylar félretolta tányérját és az asztal lapján megnyomott pár érintőgombot, mire az
ételek felett pörögni kezdett egy húszcentis anyahajó képe.
– Tyű, de szép – ámuldozott Rufy.
– Az bizony.
– És ez nagy?
– Nagyon. A roncshalmaz, amiben eddig utaztál, ekkora – ezzel kivetítette mellé a Sleipnir-t,
ami eltörpült.
– Aztaaa – maradt tátva a kislány szája, majd a széken állva valami sült hús illatú, gyanús
masszát emelt a szájához és tépkedni kezdte. Jó rágósnak nézett ki.
– Mik a terveid velünk nagy vonalakban? – nyelte le Trondam a kajáját, majd hátradőlt.
– Még nem tudom pontosan, de valószínűleg kommandós egységet fogtok alakítani újra.
– Hova kell behatolni?
– Most nem meleg helyre – kacsintott Aylar. – Most egy hideg mélyűri börtöntelepre. De
majd meglátod!
Szótlanul folytatták az evést. Amint valaki végzett, az asztal oldalán lévő gombok közül az
egyiket megnyomta, majd egy felszolgáló robot gördült oda és ügyes kezeivel kiemelte a
tányérokat, poharakat. Majd elviharzott, hogy két perc múltán újra jöjjön.
Az étkezés közben Aylarhoz többen jöttek oda személyesen kifejezni örömüket a
visszatéréshez, néhányuk még előző este is gratulált és most is. A tegnapi napon, először az
egyezség, a CESZ vezérkarának sarokba szorítása, majd az ünneplés, majd az éjszakai privát
mulatozás egyvelege úgy maradt meg a nő emlékezetében, mint életének egyik legkellemesebb
napja. Remélte, hogy a CESZ eléri végső célját, hogy elfogadják és bejegyezzék, mint
békefenntartó erőt, remélte, hogy sikerül kibővülni addig és utána már csak hivatalosan dolgozni
kell és nem akarja majd őket Új Éden fele karóba húzni. Az út idáig még hosszú, heteket, akár
hónapokat is igénybe vehet. Ugyan minden a terv szerint haladt, de csak apró léptekkel. Ha nem lett
volna a CESZ vezérkarának ez az ostoba ötlete, hogy őt félre akarják állítani, akkor már jobban
állnának. Na de mindegy, most ez van, ehhez kell alkalmazkodni.
Aylar tudta, hogy a reggeli után az Erebus-ban stratégiai megbeszélés lesz. Talán már el is
kezdték. A kapitányokat meghívta, Trondamot, Kiexet, Belnt és Skyet, de a többieket nem. Nekik
kiadta az utasítást, hogy a hajókat készítsék fel, amiket előreláthatólag az Aeon fogja cipelni.
Az ötfős kis csoport kompba szállt, majd az Erebus felé repültek. Bedokkoltak, majd a
kilométeres folyosók labirintusán át közlekedőkocsikba szállva a terem felé igyekeztek.
Betoppanván Aylar tisztelgett a CESZ kiváló stratégiai koordinátorainak, analitikusainak.
Négyen voltak bent, egyenruhájukon és kiállásukon látszódott, hogy egykor mind valamely
nagyobb flotta vezető pozícióját töltötték be, de most a CESZ sorait erősítik tudásukkal. Egy ötször
öt méteres asztal köré gyűltek, melyen térbeli ábrákkal volt kivetítve a következő hadművelet
területe. Csillagok mellett kijelzett adatok jelenítették meg a kémek információit, hogy hol és
mennyi Concord kötelék áll őrt.
A terem egyik oldalát hatalmas üveg töltötte ki, ami rálátást engedett az éppen szétszerelés
alatt lévő modulokra, valamint a CESZ flotta egy részére, amint némán lebegtek, vagy haladtak
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lassan egy anyahajó vagy hordozó felé hogy a bedokkolási procedúrákat megejtsék. Már
készülődtek…
A szemben lévő falon most üres székek sorakoztak, ezekbe ülve be lehetett lépni a Neocon
virtuális hálózatába, valamint egyéb rendszerekbe is. A két oldalfal közül az egyiket kijelzők
töltötték meg, a másikon pedig a CESZ vezérkar öt robotjának hologramja világított. Némán
figyelték a taktikai megbeszélést.
Mikor Aylarék betoppantak, a robotok biccentettek, ahogy a nő is. A katonák pedig
tisztelegtek neki, arcukon bölcs és ravasz mosoly terült szét. Ők nem azok voltak, akik részt vettek
volna a tegnapi mulatozáson, ezért csak Aylar ismerte őket.
– Aylar Bren, jó hogy újra a CESZ élére állt – szólította meg egy idős férfi, aki nemrég az
Amarr birodalmi flottában mint admirális szolgált, de nyugalmazták és most a CESZ-nek segít
tudásával.
– Köszönöm Admirális Úr! – a nő nyelt egyet. Velük nem beszélhet olyan nyers hangnemben,
mint a többiekkel, hiszen feladatuk roppant fontos és ezek az emberek nem értették és nem
értékelték a viccelődéseket és beszólásokat. Ugyanakkor tekintélyes kiállásukkal, egyenruhájukkal
szemben az ő laza, vagány bőrszerelése nem igazán illett össze.
A másik három katonatiszt is üdvözölte a nőt. Mindegyikük a nagyobb birodalmi flották egy
nyugalmazott, magas rangú tisztje volt: az Amarr Birodalom, a Caldari Állam, a Minmatar
köztársaság és a Gallente szövetség.
Aylar bemutatta a tiszteknek Trondamot, Kiexet, Skyet és Belnt, majd a robotoknak is, bár ez
utóbbiak a Minmatar kapitányt és a Caldari kapitánynőt már ismerték.
A Gallente katonatiszt fordult Aylar felé. – Kezdhetjük?
– Hát hogy a fené… akarom mondani, igen, kezdhetjük.
– Rendben! – bólintott katonás szigorral arcán az idős Gallente férfi. – Nos, a CESZ újabb
akciója egy High Sec börtöntelep elpusztítása lesz, ahonnan először persze ki kell hoznunk az
összes elítéltet. Ezért a hadműveletet két részre bontjuk. Az első a szabadítás véghezvitele. Ezt csak
belső egység tudja megtenni. Ha ez megvan, a másodikban elsöpörjük az állomást és a
kiszabadítottakkal együtt átsuhanunk néhány High Sec rendszeren. Majd újra beérkezünk Low Secbe és felszívódunk. Aylar Bren, úgy hallottam, a kommandós egysége kiválóan dolgozott eddig. A
feladatuk ennek a börtöntelepnek a belső szabotálása lesz. Megvan még az egység?
– Igen, a kapitányok itt állnak velünk – mosolygott Aylar.
– Ó, tehát ők azok – a tiszt kihúzta magát és tiszteletteljesen biccentett Trondamék felé, akik
viszonozták ezt a gesztust.
– Igen, ők a kommandós egység hajóinak kapitányai. Ők maguk is és az embereik is kiválóan
teljesítettek eddig, felszíni harci tapasztalataik kiválóak, és…
– Értem – intett a férfi a kezével, hogy elég is. – Nézzük akkor meg ezt a két fázist
részletesen! Íme a börtöntelep – ezzel a férfi az egyik csillagot kinagyította, megjelent a teljes
naprendszer. Majd ráközelített a legkülső bolygóra, ahonnan a képet még jobban kijjebb húzta.
Ismét nagyított és pár apró pötty jelent meg, egy felderítetlen aszteroida mezőről. Majd újabb
nagyítás és a sok apró repülő hegy közt egy nagyobb is megjelent, melynek egyik részén egy teljes
építmény vált láthatóvá. Mintha egy bolygóra épített, hegyek lábánál létesített telep lenne, és ezek a
hegyek most itt lebegnének az űrben, lábuknál a nagy méretű börtönkomplexummal. Az
épületegyüttes közel két kilométeres szélességben terpeszkedett, kaszárnyái még a repülő hegyek
oldalából is kikandikáltak.
– Ez a célterület. A kommandós egység feladata ide behatolni és ártalmatlanná tenni az
őrszemélyzetet, majd kiszabadítani a rabokat. Több, mint száz elítélt van itt fogságban,
mindegyikükre szükség lesz, hiszen ők már nemrég harcoltak a CESZ oldalán, csak az eddigi
hadműveletekben elfogták őket. A Concord úgy döntött, hogy ebbe a börtönbe gyűjtenek minden
CESZ pilótát. Ám a hírszerzésünk – fordult az egyik robot képe felé, amiből következett, hogy még
ha nem is tudja valódi kilétüket, de azt igen, hogy ezek az információk tőlük vannak – tudomást
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szerzett erről. – Visszafordult Aylar felé, aki összehúzott szemekkel, elgondolkodva nézett a lebegő
hegyek lábához épített komplexumra. – A különleges egységnek a feladata tehát ez lesz. Amint az
őrszemélyzet ártalmatlan, vagy már nem jelent komolyabb veszélyt, leadják a jelzést és máris indul
a CESZ flotta Low Sec-ből errefelé, ahol üres hajók várják majd a rabokat, hogy beszállhassanak és
együtt nyomulunk tovább, elsöpörjük a komplexumot, átrobogunk High Sec rendszereken, újra
Low Sec-ben kötünk ki ahol a kapitál flotta vár majd minket és oszolj. Ezzel az akciónak vége. Ám
pár dologra figyelni kell! Első és legfontosabb, hogy a börtöntelepen olyan sokáig kell
észrevétlennek maradni, ameddig csak lehet. Ha észreveszik, hogy behatoltunk, akkor erősítést
hívnak, de ez nem fog sikerülni a bénított telepadó miatt. De még a bentieknek veszélyes lehet.
Tehát nem szabad lebukni. Amint megvannak a rabok, jelzés leadás és indul a flotta.
– Elnézést – Trondam kért szót.
– Parancsoljon… Rei kapitány, ugye? Trondam Rei?
– Így van. Csak egy gyors kérdésem lenne, mielőtt megkapjuk a részletes kristályokat.
– Hallgatom! – a tiszt érdeklődve hajtotta félre a fejét.
– Hogyan jutunk be a komplexumba?
– Ez majd benne lesz a kristályokban is, de elmondom. Egy jelöletlen fregattal repülnek majd
közel. Ha az azonosítás nem sikerül, akkor a fregatt bőven elég lesz arra, hogy a telep őrágyúit
kibírja, továbbá mivel lesznek rajta fegyverek, leszedhetik ezeket. Ha ez életbe lép, biztosan lesz
riadó, de mint mondtam, a rádió bénítva lesz. A flotta pedig nem tud bemenni segíteni, mert akkor
elveszítjük a meglepetés előnyét.
– Értem, köszönöm.
Aylar kérdezett ezúttal. – Ha elba… vagyis nem sikerül a 'ma… Rei kapitányéknak az akció,
akkor hogyan tovább?
– Akkor csak átviharzunk a High Sec rendszereken, kiverjük a Concord-ot, majd eltűnünk. Ez
esetben egy későbbi próbálkozás lesz, de félek, addigra már a Concord túlságosan őrizni fogja a
telepet, vagyis próbáljunk mindent megtenni az első lehetőség sikeréhez. Egy második már túl
kockázatos lenne.
Aylar bólogatott, majd Trondamra sandított. A férfi rosszallóan ingatta a fejét, tudván, hogy
csak egy esély lesz. És az a tudat is aggasztotta, hogy börtöntelep ellen menni fordított helyzetet
teremt, vagyis nem a bejutás, hanem a kijutás a nehéz.
Kiex csak kapkodta a fejét mindenkire érdeklődve, Beln a bölcs, diplomata mosolyával
igyekezett a kissé feszült hangulatot barátságosabbá tenni, Skye pedig le sem vette a szemét
Aylarról. Persze tekintete azért elvillant ide-oda, de legfőképp csak barátnőjét nézte.
Mikor ezt az Amarr nő is kiszúrta, fura érzések szaladtak fel-le a gerincén. Érdekes, új
kapcsolat, mely azon felül, hogy roppant kellemes, izgatottá tette. Most a munka az első, de az ez
utáni ünneplés várható kellemes érzése kezdte türelmetlenné tenni. De jó lenne, ha máris túl
lennének ezen a hadműveleten is és máris két kézzel túrna bele a vörös hajzuhatagba. Ezeket az
érzéseket Skye meg is dobta, amint mereven nézte, megerőszakolta a szemével. Ő maga is alig
várta, hogy a szépséges elnökasszonnyal, akivel nemrég meg akarták ölni egymást, újra együtt
lehessen. Igen, most nem is kívánt mást. Csak ezt. Még Kiex sem hozta ennyire lázba. Sőt, még
Trondam sem. De ez a szépséges elnökasszony, hú a francba, gondolta. Ezen gondolatok közben
tekintetük összetalálkozott és Aylar ugyan nem, de Skye hallotta, hogy a Gallente admirális már
többször szólítja a vezért.
– Elnézést, bocsánat! – hebegte Aylar.
– Bren elnökasszony, azt kérdeztem pár másodperce, hogy a különleges egységét képesnek
érzi-e erre a feladatra.
– Mi? Hogy őket? Hát persze, hahaha – kacagott zavarában. Majd nagyot sóhajtott, gyorsan
összeszedte magát. – Nos, igen, ha valakik, akkor ők a legalkalmasabbak erre.
A Gallente admirális a többi katonatiszt felé fordult, de vagy tudatában voltak Aylar
hajlamainak, vagy nem érdekelte őket, de csak megvonták vállukat. Vagy talán csak szerencse,
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hogy Beln békítő mosolya náluk is célba talált?
– Na jól van – sóhajtott Aylar. – Akkor kérnénk a kristályokat, hogy megkezdhessük a
felkészülést!
– Fél óra és készen lesznek. A különleges egység indulása hat óra múlva. A CESZ flotta ez
idő alatt a határvidéktől ugrástávolságban áll készen, a felderítővadászok már ki lettek küldve.
Megjegyezném, hogy ezen különítmények már többször jelentették, hogy a Concord őrszemek
száma megháromszorozódott. Sok esetben nem tudják megsemmisíteni a hajókat a kapuknál, így
egyre több üldözésben vesznek részt. Eddig kiválóan teljesítettek. De éppen ezért kell a CESZ
flottával ugrótávolságon belül lenni, de úgy, hogy kívül essünk a legkülső bolygók keringési
pályájától. Ez megnehezíti az esetleges kutatásokat. És nem módosítja az ugrások hatékonyságát.
– Értettem Admirális – Aylar kihúzta magát és tisztelgett.
– Köszönjük, hogy idefáradtak. Sok Sikert! – a férfi kihúzta magát és szalutált, majd a másik
három tiszt is.
Trondamék sem maradtak ki ebből.
Elhagyták a termet és Aylar elgondolkodva sétált elöl, a többiek meg utána.
– Te is jössz Aylar? – kérdezte Trondam és a nő mellé szökellt, hogy átkarolja a vállát.
A nő kibújt a férfi vaskos kezei alól és ellökte magától, persze csak viccesen. – Most hagyj
békén, gondolkodnom kell!
Trondam megadóan feltette kezeit, majd belátta, hogy jobb, ha ő is nekiáll azon agyalni, hogy
milyen felszerelésekre lesz szükség egy börtöntelep elleni támadásban, ahová nem bejutni, hanem
onnan kijutni a nehéz…
Egy óra múlva…
Végeztek a kristályban lévő adatok átnézésével. Az egyetlen reakció Trondamtól érkezett: –
Hát ez nem lesz egyszerű.
Skye rosszallóan ingatta a fejét. Újra bekapcsolta a térbeli modellek kivetítéseit és két pontra
mutatott. – Nekem ez és ez nem tetszik.
– Mit javasolsz? – sandított rá Aylar. Arcát csak a kékeszöld fények világították meg, a
kivetítő terem fényei le voltak kapcsolva.
– Itt ne a főfolyosón haladjunk tovább, hanem mellékfolyosón és ezen a ponton pedig –
mutatott egy főteremre, amiből több oldaljárat nyílt – ne menjünk fel egy szintet, hanem inkább
lefelé és itt jöjjünk fel – húzta el a képet oldalra, ami egy aknát mutatott.
– Felőlem – vonta meg a vállát Aylar – én úgyse megyek veletek, kell valaki az Aeon hídjára,
meg nem is hagynának menni engem.
– Tudom drágám – fordult felé Skye. – Csak ötleteket hozok elő, amivel megmentjük a
seggünket.
– És ez miért jó? Az én tudásom szerint – próbált Trondam belevágni, de Skye rögtön
letorkollta: – Talán te is értesz az elit harcászathoz, taktikai behatoláshoz, elfogómanőverekhez,
észrevétlennek maradáshoz, az ellenség háta mögötti és vonalai közötti lopakodáshoz és…
– Nem értek hozzá – biggyesztette le ajkait a férfi, békítően feltartotta kezeit és csendben,
megadóan visszaült székére. – Tudod, én csak improvizálni szoktam. Meg őrültségeket kitalálni. –
Sértetten megszívta az orrát.
Skye pár nagyot pislogott. Nahát, Trondam milyen sértődékeny lett. De ez ki a francot érdekel
most? Összekapta gondolatait. Inkább arra kell koncentrálni, hogy abból a börtönből ki is jussanak.
Szarul nézne ki, ha bent csesznek el valamit és a Concord-nak már nem is kell erőfeszítést tennie
azért, hogy elfogja őket, mert maguktól sétáltak be a cellákba.
– Na, tehát akkor követjük Skye módosításait! – döntötte el Aylar. – Még valami? Észrevétel?
– Nekem nincs – rázta a fejét Kiex. – Útvonal, fegyverek listája, térképek, kódok, azt hiszem
mindenünk megvan.
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– Nekem sincs – rázta a fejét Trondam, de sértődötten még hozzátette – meg ha lenne is,
úgyse figyelnétek rám.
– Trondam kisasszony, ne most hisztizzen kérem! – rázta az ujját intően Aylar.
Beln kuncogott, Skye csatlakozott hozzá. Trondam pedig minden nőnek feltartotta a középső
ujját. – Kapjátok be!
– Majd később édes – vetette oda lazán Aylar majd Beln felé fordult kérdő arccal.
– Nekem sincs észrevételem – mondta barátságos mosollyal a diplomata nő. – Nem nagyon
tudok jobbat kitalálni ennél, hiszen a készítők a fő stratégiai koordinátorok. Nemde?
– Pontosan – bólogatott Aylar. – Örülök, hogy megérted, nem úgy, mint más. – Tekintete
szigorúan villant Trondamra, aki még mindig mutatta középső ujját, de végül nem bírták és
felröhögtek.
Ám Kiexnek eszébe jutott egy fontos dolog. – Mi lesz a klónokkal?
Való igaz, a klónok. Kéne készíteni. De sajnos az egy erőteljes támadási pont. Megfelelő
kenőpénz, fejhez tartott fegyver, bármi és a klóntároló személyzet készségesen átadja a biometrikus
jeleket, ami egy újabb lehetőség a nyomkövetésre. Ám ha meghalnak, nincs tovább. Nincs újabb
esély.
– Rátok bízom! – adta át a felelősséget Aylar. – Aki akar, készítsen, de ne feledjétek, hogy
könnyebb úgy megtalálni minket. Egyrészt. Másrészt meg, hogy is mondjam. Hm. Ha elbukok,
akkor inkább haljak meg, de azt nem szeretném, ha ébredés után a Concord várna az új testemnél,
vagy netalán már valaki ellopta. Túl sok támadási felület ez. Szerintem – tette fel ártatlanul kezeit
egy vállrándítással.
Elgondolkoztak. Aylar mondandójában minden benne volt. Valóban túl veszélyes. Főleg úgy
hogy a CESZ vezérkarával az egyezség megköttetett, de van rá esély, hogy megint felrúgják. Azzal,
hogy klónokat telepítenek, az csak egy újabb támadási lehetőség nekik. Nem, ezt nem szabad
hagyni.
Vonakodva bár, de megegyeztek abban, hogy senki nem telepít. Ezáltal kevésbé lesznek
nyomon követhetőek. És ez a jó. Majd akkor teszik ezt, ha a CESZ eléri a végső célját, a
bejegyzést, mint békefenntartó erő és mikor fél Új Éden már nem akarja lángoló hajóikat bolygó
felé zuhanva látni.
Aylar körbenézett csapatán, kommandós egységén… a haverjain és barátain. Kérdés már nem
érkezett több, így legfőbb ideje elkezdeni a készülődést.
– Na gyerekek! Munkára! Aztán vigyázzatok a seggetekre, mert az akció után buli van,
világos? – Ez a mondat Kiexnek nem, de Trondamnak és Skyenek annál inkább szólt.
– Világos! – válaszolták egyszerre, majd egymásra néztek és mosolyogva megrázták a
fejüket.
T mínusz huszonöt perc a különleges egység siklójának indulásáig…
Folytatása következik…
19. RÉSZ: A BÖRTÖNTELEP OSTROMA
Ez előző rész összefoglalója: Aylar sikeresen betör újfent Olased Okouri agyába, majd a
CESZ vezérkari megbeszélésen ugyan lebukik, de közben végigfut a program, ami lehetővé teszi,
hogy a jövőben bárki agyára bárhonnan rácsatlakozhasson, így győzelmet arat és visszatér a
CESZ-be.
A tiszteletére rendezett ünnepségen el akarja küldeni Skyet, de a nő elcsábítja és Aylar
valósággal beleszeret. Közben a többiek is élvezik a pihenést, szeretkeznek, buliznak, amennyit csak
tudnak.
Eközben a CESZ stratégiai koordinátorai már készítik elő a következő hadműveletet, melynek
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előfutáraként a kommandós egység újra Trondam és Beln vezetésével készül arra, hogy a bénított
rádiójú börtöntelepre betörjön, kihozza a rabokat, majd ha ez megvan, indulhat az új tagokkal a
CESZ következő hadművelete. Ám először be kell jutni a börtönkomplexumba, ami még nem is
lenne gond, de a kijutás az ilyen létesítményekből mindig más kérdés. A fregattjuk – a Wolf – már
készen áll, be kell rámolniuk a felszerelést, mert a határidő szűkös…
T mínusz húsz perc a különleges egység fregattjának indulásáig…
– Gyere már, siess! – kiáltott Fey Kiexre, aki épp két fegyvert cipelt a rámpa felé. A Wolf az
Aeon-ban várakozott, indulásra készen, ám a benne utazóknak még kellett egy kis idő a
készülődésre. Az ütemterv szigorúan vette az időkorlátot, így sietni kellett.
Kiex emiatt nem is rohant fel a rámpán, csak az aljáról egyesével dobta fel a nőnek a
fegyvereket, aki elkapta, majd a hajó falán lévő állványzatra állította be őket.
Volre a kalapját igazgatta, miközben ellenőrizte a rendszereket. Mellette, a pilótafülkében ült
Iroha, ők ketten fogják bereptetni a kis gépet a börtönkomplexum hangárjába. A hamis azonosítókat
ráfuttatták a rendszerekre, hogy teljes legyen az álca, megpiszkálták a manőverezőhajtóműveket,
hogy gyorsabban fordulhassanak.
Kivétel nélkül mind azokat a ruhákat viselték, amiket a Syndicate vezérének elrablásakor:
Trondam a fekete-ezüst páncélruhát, Skye a tűzpiros overallt, Volre a páncélkabátot – a kalappal –,
Kiex a bőrszerelést, Fey az „állomás féreg” ruháját, Iroha az indigókék két részest, Eyxon a fekete
páncélozottat, Nyph a barnásvörös nadrágot és kabátot, Beln és Mei a testhezálló fekete lopakodó
ruházatukat, míg Gaor pedig ismét az álcaköpenyt.
Gondolkoztak mind az álcaköpenyen, hiszen egy lopkodó akcióban ez lenne a legjobb, de
ezzel még saját magukat is összezavarnának. Ha pedig az őrség hőérzékelésre vált, vagy egy belső
védelmi rendszer radioaktív port szór a folyosókra, akkor máris használhatatlanok lesznek ezek.
– Kapd el ezt is – kiáltott Kiex, majd két újabb dolgot dobott Fey felé a rámpa aljáról.
A nő szemei kimeredtek. Ugyan sikerült elkapnia a gránátokat, de ráüvöltött Kiexre: –
Kapitány, te barom, ezeket ne dobáld!
Kiex csak kacsintott, majd elrohant a további felszerelésekért. Hát ez teljesen hülye, gondolta
Fey. Ennyire elvette az eszét ez a kémnő? De már megint, mi a francon gondolkodok? Most épp
készülnek a rácsok mögé menni, ki is kell jutni onnan. „Ide figyelj most te lány”, szólt rá saját
magára.
– T mínusz tizenöt perc az indulásig – harsant Volre hangja a pilótafülkéből.
Trondam tapsolt kettőt: – Gyerünk srácok, húzzatok bele! – Majd lerohant a rámpán, hogy
egy lőszeres ládát toljon fel rajta.
Skye forgott, elképzelt célokra kapta fegyverét. Mozgása jól képzettnek tűnt, bár a profitól
távol állt. Elméleti tapasztalata a kiképzésnek köszönhetően nagy volt, de gyakorlati már nem
annyira. Ám még ezzel a hátránnyal szemben is mérföldes előnyben részesült egy egyszerű őrrel
szemben. Bár mivel a börtöntelep Concord-os létesítmény, így elit egységek ellencsapására kell
számítani…
Nyph és Mei – mint edzőtársak – harci gyakorlatokat hajtottak végre a maradék időben. Mei
ugyan igyekezett Nyphnek tanácsokat adni, aki bólogatva jelezte, hogy megértette, ám mikor jött az
éles gyakorlat, akkor elemi erővel támadott. Mei pedig kis híján itt halt meg a hajó előtt, így a
gyakorlatokat jobbnak látták, ha befejezik.
Eyxon az íjával gyakorolt. Az eddigi harcok közben nem nagyon tudták megfigyelni a nőt,
hogy mitől olyan hatékony, de most, készülődés közben már minden világossá vált. Az íj elsőként
egy egyszerű, félméteres botnak látszódott. Ez egy pillanat alatt ki tudott vágódni, végei közt pedig
láthatatlan húr feszült. A nyílvesszőket nem a hátára csatolta, hanem – mivel ezek is összecsukható,
piciny pálcáknak tűntek – az alkarjára. Egy csuklómozdulat, egy vessző lökődött ki, ez gyorsan
kipattant, húrba illesztés, felhúzás és tűz. A nő hátrafordulva íjazott, pördült, leguggolt és úgy is
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lőtt.
A készülődés, gyakorlatozás közben úgy repült az idő, hogy észre sem vették.
– T mínusz öt perc! – kiáltotta Volre.
Franc, gondolta Trondam. – Hogy álltok? – kiabálta el magát.
– Skye kész! – jelzett a vörös hajú egykori kémnő.
– Fey kész! – válaszolt a drónidomár, miközben egy újabb robotja csukódott össze egy
rovarra emlékeztető formából egy kis dobozzá a tenyerében.
– Kiex még nincs kész! – A férfi még mindig futkosott, hogy a fegyvereket, gránátokat,
lőszereket, energiacellákat feldobálja a hajóba.
– Siess már! – kiabált újra Trondam.
– Mei kész! – mondta a kardművész Minmatar lány, majd pár gyors pörgetés és finoman a
hátán lévő tokba csúsztatta a fegyvert, miközben Nyph szemébe nézett. A Caldari nyúlánk
pszichopata harcos csak némán bólintott, így Mei helyette is jelezte: – Nyph is kész!
– Eyxon kész! – összecsukta íját, szemét behunyta, vett néhány mély levegőt.
– Gaor kész! – a pap bekotorta az elsősegély felszereléseket egy hátitáskába, majd vállára
csapta és felrohant a rámpán.
– Beln kész!
– Segítene valaki? – kiabálta kissé hisztérikusan Kiex.
– Megyek! – futott ki Trondam, majd ekkor meglátta, hogy a férfinek még jó néhány dög
nehéz ládát kell felcipelnie. – Te jó drón anyám, minek ennyi szar?
– Te írtad össze a cuccokat cseszd meg, én csak cipelem fel! – fröcsögte vissza Kiex.
– Én írtam össze? – Trondam ábrázata idióta vigyorba fordult. – Hm, tényleg.
Kiex megrázta a fejét. Ez tényleg nem normális. Felemelt egy újabb ládát, súlya miatt
kimeredtek a szemei. Rádobta egy lebegtető kocsira és a közeledő Trondam felé lökte, aki átvette és
feltolta a rámpán.
Beln is segédkező szándékkal lépett ki a hajóból, majd elképedt. – Ezt itt mind komolyan
gondoltad?
– Aha.
– Trondam Rei kapitány, a Concord hajókat nem nekünk kell leszedni, hanem a flottának,
úgyhogy ennyi muníció szükségtelen. – Mosolygott Beln.
Trondam ettől elgyengült egy pillanatra. A nemjóját, ha ez a nő így mosolyogna mellette az
ágyban reggel, hm, az aztán lenne a… Majd észbe kapott. Nem, most ezen nem szabad
gondolkodni. Megerőltette magát, igyekezett kitakarítani az elbűvölő nő arcának képét az agyából.
Kevés sikerrel.
Gyorsan döntött. Kiexszel kettéválogatták a dolgokat. A maradékot nekiálltak felcipelni,
melyben már Beln is segített nekik. Ahogy a nő kissé előrehajolva tolta a kocsit Trondam előtt, a
férfi nem bírta levenni a szemét a hátsójáról. Hirtelen piszkosul irigyelni kezdte Irohat.
– Két perc! – kiabálta Volre a hangszórókból. A Wolf hajtóművei eközben életre keltek,
fültépő sivítás hallatszott, majd a gép pár centire a talaj fölé emelkedett.
Hirtelen Aylar képe jelent meg a hajóban, majd beszélni kezdett.
– Gyerekek, Sok Sikert, legyetek ügyesek! Nem tudok jobbat mondani, de vigyázzatok
magatokra odabent! Gondoljatok a bulira az akció után, talán az bennetek tartja a lelket, mert
bennem erősen itt tartja – mosolygott. – És gondoljatok arra is, hogy nemsokára történelmet
írhatunk, és már nem kell bujkálnunk többé. Már nincs messze ez a cél. Mindent bele!
A kép amilyen gyorsan felvillant, olyan gyorsan eltűnt. Tudták, hogy Aylar most belement
volna a részletekbe, szólva a 'matarhoz, meg újdonsült barátnőjéhez is, de most nem tette. Skye
persze magabiztosan mosolygott, örült, hogy el tudta tekerni Aylar fejét és annak is örült, hogy ő
maga is… beleszeretett? Nocsak, mi történt veled Skye Arran? Nevetve megrázta a fejét, melyet
Eyxon ki is szúrt. Vigyorogva megrázta ujját, majd magára kapcsolta a biztonsági erőtereket.
Trondam, Kiex és Beln az utolsó ládát cipelték be a hajóba, majd a 'matar rácsapott az
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ajtózáró gombra. Behuppantak az üres ülésekbe és rögzítették magukat.
– Hát akkor Volre, bassz oda neki! – Kiabálta előre Trondam.
– Vettem Rei kapitány – mosolygott hátra, majd Meire nézett, kacsintott és visszafordult a
dolgára. – Indulunk!
A Wolf megremegett, majd egy méterrel a hangár talaja fölé emelkedett. Eközben az anyahajó
rendszerei láthatatlan falakkal zárták körbe, hogy ne a teljes hangárból, csak ebből a kis teremből
kelljen kiszívni a levegőt.
A zsilip egy része felnyílt, a pilótafülke üvegén át éppen bevilágított a kék nap. A fényszűrők
nyomban aktiválódtak, és csökkentették az áteresztés szintjét. Az utasok hunyorogva néztek az izzó
égitestre, nem kellett látáskárosodástól tartani.
A Wolf kilebegett a nyitott zsilipen, tett egy hátra fordulatot, majd nemsokára letért a
láthatatlan megvezető hálóról. Most az anyahajó hatalmas teste töltötte be a kilátót, ami mozgásba
lendült, mert a nagy monstrum fokozatosan egy irányba haladt. Bár már nem először láttak
anyahajót, de egy ekkora test, egy ember alkotta repülő hegy mindig ámulatba ejtett minden
űrutazót.
– Vektorra állunk! – jelentette Volre.
Nem válaszolt senki. Ez már a két pilóta feladata lesz, hogy a néhány ugrást megtegyék.
Eközben pedig láthatták a gyülekező CESZ flottát, melynek már több, mint ezerötszáz hajója most
dokkolt be az anyahajókba, hordozókba, vagy gyülekezett a Titánoknál, illetve a speciális
csatahajóknál.
A CESZ flotta hatalmas, milliárd tonnás tömege mint egy alakot váltó fémhegy lüktetett.
Várták a jelet. Várták, hogy a különleges egység sikerrel járjon…
A kommandós csapat pedig elindult, hogy végrehajtsa a neki szánt feladatot…
Másfél óra múlva…
– Oké, itt vagyunk! – jelentette Volre a csapat parancsnokának, Trondamnak.
– Értettem! Koordináták a rendszerben. Ugorj százra, ne pont a pofájukba! Ha baj van,
begyorsítunk és rá tudunk állni a jó szögre.
Volre bólintott és elfordította a hajó orrát a mélyűri állomás felé. A kilátó előtt elsuhant a
messzeségben háborgó sárga nap és megállapodott a bal oldalon. Majd a hajó felgyorsult, a
hiperhajtómű elszabadította borzalmas energiáit, aminek sem a tér, sem az idő nem állt ellen. A
görbített térben az utasokat a szokásos, fura érzések kerítették hatalmába, de ez már nem volt több
nekik, mint liftező gyomor érzése egy légköri felszállásnál.
A sárga nap hirtelen eltűnt a bal oldalról és a hajó elejére vetődött a gépágyúk árnyéka, majd
végignyalva a két hosszú orrszekciót eltűnt: a csillag pontosan mögéjük került, közel hatvan
egységre.
Amint a tér visszatért a normál dimenziójába, a hiperhajtómű kikapcsolt és a Wolf teste szét
akart esni a könyörtelen fizikai törvények elszabadulásakor.
A kilátók előtt feltűnt a cél koordináta által jelölt terület: egy kisebb aszteroida övről volt szó,
mindössze két tucatnyi repülő heggyel. Mintha valaki szándékosan így tervezte volna, de a
kiterjedés két széléről befelé haladva a kisebbtől a nagyobbig láthatták a „köveket”. Méretük nem
tűnt nagynak, talán egy-két kilométer. Ám a középső már hatalmas darab volt. Valóban, mintha egy
hatalmas istenség fogta volna tíz kilométeres mancsait, amivel belemarkol egy hegylánc három
hegyébe, és kitépve őket ide hajítja. A komplexum pedig ennek a három hegynek a találkozásánál
terpeszkedett, szinte teljes szélességében körbefogva az ide hajított hegyek lábát.
Száz kilométerre érkeztek.
– Oké, közelíts! Ne szemből, hanem először menj oldalra. Majd utána közelíts a leszálló pálya
felé! Elvileg van erre is adatod.
– Igenis! Telep kijelzés kettő… egy… kint!
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Az utastérben megjelent a három hegy és a tövükbe épített komplexum. A kiterjedése
hosszanti irányban megvolt vagy hat kilométer, a keskenyebb részen a kettő is. Három magas
tornya igyekezett versenyezni a hegyek csúcsával, de ez utóbbiak egy bő fél kilométeres távval
nyertek.
A telep középső részén terpeszkedett egy leszállópálya. Viszonylag nagy mérettel
rendelkezett, aki ügyes, az még egy kisebb teherhajót vagy egy cirkálót is le tudott volna ide tenni.
A nagyobb méretűek már letaroltak volna valami megvezető, rádiós vagy ágyú tornyot. Persze ez
utóbbiak nem a rabok eliminálására voltak megépítve, hanem siklók ellen. Bár egy Wolf-fal is el
tudtak volna bánni hosszabb idő alatt, de azért ez mégiscsak nagy falat lesz nekik.
A sárga nap fénye rávetítette az épületek körvonalait a hegyek oldalára, majd még a nagyobb
felületeken meg is villant néhányszor.
Közeledtek. Nyolcvan kilométer. Még nem kapcsolták be a főhajtóművet, csak
utazósebességgel haladtak.
– Ott – mutatott Skye.
– Látom – bólogatott Volre. – Az egyik őrágyú fordul ránk.
– Kiváló. Mit is mondtak? Hogy lesz hamis azonosítónk? – akadékoskodott Trondam.
– Így van, most is fut. Ez csak óvintézkedés részükről. Biztos azt látják, hogy jön egy Wolf,
leszállási engedéllyel. A bejegyzés szerint rabokat hozunk. Mellesleg ekkora marhaságot! Hogy
hozhatnánk rabokat ebben a kis vacakban?
– Mindegy, ne foglalkozz most ezzel, csak közelíts – sóhajtott idegesen Trondam és előbbi
akadékoskodását igyekezve félretenni megemberelte magát. Mégiscsak ő most a parancsnok és
mivel már túlságosan kedvelte az itt lévőket, nem akarta egyiküket sem elveszíteni.
Már csak negyven kilométerre voltak. A kitérő manőver a végéhez ért, ráfordultak a leszállók
felé mutató pályavektorra. Az ágyúk persze mind követték mozgásukat. Ezt a kitérőt akár
feleslegesnek is mondhatta volna valaki, de ez csak arra szolgált, hogy a hamis azonosítóban
szereplő közlekedő folyosót használják, ami annak a jele, hogy barát közeleg. Legalábbis a bentiek
számára.
Elkezdődtek a kapcsolatteremtő üzenetek is, de egyikre se válaszoltak. Hadd higgyék, hogy
rossz a rádió vagy valami. Ezzel elbíbelődnek egy ideig, mert most jön a figyelmeztetés, meg a
repülési protokoll megsértése esetén közlendő fenyegetések, és hasonlók. Mire ezeknek vége, már
olyan közel lesznek, hogy begyújthatják a főhajtóművet, aztán durr bele…
Húsz kilométer maradt. Trondam pedig hevesen dobogó szívvel adott utasítást:
– Nos akkor Volre, kérlek ismét bassz oda neki, és kezdjétek célozni az őrágyúkat! A
jelzésemre mehet! Három…
Mei gyorsan a fejébe dugta a tűzvezérlő egységek csatlakozóját, majd szemeinek
elszíneződése után lazán ülve készült arra, hogy beteríti lövedékekkel a terepet.
– Kettő… egy… TŰZ!
Mind a hajó főhajtóműve, mind a gépágyúk egyszerre keltek életre. Aki nem volt elég óvatos
és nem fogta be a fülét, vagy csökkentette a bejövő hangok erejét, az most fájdalmasan kapott
fülkagylóihoz, mert a gépágyúk elemi erővel dörögtek, a hajtómű pedig agytépően zúgott.
A lövedékek kiröppentek és szinte egyszerre trafálták el a tornyokat. Három fényes pont
villant fel a telep képén. A Wolf pedig már sebesen repült a leszálló felé.
Nos igen, gondolta a férfi, a hamis azonosító eddig tartott. Arra volt csak jó, hogy erre a távra
eljussanak. Most pedig, mivel már biztosan él a riadójelzés, annak szignálja sehova sem jut el a
bénított belső rendszernek köszönhetően.
Most már „csak” le kell szállni, berongyolni és kihozni a célszemélyeket, aztán tűnés. Na
persze, gondolta Trondam. Ennyire biztosan nem lesz egyszerű. De csak szépen sorjában. Először le
kell szállni, majd valakinek az irányítóközpontot kiiktatni, mielőtt rájönnek, hogy a rádióadásuk
elvész a végtelen űrben és nem próbálkoznak valami új adóval.
A Wolf már sebesen repült a leszállóterület melletti hatalmas zsilipajtó felé. Trondam tudta,
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hogy a riadó – ami ugyan sehová nem jutott el – belül azért készültséget eredményezett. Biztos volt
benne, hogy bent már fegyveresek várják őket. Ezért…
– Mei, cél a szakaszoló ajtó! Robbantsd ki a helyéről!
A nő válaszra sem méltatta, csak cselekedett. Amint a Wolf már csak tíz kilométerre járt, a
gépágyúütegek a haladási irányba fordultak és fényes, egybefüggő csíkot húzva szórni kezdték a
csövekben rejlő lövedékeket.
Először ember méretű lyukak robbantak a szakaszolón, majd ezek között is újabbak születtek,
a belső, zöld világítás már egyre kivehetőbbé vált a kilátókon keresztül, majd pár újabb találat és az
ajtó kirobbant a helyéről. A vákuum kitépte a megmaradt darabokat a helyéről, majd cibálni kezdte
az embereket, konténereket is. Mire a vészhelyzeti automatika egy láthatatlan teret gerjesztett és
lezárta a kifelé szökő levegő és testek útját, addig már késő volt. Ráadásul egy befelé nagy
sebességgel zúduló, ezerháromszáz tonnás hajó ellen sem volt elég erős.
A Wolf már lassított valamelyest és pontosan úgy érkezett meg, hogy szinte csak le kelljen
tennie testét a hangár belső talajára. Az erőtér nem tudta feltartóztatni a hajót. Amint a gép teljes
testtel bent volt már, a láthatatlan burok újra összehúzódott, majd megindult a vészhelyzeti
levegőellátás. A Wolf rámpája sebesen kivágódott és az utasok mind kirohantak. Arcukon maszkot
viseltek, mert a ritkás levegő megakaszthatja a belső életfunkciókat pár másodpercre, aminek egy
hirtelen rosszullét lehet a következménye.
Amint minden utas kint volt, Trondam visszafordult és a Wolf pilótafülkéje felé intett
feltartott hüvelykujjal. Volre bentről visszaintett, majd a hajó csikorgó hangot adva megfordult és
kilebegett a hangár száján.
– Tovább! – Utasította Trondam az embereket.
Mivel már a vákuum kitépett mindent és mindenkit innen, ezért az első ajtóig szabad volt az
út. Ám hogy utána mi lesz, nem tudták. A legrosszabbra készültek és a legjobbat remélték.
Amint tüzelési pozíciót vettek fel, kinyitották az ajtót és megnyílt a vörös fényekkel
bevilágított, riadószirénáktól zajos folyosó.
Berohantak, majd becsukták az ajtót. Trondam még mindig viselve a maszkot gyorsan kiadta
a rögtönzött utasításokat:
– A terv szerint megyünk! Szétválunk. Alfa egység, indulás az irányítóközpontba! Bravo
egység, megy a cellablokkokhoz! Charlie egység töri az utat errefelé! Sietnünk kell, mielőtt az
egész telep ránk jön.
Az Alfa egység – Fey, Gaor és Skye – elindult az irányítóközpontba. A Bravo egység –
Trondam, Kiex és Eyxon megindult a cellák felé, a Charlie egység – Mei, Beln és Nyph – pedig
irtózatos sebességgel lőtt ki és a már ismert térképet követve iramodott előre.
A folyosó, ami a hangárból befelé vezetett, nagyon hosszan nyúlt el. Oldaljáratok, ajtók
nyíltak ebből. Már a tervezéskor is látták, hogy a telep építése során egy szabványt követtek, ezért a
szürkészöld színű fémfalak, rajtuk a sárga-fekete jelzések, a rácsos padlózat, a fenti sarkokban futó
piszkos-kék színű plazmalámpák végig fogják kísérni őket mindenhol. Az egyik ilyenen rohant az
Alfa egység úgy, hogy Fey kis robotjai száguldottak elöl. Figyelték az utat, belestek a sarkok mögé,
lenti, fenti aknákba és folyosókba. Az irányítóterem fél kilométerre helyezkedett el. Rohantak,
ahogy a lábuk bírta…
A Charlie egység, vagyis a három véreskezű amazon a cellák felé tartott, és éppen ahogy a
tervezéskor átvették, eddig minden pontosan bejött. Őrök futottak beléjük, hogy a szétlőtt hangár
felé jussanak, ahol bejutottak a támadók. Nem tudták azonban, hogy nemcsak, hogy elkéstek, de
annak is eljött az ideje, hogy elkezdjék átgondolni a védekező taktikákat, mert nem mindennapi
ellenfelek közelítettek feléjük.
Beln futott elöl, ahogy szokta, előre küldte hasonmásait. Az egyik fordulónál, ahol a trapéz
keresztmetszetű folyosó kilencven fokos szögben kanyarodott jobbra, lövések érkeztek. Rálőttek a
nő hasonmására, ezzel végzetes hibát követve el, hiszen egyrészt azt is elárulták, hogy itt vannak,
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másrészt azt is, hogy hányan. A nők vörös szemei telepumpálták agyukat a harci adatokkal, melyből
láthatták a lézersugarak becsapódási szögét, energiáját. Más szóval, pontosan tudták, hogy
célpontjaik hol rejtőznek.
Nyph egy gránátot akasztott le övéről és mint egy diszkoszvető, a falnak csapta. A töltet
megpattant a falon, majd könyörtelen ívben repült a lövést leadók felé. Egy másodperc múltán egy
tompa durranás hallatszott, majd a három nő máris a sarokhoz ugrott és kézi fegyvereikkel lőni
kezdtek.
A lézersugarak keresztülhasították a füstöt, testekbe csapódtak. A forduló után kiszélesedő
folyosószakaszban akadt néhány beugró, így Beln és Nyph megindult előre, míg Mei tűz alatt
tartotta a kékes füst mögül vaktában lövöldözőket.
Kis idő múlva mindkét nő eltűnt a füstben, majd jött a figyelmeztetés Belntől: – Tüzet
szüntess! – mondta szigorúan.
Mei még innen is látta, ahogy Nyph karmai ide-oda cikáznak és a vaktában lövöldözők már
nem csak feléje küldik a sugarakat, hanem már össze-vissza: ezek már a véres mészárlás első
áldozataiként hullottak a földre.
Néhány másodperc múlva Beln újra jelzett: – Tiszta! Mei, csatlakozz, nyomás tovább!
A nő nem válaszolt, testét kissé előredöntötte a kibernetikus lábak borzalmas erejéből adódó
nagy sebességre készülve. Majd kilőtt és száguldott tovább a két másik amazon után…
Fey lihegve állt meg egy saroknál, a falnak vetette hátát, levette fejéről a maszkot, majd
összecsukta és zsebébe rejtette. Skye és Gaor követték példáját.
Ujjaival irányította kis robotjainak mozgását. Az egyik éppen visszarepült sebesen, tett egy
kört a közelükben, majd újra elszáguldott: új utasítást kapott a „gazditól”.
– Helyzet? – kérdezte Skye, kapkodva a levegőt.
– Még jók vagyunk. Most megy a belső híradás Belnékről. Nehéz páncélzat bevetését
sürgetik.
– A franc – Skye gyorsan kapcsolt Meihez. – Mei, nehéz páncélzat aktivációs parancs. Tíz
percetek van, míg az ilyeneket beüzemelik.
– Értettem, köszi Skye! – válaszolt Mei meg sem erőltetve magát.
A nő kikapcsolta az adást felé, majd Feyhez fordult. – Minket is kiszúrtak már?
– Még nem – rázta a fejét. – De sietnünk kell. Itt lesz egy nagyobb elágazó pont. Ott
számíthatunk társaságra.
– Akkor nyomás.
Fey csak biccentett egyet, fehérbe forduló szemekkel futni kezdett egy éles hangon csipogó
robotja után, Skye és Gaor pedig követték…
Trondam, Kiex és Eyxon lihegtek a futástól. Követték a jeleket, amiket a Charlie egység
hagyott hátra, majd épp elérték azt a fordulót, ahol az első harc zajlott le. Itt kaptak egy jelzést
Meitől, hogy egy percet várniuk kell. Eközben a füst utolsó pamacsait beszívta egy szellőző, majd
láthatóvá vált a hat Concord fegyőr, akik könnyű páncélzatban, fegyverekkel a kézben… mind
holtan feküdtek. Kettévágva, lefejezve, kibelezve, megcsonkolva. A szürke falakon kifröccsent
vérfoltok, a rácsos padlóról is csepegett lefelé a vörös nedv az alant húzódó kábelrengetegre.
– Te jó… – kezdte Kiex, de Trondam gyorsan leintette.
– Nem láttad még őket akcióban talán? Számíthattál erre.
– Ezt nem lehet megszokni. Félelmetes – rázta a fejét Kiex.
– Tudom. A hideg ráz engem is mindig, mikor megdorgálom Meit valamiért. Mindig leszalad
előttem az, hogy ha én lennék a célpontja, szerintem még életem filmje se tudna leperegni, olyan
gyorsan nyírna ki. Ez a Nyph meg Beln sem egyszerű nőstények. Sőt, ők talán még durvábbak,
mint Mei.
A kis beszélgetés közben Eyxon egy pillanatra lehajolt valamiért, majd mikor Trondam és
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Kiex már majdnem öklendeztek, a nő csak megvonta a vállát. Növényevők. Ezt nem érthetik. Majd
lerágcsálta a húst az ujjcsontról és kiköpte az ujjperceket. Szemét behunyva élvezte az ízeket.
– Mei vagyok. Indulhattok főnök! Szólok, ha álljatok meg.
– Oké kislány, megyünk – nyelt egyet a férfi, tudván, hogy ez a kislány az egyik felelőse
annak, amitől lábbelijük véres lett.
Eyxon még egy „útravalót”, egy kézfejet kapott fel és zsebre tette…
Futottak tovább…
A három félig gép nő újabb őregységet hallott közeledni. Ezúttal úgy akarták meglepni őket,
hogy közéjük ugranak, mikor azok az alattuk lévő folyosón futnak el, egyenesen a hangárak felé,
ahonnan a behatolást várták. Számításuk jónak tűnt, Trondamékat még elkaphatják, de arra nem
számítottak, hogy a Charlie egység már a közelükben cirkál.
Nyph bemászott a korlát mögé és egy csövet megfogva lecsúszott pár métert. Kezével intett
Meinek és Belnnek, akik követték a példáját. Pillanatokon belül jön az egység.
A rácsos padlón csizmák kopogása hallatszott. Egyre közelebbről.
A nők a szűk helyen alig tudtak mozogni, így fegyvereiket sem tudták kilökni, elővenni.
Már látták a négy fős csapatot, akik teljes erejükből futottak, a riadószirénák hangja sem tudta
elnyomni a csizmáik döndülését. Ezek még könnyű páncélzatot viseltek, nehéz lézereket cipeltek
kezükben.
Amint alájuk értek, a kapaszkodó nők elengedték a csöveket és bezuhantak az egység
közepébe. A meglepetés előnyét kihasználva Mei teljes erőből hasba rúgta az elsőt, majd kirántotta
kardját. Nyph már zuhanás közben kilökte karmait és egy másiknak nyitotta fel a hátizmait
páncélostul. Egy elhaló kiáltás tudatta a támadókkal, hogy a borotvaéles fegyverek a hátizmokat,
csontokat is átvágták. A férfi orra dőlt, Nyph pedig újabb célpontot akart keresni. Beln pengéje a
zuhanás után átvágta a harmadik feje melletti izmokat, beszakadt a húsba, csontokat vágott át és
megállapodott a gerincben. Majd a nő kirántotta a fegyvert, gyorsan leguggolt, megpördült és
átvágta az utolsó hasát. A fegyőrt a saját kiomló beleinek látványa még tovább sokkolta, majd egy
kard is előbukkant a mellkasából. A sisak áttetsző üvegére vért okádott, majd fennakadt szemekkel
belehullott a hűvös levegőben gőzölgő saját szerveibe.
Fegyvereikről lerázták a vért.
– Trondam – hívta Mei a férfit.
– Itt Trondam, vétel!
– Jöhettek a nyolcas blokk keresztfolyosójába a mínusz egyes szinten. Az út tiszta idáig. Őrt
állunk, míg ide értek.
– Vettem, indulunk – hallatszott a férfi lihegő hangja, hisz eddig is futottak utánuk.
Mei lekapcsolta a kommunikátort, majd összenézett a másik két nővel. Hirtelen megértette,
hogy a teljes emberek miért félnek tőle is olyannyira, mikor harc közben láthatják. Most még ő
maga is megijedt a félhomályban izzó szemektől, holott az övé is így irizált.
Némán, kézjelekkel utasították egymást, hogy elrejtőzni, ugyanis már hallották az újabb
lépteket… ezúttal egy nehéz páncélzat döngött és könyörtelenül közelített…
– Fedezzetek! – rikkantotta Skye, ugyanis az irányítóterem előtti T elágazású
folyosószakaszban útjukat állta egy négyfős egység. A rendőrök szakavatott mozdulatokkal
ugrottak fedezékbe észrevételükkor és egyre csak lőttek, megállás nélkül. Már mindhárman
beugrók takarásába vetődtek. Gaor a falhoz lapult, imákat mormolt, majd egy gyors kipördülés,
lövés és vissza. Eddig nem sok eredményt hozott. Fey a mélyedésben féltérdre ereszkedve
kuporgott, arca előtt a sarokelemek olvadoztak, szikrák csaptak fel, hullottak a nyakába. Egyik
másik forró csepp begördült kabátja alá és végigégette bőrét is. Közben két újabb robotot vett elő és
még kis kocka alakjukban kidobta őket a folyosóra, ahol kinyíltak, egy tenyér méretű légy formáját
vették fel és sebesen a célpontok felé szökkentek.
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Skye a folyosó másik oldalán készült arra, hogy egy beugrónyit előremenjen, de a fedezés
nélkül ez nem sikerül.
Fey kis robotjairól a Concord egységek vagy nem vettek tudomást, vagy nem vették észre
őket, de mindkét légy melléjük ért és villantott egyet. Elvakultak egy pillanatra, a tüzelés
alábbhagyott két másodpercre.
Skye meglódult. Futás közben lőtt kettőt, majd bevetődött a következő falmélyedésbe. Éppen
időben, lézersugarak villantak ott, ahol egy pillanattal ezelőtt állt. Oké, ez most jó. Még két ilyen, és
eléri az irányítóközpont bejáratát. Ám nála is olvadozni kezdtek a sarkok, szikrák pattantak, égett,
izzó fém szaga terjengett a levegőben. A nő tudta, hogy akár csak egy ilyen is eltalálja, akkor a mai
estéje itt és most véget ért.
Fey féltérdre ereszkedve – mint egy varázsló egy holofilmből – csak az ujjait és kezét
mozgatta, a robotok pedig követték utasításait. Az iménti fénybombák után a kis gépek a plafonon
csüngtek, és mivel a rendőrök újra lőttek és a nő mindent látott a drónok szemén keresztül, úgy
gondolta, itt az ideje a támadásnak.
Mindkét robot elengedte magát a plafonról, piruetteztek egyet a levegőben, majd két férfi
tarkójára szegeződtek. A következő pillanatban ezek erős szúrást éreztek a tarkójukon, majd
fegyvereiket nem bírták tartani és a padló pedig sebesen közeledni kezdett arcuk felé. Orra buktak.
Már csak két rendőr maradt, akik közül az egyiket Gaor találta el a plazmavetővel, nem
pontosan telibe, de az átégetett sarkon átsuhanva a kékes üstökös nem állt meg, leégette a férfi
maszkos arcát, majd energiája fröcsögve enyészett el a másik falon.
Az utolsó férfi valamit dobott feléjük, egy gránátot. A kis töltet a levegőben mágneses
talpakat lökött ki magából, hogy ne szálljon el túl messze, hanem a célpontok arcában robbanjon.
Ám az egyik kis légy ezt röptében elkapta, fordult egyet és mielőtt a gránát felrobbant volna,
berepült az irányítóterem bejáratához vele.
A gránátot dobó férfi erre nem számított, így teste a falnak csattant, a páncélzat behorpadt,
ahogy véres péppé nyomta alatta a testét.
A kis robot ugyan megsemmisült, de megóvta az életüket.
Skye a fal mögé húzódott és karjaival óvta magát a repeszáradattól, de nem sikerült ez neki
teljesen. Két kis szilánk áttépte a ruháját és alkarjába fúródott. Izzó fájdalom kúszott fel az agyáig,
ami csak egy pillanatig tartott, hiszen a vérében tomboló adrenalin szinte fájdalomcsillapítóként
hatott. A nő kirohant a mélyedésből, az irányítóterem járata melletti falnak vetette a hátát és belesett
a nyitott ajtón. Ahogy sejtették, és ahogy a hírszerzés is közölte, csak cyborgok tevékenykedtek a
teremben.
A nő intett Feynek és Gaornak, majd fegyverét a biztonság kedvéért készenlétbe helyezve
berohant. A gépek irányítása innen már Fey feladata lesz. Az ő részük sikerült: elfoglalták az
irányítótermet. Most már csak meg kell tartani, míg a többiek sikerrel járnak…
Trondamék már úgy érezték, hogy tüdejük mélyéről akar feljönni minden léghólyag, hogy a
torkukban szétrobbanjon és szájukon át távozzon a szürke falakra és rácsos padlóra.
A riadószirénák hirtelen elhallgattak. Ami csak egyet jelenthetett: Skye csapata elfoglalta az
irányítótermet. Ezt a nő meg is erősítette. – Itt Skye! Irányítóterem a miénk.
– Szé… szép, mu… munka – lihegett Trondam.
– Megkezdjük az átrendezést.
– Ve… vettem!
Az átrendezés azt jelentette, hogy most az irányítóközpontból fogják az eddig nyílt átjárókat
lezárni és fordítva. Vagyis a rabok mindjárt kint lesznek.
A rádiózás miatt megálltak pár másodpercre, már Eyxon sem foglalatoskodott azzal, hogy
finom falatokat szedegessen össze, mert majdnem megfulladt.
A folyosókon csönd is volt most, már nem szólt a riadó, semmi lövöldözés. Futottak tovább, a
térképet a csuklójukon hordott készülék kivetítette, egyre csak forgott, és jelezte helyzetüket.
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Nemsokára beérik a három amazont. Ám hirtelen, egy négyes elágazásnál jobbra fordulva két
lesben álló fegyőrbe botlottak, akik vagy hallották a lépteiket, ahogy azok döreje ide-oda pattogott a
falakról, vagy pedig már látták őket valami kamerán. Trondam ugyan kilesett, de hirtelen egy
villanás vakította el. A szeméhez kapott és átmenetileg megvakult. A gránátnak persze nem csak
villanóereje, hanem borzalmas hangja is volt. A fülük sípolni kezdett, már azt se tudták, hogy
honnan záporoznak feléjük a lövések. Trondam pedig mindezen hátrány elszenvedése után találatot
kapott a nyakán. Eldőlt, mint egy zsák. A folyosó közepén…
Kiex és Eyxon ebből semmit nem láttak, hallottak, hiszen a gránát hatása őket is beterítette.
Ösztönösen vetődtek fedezékbe. Eközben Trondam a tűzív kellős közepén, a folyosón feküdt és
még mindig vakon, a borzalmas nyaki fájdalom irányába tapogatódzott. A lézersugár átégette a
nyaki szöveteket, kiolvasztott belőle egy darabot. Mint egy fél ököl, akkora hiányzott belőle. A
találathoz nem fért kétség: ez halálos…
Kiex és Eyxon látása már kezdett kitisztulni. Míg Eyxon azzal foglalatoskodott, hogy a
zsebéből kicsúszó, nemrég zsákmányolt kezet kitapogassa a földön, addig Kiex pedig észrevette,
hogy Trondam nincs a közelükben. Megeresztett két lövést vaktában a rendőrök felé és kilesett.
Ekkor meglátta a földön fetrengő férfit. A nyakánál, az égett húscafatok közül még lökődött kifelé a
vér. Majd az arca közelében, a falba vágódott egy találat és ijedten visszarántotta a fejét. Nyomban
segítséget kért. – Itt Kiex! Trondamot eltalálták. Súlyosan. Nem tudjuk kihúzni! Bent fekszik a
tűzívben.
– Pozíciót! – hallotta az elsőként bejelentkező ember, Mei dühödt hangját.
– Mínusz egyes szint, száz méterre tőletek – kiabálta lihegve a férfi, közben behúzta nyakát,
amint a lézerek szétégettek egy energiaszállító kábelt, ami ide-oda csapódva kezdett bele az önálló
életbe.
– Tartsátok fel őket! Hátba támadunk!
– Ne! – Szólt bele Skye, hiszen ezt a segélykérést mind hallhatták. Ő tudta hogy ez a
Concord-os egységeknek nagy előny, amit ki tudnak használni.
– De! – hallatszott Mei nyugodt, ám ellentmondást nem tűrő hangja.
– Ha érte mész, körbevesznek. Most adták le a drótot Trondamról. Oda megy a többi egység
is – próbálta Skye lebeszélni Meit erről.
– Segíts be, zárd le az útjukat!
– Igyekszünk. Fey még vív a cyborgokkal és jönnek felénk is.
Kiexnek eközben messzebb kellett kúsznia a kereszteződéstől, mert egyre több berendezés
robbant szét, a padlón már ökölnyi lyukak tátongtak.
Eyxon azonban látszólag megoldást talált a problémára. Elővette íját, ami kivágódott a
kezében, bele pedig egy külön alkartároló mélyedésben tárolt vesszőt tett.
A falnak vetette hátát és a mellette tomboló nyalábokat figyelte. Olvasztották szét a padlót, a
falra szerelt eszközöket. Mindent megtettek azért, hogy a folyosó közepén fekvő sérülthöz senki ne
tudjon közel jutni.
A nő egyet hátralépett, még mindig takarásban a lövésektől és szemügyre vette a falat.
Végigkövette az oldalfal és a mennyezet találkozását, majd még mindig takarásban maradva lőtt.
A nyílvessző átszakított egy fent futó vaskos csövet, és a belül szállított energia most
kiszabadult. Plazma. Fröcsögve olvasztott szét mindent, amit ért. Pontosan Trondam és a rendőrök
közt. Ebből következően persze nagy mennyiségű füst is a levegőbe került, ami eltakarta a rálátást
Trondamra.
Eyxon intett a kezével, hogy most ő fedez.
Kiexnek nem kellett kétszer mondani. Mivel most a lövések alábbhagytak, a férfi két öles
lépés után térdre csuklott és úgy csúszott be Trondam mellé. Még jó, hogy nadrágjában volt
térdvédő elem is, mert ezen a rácsos padlón a térdkalácsa apróra tört volna.
A még földön fetrengő Trondam válla alá nyúlt és elkezdte kifelé húzni. Ám közelében
megint pár lézernyaláb villant és nem volt más választása, mint ott hagyni a férfit és visszaugrani,
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különben meghal.
A hátára érkezett, majd gördült egyet. Eközben látta Eyxont is kifordulni és mivel a füst már
oszladozni kezdett egy elszívónak köszönhetően, így a nő is kiválóan tudott tüzelni. Telibe találta az
egyiket, a mellkasát áttépte a vessző és hanyatt vágódott. Elvileg már csak egy maradt ott, de Skye
már szólt, hogy megy még erősítés, ami az iménti többszörös lövésből következően meg is érkezett.
Eyxon ugyan leterítette egyiküket, de hiába, hisz újabbak érkeztek mellé.
Kiex tudta, hogy ha nem állítják el a vérzést, Trondam meg fog halni. Már alig mozgott. Már
csak a lába rángatódzott és felsőteste vonaglott. Ez már haláltusa.
A bevédett folyosóról ekkor üvöltések harsantak. Újabb lövések indultak meg, de most nem
feléjük. Mi a fene?
Mei érkezett Trondam megsegítésére és meglepetésszerűen kapta hátba a már öt főre duzzadt
kis egységet. Kardja olyan gyorsan cikázott, hogy még felfogni se tudták, hogy most épp hova
zúdul. Az első támadás egy kegyetlen lefejezéssel zárult. Mei ezután a testbe akkorát rúgott bele
hátulról, hogy az fej nélkül bucskázott előre. A kellően meglepődött férfiak már rákapták
fegyvereiket, de ez már réges-rég későnek bizonyult. Mei a másik kezében egy nagy
energiapisztolyt tartott, maximális energiára állítva és közvetlen közelről lőtte fejbe a tőle balra lévő
fickót, akinek sisakja vajmi keveset ért az ilyen távolságból, ekkora energiával elszabaduló ereje
ellen. A sisak kettérepedt, a feje szétnyílt, a résen át a tartalma csorgott szét. A nő ekkor elengedte a
pisztolyt, kardját két kézzel markolta. Lebukott egy feléje irányuló fegyvercső elől és tövig
beleszúrta a hasba a fegyvert. Nekifeszült a testnek és pajzsként maga elé rántotta, hogy felfogja a
két újabb lövést. Ekkor pedig ismét meglepetésben részesültek a fegyőrök, amint egy halk
nyisszantás és érett gyümölcs viselkedésére emlékeztető dolog történt egy újabb rendőr fejével,
majd az utolsó nyakánál is villant valami, még pislogott is egyet az arcvédő mögül, majd a feje a
padló felé zuhant.
Mei hagyta a földre csuklani a hasba szúrt élő páncélját, majd átugrott a testeken és
Trondamnál termett. Térdre zuhant, úgy csúszott be mellé a véres rácson. Műbőre lehorzsolódott,
de most ez érdekelte a legkevésbé.
– Ó a kurva élet – köpött egyet, amint Trondam szemei éppen az érkezésekor csukódtak
össze. – Hívjátok ide Gaort!
– Túl messze van – mondta még mindig lihegve Kiex és próbálta újra feldolgozni a három
nőszemély elképesztő harci hatékonyságát. Nem nagyon hitt a szemének.
– Segítsetek! – szólt Mei és rögtönzött elsősegélyben részesítve a férfit igyekezett elállítani a
vérzést. Meglepődésre Eyxon guggolt mellé és egy ügyes nyomással megoldotta azt, amit Mei
kapkodva igyekezett megtenni. Majd közölte: – Ha húst eszel, ismerned kell a felépítését is –
alapesetben mosolygott volna, de még mindig lihegett ő is, ráadásul nemrég majdnem szétégették a
seggét. Ezért csak egy szúrós pillantásra futotta.
Meinek sem volt kedve mosolyogni, csak figyelte a kannibál ügyes ujjait, amint zsebéből
elővesz pár tűt és a férfi sebét összetűzi. Keze egy merő vér lett, de egy rögtönzött műtétet
eszközölt. Bár a férfi húsa is hiányzott, az artériákat még el tudta szorítani az átszúrt, jól megcsavart
izmokkal és bőrfoszlányokkal.
– Hát, ennyit tudtam – tette fel kezeit tehetetlenül. Majd csak ekkor vette észre, hogy keze
véres és nyalogatni kezdte a nedvet az ujjairól.
– Ez is elég, legalább nem döglik itt meg nekünk. Köszi! – Mei ekkor beismerte magának,
hogy ha Trondamot elveszítené, akkor az talán éppúgy fájna neki, mintha szerelmét veszítené el. A
férfi szinte a testvére, a bátyja volt. Úgy kezelték egymást, úgy viselkedtek egymással. Nem, ezt a
köteléket nem lehet megszakítani.
A rögtönzött műtét alatt persze a többiek figyelték a folyosókat. Már tudták, hogy a nehéz
páncélzatú egységek bevetésre kerültek. De hogy hol járnak, arról fogalmuk sem volt.
A parancsnokságot Beln vette át.
– Itt Beln! Trondam harcképtelen.
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– Jól van? – hallatszott Skye izgatott hangja.
Mei pedig beleszólt, nyomban elveszítve türelmét: – Hogy lenne jól, ha harcképtelen? Most
nem megfázott és náthás. A fél nyakát elpárologtatta egy lézerágyú. Szóval egyáltalán nincs jól, de
legalább él. Köszönd Eyxonnak. De ez nem tart sokáig. Kell Gaor, de gyorsan!
– Értettem – hallatszott Skye aggódó hangja. – Máris szabaddá tesszük neki az utat, lezárjuk a
belső folyosókat oda.
– Siessetek!
– Csak ő megy – jelentette ki Skye. – Fey még vív a robotokkal és már ide is közelednek, én
pedig legalább addig feltartom őket, míg befejezi a melót.
– Akkor hogy veszitek át az irányítást, ha Fey még küzd a robotokkal? – Mei egyre
ingerültebbé vált, ami érthető, hiszen bátyja éppen a nyakából kiálló tűkkel, egész testében
rángatódzott.
– Az volt az első átírt protokoll. És…
– Gaor elindult – szólt bele a pap, pontot téve ezzel a pánikhelyzetben kialakult vita végére.
Beln és Nyph azokat a folyosókat kémlelték, ahonnan hátba támadták a rendőröket, Kiex és
Eyxon pedig azokat, ahonnan ők érkeztek, ezzel minden egyes közeledési pont megfigyelés alá
került.
Két perc múltán Skye jelezte, hogy Feynek sikerült teljesen átvennie azon dolgok vezérlését,
amiket az irányítóközpontból meg lehetett valósítani. Mint az ajtók, szakaszolók nyitása, zárása.
Ám ha valaki egyszerűen odasétál egy ilyen mellé és kinyitja manuálisan, az ellen semmit nem
tudtak tenni. Vagyis csak időhúzásra és összezavarásra lesz elég. Fontosabb volt azonban, hogy a
mesterséges gravitációs modulhálózat, ami a teljes komplexum alatt húzódott, azt bizonyos
szektorokban le tudták kacsolni. Ezáltal még jobban késleltetve a támadókat. Továbbá a
kamerahálózathoz is hozzáfértek már, így kiválóan nyomon tudták követni a belső rendőri erőket.
Kiengedték az összes rabot és megnyitották a fegyvertárolók felé vezető utat is. Mivel minden
rabra jutott egy őr, ezért most lesz aztán igazán vérfürdő a telepből.
– Oké, akkor most elszabadítottuk a poklot – mondta sóhajtva. – Gaor felétek halad a hármas
szekció nulladik szintjén. Távolság 647 méter. Félúton találkozhattok, a kettes szekcióban.
– Vettem Skye! – mondta dühös arccal Mei. Majd felemelte a súlyos Trondamot, karját a
vállára emelte és megfogta a csuklóját.
– Majd én viszem – jelezte Kiex.
– Én egyedül is tudom vinni, te meg nem. Inkább figyelj a seggünkre!
Kiex nyelt egyet és eszébe sem jutott akadékoskodni. Életében az utolsó dolgok közt akarta
látni azt, hogy Mei éppen rá dühös. Főleg a látottak után.
Mei még a százhúsz kilós Minmatar férfit cipelve is igen fürgén haladt. Igyekezett Gaorral
félúton találkozni.
Skye jelentette, hogy a randevú szektorban a terep tiszta. Beln és Nyph megint előre viharzott.
Valóban, ahogy a nő jelentette, sehol egy teremtett lélek. Minden folyosó kongott az ürességtől.
Skye megint jelentett: – Elkezdődött. A rabok ráleltek a fegyverekre és hatalmas tűzharc van a
cellablokkoknál. Ó te jó ég…
Nagyjából mind el tudták képzelni, hogy mit művelnek a kiszabadult rabok a fogva tartóikkal.
Kínzások megtorlása, a bezártság miatti bevadulás fékezhetetlenné válása.
Elérték a kettes szekciót, Gaor jele a térképen már egyre közelebbről pulzált. Majd hirtelen
befordult egy saroknál. A fegyvereket nem kapták egymásra, hisz tudták, hogy közel vannak.
Mei megállt és a földre fektette Trondamot. Gaor lehajolt, megnézte és a fejét rázta.
– Mi van? Azt ne mond, hogy… – Mei kezdett kikelni magából.
– Csak azért rázom a fejem, mert ez nehéz lesz, de nyugodj meg, istenünk vezeti majd kezem
és segítek rajta.
– Ide be! – mutatott Mei egy ajtóra. Rácsapott a nyitógombra, de az nem nyílt, így két
öklössel betörte a panelt, megfogta a kábelköteget, beleszúrta kardját, megcsavarta és a szikraeső
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közepette az ajtó kinyílt.
– Amúgy Fey is ki tudta volna nyitni – csóválta Kiex a fejét.
Ám mikor Mei ránézett, a férfi azonnal megbánta, hogy ezt kimondta, mert már komoly
életveszélyben érezte magát a vörös tekintet súlya alatt. Befogta a száját és segített becipelni a
férfit.
Felfektették egy asztalra, majd Gaor máris nekiállt a rögtönzött – jóval képzettebb –
műtétnek. Még mielőtt ezt kimondta, gyorsan hátrafordult. – Egyetlen őrt kérek, a többit bízzátok
rám, folytassátok az akciót!
Valóban, az akciót folytatni kell. Az elszabaduló rabokat meg kell fékezni és összeterelni,
hogy jelt adhassanak és induljanak értük a siklók. Tudták, hogy sok elfogott CESZ tag is lesz e
rabok közt így nem kizárt, hogy a kommandós egységet is ismeri valaki idebent.
Kiex vállalta az őrséget. Ám Eyxon, látva, hogy nem fog tudni lépést tartani a három vadőrült
fél gép nővel, ő is inkább az őrség mellett döntött. Beln némám bólintva vette tudomásul, hogy ez
tényleg jobb. Most mindenkinek megvan a feladata, bár egy kicsit másképp tervezték. De most
ehhez kell alkalmazkodni.
A három vörös szemű démon kifutott a folyosóra. Mei lepillantott a feltrancsírozott
nyitópanelre és ugyan majdnem megölte Kiexet a beszólásért, most belátta, igaza volt. Most nem
tudják bezárni az ajtót. Hm, a férfi néha hidegebb fejjel gondolkodik, mint bárki más, ezt el kellett
ismernie.
De most fontosabb az, hogy összecsődítsék a rabokat és megakadályozzák a vérontást köztük
és a rendőrök közt, mert nem nézne ki jól, ha végül csak hullákat pakolnának fel a siklókra.
Skye jelentette a legközelebbi összecsapás helyszínét a kettes blokkból. A rabok beszorultak,
a rendőrök a nehéz páncélzatú taktikai egységeket szétszórtan vezényelték ki.
Be kell segíteni a raboknak… Élő embereket kell a siklókra pakolni, nem hullákat…
Kilőttek. Sebesen rohantak a folyosókon. Senki. Majd Skye útmutatásának köszönhetően
éppen hátba kaptak egy Concord egységet, akik passzív tűzharcba szorultak a rabokkal.
Mei megpörgette kardját, Nyph hangtalanul kicsúsztatta karmait, Beln pedig karpengéjét
eresztette a föld felé. Sok vér fog most folyni. Nagyon sok.
Rohamra indultak…
Skye éppen a három cyborgot figyelte, amint megadják magukat az arcukra tapadó kis
robotoknak. Ezáltal pedig Feynek, aki egy székre ült le. Figyelmét teljesen lekötötte a drónok
irányítása. Skye tudta, ez kemény meló. Nem is zavarta, az ő feladata most a drónidomár
megvédése.
Az ajtókat már bezárták és a nő most a külső kamerák képeit figyelte, hogy ha esetleg közelít
valaki az irányítóteremhez, arról tudomást szerezzen még időben, hisz ha bárki megtámadja,
egyedül nem fogja tudni megvédeni Feyt.
Egyelőre minden zavartalannak tűnt. Úgy döntött, hogy tovább figyeli a kiszabadult rabok és
fegyőrök közti harcokat. Trondam miatt pedig nagyon aggódott. Remélte, Gaor életben tudja
tartani. De most nem tud neki segíteni, a szorongás pedig nem segít. Kitakarította agyából ezt, majd
a kamerák irányítópultja felé fókuszálta figyelmét.
Megnyitott pár új térbeli kivetítést és élőben figyelte, amint egy szűk folyosón két Gallente és
egy Amarr férfi fegyverrel a kézben viharzik előre. Ám egy elágazáshoz értek és oldalról lekaszálta
őket egy Concord őrjárat. Ezeknek annyi.
Új eseményt talált, gyorsan megjelenítette: néhány fegyenc nem őrülten futkározott, hanem
kimondottan okosan, lopakodva. A két Minmatar és a Caldari férfi lesben álltak. Egy fegyőr
különítmény akart elrohanni a közelükben, de gyorsan előbukkantak, majd mind a négyet
megsütötték lézereikkel. A képet leégetett testrészek töltötték be, furcsa pózban földre csukló
halottakkal egyetemben. A rabok tovább lopakodtak valamerre.
Skye újra váltott. Megint férfi rabokat látott. Nahát, hol vannak a csaj elítéltek? Úgy tűnt, ide
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csak a nehézfiúkat pakolták be. Két Amarr menekült egy rájuk vadászó egység elől. Futás közben
mellettük cikáztak el az energiasugarak. Már majdnem sikerült bevetődniük egy sarok mögé, hogy
eltűnjenek szem elől, de egy találat letépte az egyik menekülő férfi lábát valahol a combja
közepénél. A végtag pörgött, a célpont a rácsos padlóra vágódott, majd elterült. Láthatóan elájult.
Sokkhatás. Társa egy pillanatra megtorpant, majd látván, hogy a másik meghalt, menekülni akart
tovább. Ám a lézerek a lába elé csapódtak és üvöltések is harsantak, hogy ne mozduljon. A férfi
eldobta a fegyverét, magasba tartotta kezeit. Elkapták. Ám a Concord egység mikor a közelébe ért,
közvetlen közelről lőtte szét a testét. Nocsak. Mit művelnek ezek? Nem kéne megbilincselni és
visszavinni? Vagy nem akartak energiát pazarolni az elszabadult harc hevében erre?
Skye még megnézett pár másik területet, blokkot is. Majd gyorsan rájött, hogy mekkorát
hibáztak. Az akció célja a rabok kiszabadítása és mikor ez megvan, a jeladás, majd a CESZ máris
küldi a siklókat, elszállítják őket és néhány üresen várakozó hajó máris felkapcsolhat és csatába
indulhat. Ám a rabok most épp irányítás nélkül, félig fejvesztve, félig szervezetten, de teljes
egészében vadul igyekeztek a hangárak felé nyomulni. Meg akartak szökni maguktól. Skye tudta,
hogy nincs hajó a hangárban, a Wolf meg valahol kint köröz. Valahogy össze kellene csődíteni a
rabokat. De hogyan? Szóljon be a hangosbemondóba? Akkor a Concord is tudni fogja, merre kell
haladni. Nem, ez nem jó.
– Skye! – hívta Beln kiabálva. A háttérben csatazaj hallatszott, energiafegyverek csattogása,
zúgása, dörrenések.
– Itt vagyok! – válaszolta.
– Beragadtunk – üvöltötte Beln. – Nézd meg, hogy mi a környékünkön a helyzet, mert ha
innen nem megyünk ki de gyorsan, akkor bedarálnak.
– Értettem! Nézem – Skye gyorsan megnyitotta az ötös blokk kameráinak képét, felmérte a
helyzetet és jelentett. – Menjetek a hangárak felé! Ott kevesebben vannak.
– Hangárak – kiabálta megerősítésként Beln. – Értettem!
Ezzel lekapcsolt. Skye figyelte a harcot a kamerákon, és a nők közelében lévő folyosókat is,
nehogy meglepjék őket. Két rab futott feléjük. Ekkor pedig támadt egy ötlete arra, hogyan
csődíthetik össze ezeket.
– Beln! – hívta a diplomata mészárgépet.
– Éppen nem érek rá – üvöltötte a nő, majd egy olyan sikoly hallatszott, hogy Skye rögtön
tudta, valaki épp nagyon fájdalmas halált halt.
– Két rab megy felétek kilenc óra irányából. Legtöbben a hangárak felé igyekeznek, de össze
kell csődítenünk őket! Különben egyesével vagy kettesével futnak bele a Concord vágóhídjába.
– Vettem Skye – kiabálta Beln.
Ez az, ez az, ujjongott magában. Remek. Akkor most nincs más dolga, mint irányítani a
nőket, hogy merre haladjanak. Elmondják azt a raboknak, hogy kik ők és gyülekező a hangárban.
Más megoldás nincs …
Nyph gyomorba rúgta az egyik férfit: a lába beszakította a páncélt a hasnál és gyakorlatilag
kitaposta a szerencsétlen férfi beleit. Fájdalmas ábrázattal bukott orra. Társát éppen Beln szegezte a
falhoz, pontosabban feltűzte rá. Amint a férfi kezei elernyedtek, a diplomata nő kirántotta a fegyvert
és félrelépett a padlóra zuhanó test elől. Mei pedig éppen visszagördült egy kereszteződésből,
majdnem oldalba kapták. Micsoda óvatlanság. Tisztában volt azzal, hogy ugyan nagyon erős és
gyors, de a nehéz lézerek pusztító ereje ellen nem tud mit tenni. És a két másik nő sem. Vagyis ha
találat éri őket, akkor kibernetikus végtagok ide vagy oda, de végük lesz.
– Jönnek tizenkét óra irányából! – kiabálta Mei. – Erre! – Majd az ellentétes irányba rohant.
Előzőleg összefutottak a két rabbal, akik nem ismerték őket, még csak nem is szolgáltak a
CESZ-ben, de roppant mód boldognak tűntek, mikor megtudták, hogy a három nő és a többiek
értük jöttek.
Beln elmondta nekik az instrukciókat, azt, hogy találkozó a hangáraknál és ott elrejtőzni, út
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közben meg akit csak tudnak, vigyenek magukkal. Az irányítóteremben lévő Skye vezényletével
most összeszedik a maradék rabokat, beterelik őket a hangárba, megy a jeladás és olajra. Na persze.
A gond az, hogy túlságosan nagy volt már a felbolydulás a telepen és túl sok őr futkosott veszélyes
fegyverekkel a kézben. És nehéz páncélossal nem is találkoztak még…
Most visszafelé iramodtak, mert szemből túl sokan jöttek feléjük. Meg mögülük is a közelbe
érkeznek mindjárt. Be akarják keríteni őket.
Beln rámutatott Nyphre és egy hang nélkül adta ki a parancsot az elrejtőzésre. A nyúlánk
harcos alig észrevehetően bólintott, majd nagyot ugorva elkapta a fölöttük futó folyosó
merevítőelemét és akrobatikus mozdulatokkal úgy helyezkedett, hogy csak elengedi magát és
közéjük vagy mögéjük huppan.
Beln utána Meire mutatott, aki bólintás nélkül húzódott be egy terembe és a csúszóajtót
bezárta, de előbb levágott egy kiálló elemet a falról és kitámasztotta vele.
Beln pedig bekapcsolta kivetítőit és két hasonmását megjelenítve elbújt egy mélyedésben.
Készen álltak arra, hogy ezen a fő közlekedőfolyosón vadásszanak egy kicsit…
Gaor halkan imádkozva próbálta Trondamot egyberakni. A vérzés már elállt, köszönhetően
Eyxon rögtönzött műtétjének és a saját, remek fejlesztésű kezeinek. Na meg az induláskor sebtében
összekotort elsősegély cuccoknak.
A férfi habot fújt Trondam hiányos nyakára, majd tömérdek injekciót szúrt bele. A szeme
láttára kezdtek a szövetek visszaépülni. Ugyan maga a műtét készen lesz tíz perc múlva, de
Trondam harcképtelen marad még vagy egy napig.
Kiex és Eyxon pedig aggódva figyelték a műtétet, majd mikor Gaor jelezte, kész, ennyit
tudott tenni, közelebb léptek. A szemük láttára szövődtek újra a hiányzó inak és izmok,
milliméterről milliméterre.
Skye hangja csattant hirtelen: – Itt Skye! Hogy van Trondam?
– Megmarad – vetette oda Gaor, majd összecsukta kezeit és miközben figyelte, ki be zárta.
Hm, megint kiválóan működött.
– Köszönöm! – mondta finoman Skye majd lekapcsolt.
– Nem bánod, ha… – kezdte félénken Eyxon, de Gaor közbevágott.
– Csak nyugodtan.
Eyxon boldogan ugrott Trondam mellé és megtisztította a műtét körül a férfi bőrét: lenyalta a
vért.
Kiex undorodva fordult el, majd mintha valamit hallott volna a közelükben. Az ajtóhoz ugrott
és mivel Mei már tönkretette a nyitómechanizmust, így most kézzel húzta félre résnyire, hogy
kilessen. Majd megállt benne az ütő. Kereső robotok siklottak szinte hangtalanul el az ajtó előtt. Az
egyik pedig meg is állt egy pillanatra, a rovarra emlékeztető, talaj felett húsz centire lebegő kis
szerkezetek egyike megállt, az ajtó felé fordult, majd sípoló hangot hallatva jelt adott: megtalált pár
rejtőzködőt.
Kiex kidugta fegyverének csövét és szétlőtte a kis gépet, de közben gyorsan hívta Skyet.
– Itt Kiex! Most lőttem le egy kereső drónt. Megtaláltak – kiabálta.
– Nyugi, még minden oké szivi – mondta a nő nyugtatóan. – Most épp… Ó ne! Mégse tiszta,
gyertek kifelé de gyorsan!
– Vettem, indulunk!
Kiex Gaor felé fordult: – Át tudjuk vinni valahová?
A pap igenlően bólintott, majd Eyxonnal együtt máris felemelték a férfit az asztalról. Karjait a
vállukra tették.
– Merre tudunk menni? – kérdezte a férfi Skyet.
– Kilépés után balra. De szerintem jobb, ha már elindultok ti is a hangárak felé. Nincs messze
és az út tiszta addig. Jelenleg. De hogy ott mi van, az más kérdés.
– Oké, indulunk.
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Kiex kiugrott a folyosóra, átlépett a szétlőtt kis drón maradványain, majd sarokról sarokra
lopakodott előre és amint látta, hogy a terep tiszta, visszaintett, hogy Eyxon és Gaor követni tudják,
nyakukban a félig halott Trondammal…
Skye már annyi képernyőt nyitott meg, hogy kezdte elveszíteni a kontrollt. Most ő volt a
csapat szeme. Megfigyelte egy másodperc erejéig, hogy Fey éppen azzal küzd, hogy a kezdetben
lebénított telep rendszere felett fenntartsa ezt az állapotot, a szekciókat és blokkokat záró ajtókat
nyitva, valamint zárva tartsa és a csillagközi riadót blokkolja. Ez utóbbi a legveszélyesebb, mert ha
kimegy innen a jel, akkor máris Concord űrhajók fognak elindulni és lőttek az egész szabadító
akciónak és a CESZ új hadműveletének. Nem szabad zavarnia a nőt.
A telep térképén vörösen villogtak a fegyőrök helyzetét jelző pöttyök, és már nem is figyelte,
merre haladnak a rabok, már csak Kiexéknek és Belnéknek igyekezett segíteni. Saját munkáját
megkönnyítette azzal, hogy Kiexéknek azt mondta, csak a hangár feliratokat kell követni, majd
szól, ha ellenség lesz a közelben. Ám a három harci cyborg helyzete nem volt ennyire rózsás. Nekik
folyamatosan adta az adatokat, merre vannak bujkáló, vagy fejvesztve menekülő rabok, honnan
közelednek a Concord egységek. Most épp látta, hogy egy átmenő folyosón álltak lesben. Itt szinte
mindenkinek át kell rohannia.
Néhány rab futott át, akikhez Beln – egyik hasonmása – beszélt és fel is ismerték Ruan
tábornokot. A nő nem tudta azonosítani ezeket a pilótákat, navigátorokat, tüzéreket, nem ismerte
őket személyesen. De ez most nem is számított.
– Beln, itt Skye! Ötvenkét rab már a hangárakhoz közel. További huszonegy még
szétszóródva a komplexumban. És sajnos maradt pár őrült, aki bent maradt a cellájában.
– Mennyi maradt ott?
– Tizenhat. De most látom, hogy nem azért nem jöttek, mert nem akartak, hanem a falhoz
vannak bilincselve. A cellájuk ajtaja tárva nyitva áll, de nem tudnak kijönni. Értük akarsz menni?
– Igen – suttogta a nő. Mivel még lesben álltak, nem szabadott kiabálnia.
– Ezt nem akartam hallani – túrt bele hajába Skye és úgy kezdett kinézni, mint aki belenyúlt
egy erőtérmezőbe. – Na jó, akkor mondom az utat, merre. Lássuk…
A képernyőket tovább rendezte, balra tette azokat, amik a nőktől a cellákig vezető utat
mutatták, középső csoportban azok, amik a környéküket, jobb oldalon pedig Kiexék útját
figyelhette meg és a hangárak környékét. Ez utóbbinál szíve összeszorult. A francba, hát a Concord
sem hülye, jól tudta, hogy merre fognak menni a rabok. A bevezető folyosókat lezárták és itt látta
meg az első nehéz páncélzatot viselő őröket. A szerkezet fél méterrel magasabbá tette viselőjét,
nemcsak vastag és ellenálló páncélfelületekkel rendelkezett, hanem a mozgáshoz szükséges
berendezésekkel is tele volt. Aki ilyet hordott, az szinte nem érezte a különbséget aközött, hogy egy
vékony ruhában mozog, vagy egy ilyenben. A páncél felszíne irizált, fények szaladtak át rajta,
szikrák, amik egyértelművé tették, hogy beépített pajzsgenerátora is van. Ez nem úgy viselkedett,
mint az űrhajók esetében, hanem úgy, hogy csökkentette a beérkező találatok energiáját. Ráadásul
az a fegyver abban a fekete kesztyűs kézben…
– Na jól van Beln, azt hiszem, fordult a kocka. A Concord nem hülye, ellenben mi azok
voltunk, mert eléggé lenéztük őket. Megfordították a dolgokat. Védik a hangárt.
– Úgy érted, hogy… – sziszegte halkan Beln.
– Úgy értem, hogy most érkeztünk el ahhoz a fázishoz, mikor börtönkomplexumba hatolunk
be. Nem a bejutás, hanem a kijutás lesz a nehéz.
– Értem. Akkor elindulunk a cellák felé.
– Jó! Használjátok a, hm… – gyorsan megnézte a folyosók jelzéseit. – Kettes blokk, ötös
folyosón vagytok most. Innen kijelzem a falon lévő útjelzőkkel az irányt nektek.
– Ez nem jó, mert az őrök is követni tudják.
– Most mondtam, hogy az őrök már majdnem mind a hangárakban vannak. Az utatok jelen
pillanatban tiszta. Szerintem ha most indultok, a ti sebességetekkel odaértek percek alatt. Majd
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aztán addig kitalálok valamit, hogy hogyan jussunk be a hangárba, mert most minden oda vezető
folyosó el van barikádozva. Valahogy kontaktálnom kell a rabokkal is, hogy ne szúrja ezt ki a
Concord.
– A többiek?
– Kiexék most mennek a hangár felé. A közelben leparkoltatom őket, aztán valahogy át kell
törnünk.
– Akkor hát találd ki hogyan! Mi elindulunk a cellák felé!
– Vettem Beln!
Bontottak, Skye pedig idegesen harapdálta a száját. Nem akarta, de most olyan helyzetbe
került, hogy ő felel az egész akció sikeréért. Na mindegy, most nem siránkozni kell, hanem
cselekedni, emberelte meg magát. Gyerünk Skye Arran, gondolkodj, gondolkodj!
Belnék lemásztak a rejtekhelyükről. Senki nem jött erre, csak a riadót jelző fények forogtak
hangtalanul, az agytépő hang már a kezdetekkor le lett kapcsolva.
– A cellák felé kell mennünk! Skye jelöli az utat, szól ha akadály várható – jelentette ki
halkan suttogva.
Mei és Nyph egyetértően bólintottak, majd fegyvereiket készenlétbe helyezték és egyszerre
lőttek ki.
Már egy ideje elérték mindhárman azt az erőltetési szintet, amikor már a mesterséges
végtagok borzalmas ereje még mindig ment volna, de a hús-vér „alkatrészeik” már nem nagyon
bírták a terhelést. Ugyan a kapcsolódási pontok a gerincen, az ízületeknél mind megerősített
szervókkal és huzalozásokkal próbálták áthidalni ezt, de egy idő után, mikor egy igazi gerincet
cibált ide-oda a rá erősített huzalrengeteg, már fájt. Nagyon. Máshogy fogalmazva, az ilyen harci
fél-cyborgok, mint ők is voltak, csak rövid távon vethetőek be, ha hosszabb akcióról van szó, mint
ez is, akkor fájdalmassá válik a dolog és ami félő, hogy a hatékonyság is csökkenhet. Mindezek
ellenére a „készítőik” gondoltak erre a fájdalomra és mint tartozék, az agy fájdalomközpontját
kikapcsoló Implantot is behelyeztek. Bár ezzel is akadtak olykor-olykor problémák: az alany ugyan
kikapcsolta a fájó, szúró érzést, de nem volt tisztában azzal, hogy a mesterséges kéz és láb jóval
erősebb, mint maga az emberi szövet. Más szóval, a fájdalom azért kellett, hogy érezzék, meddig
terhelhetőek. Ennek hiányáról is hallottak már történeteket, milyen volt az, mikor valakit a saját
végtagja tépett szét, mikor fel akarta emelni a fél tonnás szerkezetet, ami még ment volna, de hogy
az emberi váll ezt nem bírja, arra nem gondoltak.
Rohanási sebességük négyszerese volt egy kitenyésztett sportolóénak. Azonban a kontrollt
néha elveszítették és mikor be kellett fordulni egy saroknál, szó szerint a falra kenődtek és onnan
lepattanva futottak újra.
Egy perc alatt lefutották a kilométeres távokat, majd a cellák bűzös, hűvös, férfiszagú,
mocskos járataiba berohanva a cellákhoz futottak. Na, ezek voltak az igazi nehézfiúk.
– Ki… kik vagytok? – kérdezte az egyik Gallente férfi a bilincseit falról levágó Meitől.
– Mi vagyunk a mai ajándékotok.
– Ejha, de csini kis darab vagy – dörzsölte meg a csuklóit a férfi.
– Nem úgy értem – pislogott Mei, mert rájött, hogy a férfi azt hiszi, ez a vörös szemű, véres
ruházatú, ám roppant formás alakú nő most azért jött, hogy játékszere legyen.
– De én meg úgy értem – a férfi felpattant a falra rögzített székről és Mei felé vetődött, hogy
leteperje. Meg akarta erőszakolni.
Hát ez teljesen hülye, gondolta magában Mei. Azt megértette, hogy egy férfi milyen kínokat
áll ki, mikor meglát egy szép nőt és már rég élt át utoljára szexuális ingert. Volre elmesélte már. De
azt nem értette meg, hogy ez az érzés hogy a fenébe lehet erősebb egy szabadulási vágynál. A nő
félrelépett. A férfi elzúgott mellette, majd egy hatalmas taslit kapott a tarkójára és azt hitte, mentem
kirobban az agya. Elterült a földön. Mei föléje lépett, megfordította és közvetlen közelről beszélt az
arcába.
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– Ide figyelj faszlovagkám! Mi most azért jöttünk, hogy kivigyünk. Mindjárt jön értetek pár
sikló a CESZ-től.
A CESZ nevének említésére a férfi szemei felcsillantak. Mei folytatta.
– És ha nagyon akarsz engem, itt és most, nem bánom, akár kefélhetünk is, de utána soha
többet nem lesz ilyen esélyed. De ha most féken tartod a kicsikéd, utána naponta kaphatsz olyan
csajt, mint én. – Ezzel visszalökte a padlóra, a feje nagyot koppant.
A férfi már akkor elvetette közeledési ötletét, mikor megkapta az első nyakast, most meg már
végképp. Kapálózva elnézést kért. Mei pedig elindult kifelé, hogy a következő rabot – akivel
kapcsolatban remélte, hogy kezelhetőbb lesz – kiszabadítsa.
A jelenetet Nyph egy szó nélkül figyelte, már végzett a többi rab bilincseinek levágásával.
Most pedig finoman tapsolt, de arcán nem látszott mosoly.
Mei elment mellette. Tudta, hogy Nyph kötekedik, de már kezdte megszokni. Nagyon jó
harcostárs. És remekül össze is dolgoztak.
A nők végeztek a rabok kiszabadításával. Belnnek is akadt gondja egyikükkel, de nem kellett
félteni, gyorsan lerendezte a magával nem bíró férfit, majd elküldte.
– Skye, itt Beln! – hívta a nőt, közben meg kezével intett, hogy ideje elindulni vissza.
– Itt Skye. Látom végeztetek. Szép. Mei, ne vedd zokon az ilyen közeledéseket, tudod a
férfiak…
Mei megfogta Beln csuklóját és magához rántotta, hogy így beszéljen a kommunikátorba: –
Tökéletesen tudom, nagylány vagyok, majd kisírom magam este az univerzum kegyetlenségén, de
most inkább juttass ki minket! Utálok rácsokat látni.
– Jó, jó, oké – hebegte Skye. – A járatok tiszták a hangárakig, de azok körbe vannak véve a
belső egységekkel. A riadót nem tudták továbbítani sehová. Senki nem tudja, hogy itt mi történt.
– Rendben, indulunk vissza – közölte Beln, majd gyorsan bontott. Ránézett társaira. Rajtuk is
látta azt, amit ő maga is érzett. Fájt minden tagjuk. De még nincs vége az egésznek.
Elindultak a hangárak felé, sajgó ízületekkel, gerinccel, hogy mielőbb csatlakozzanak a
lelépéshez. Beln közben leadta a jelet: indulhatnak a CESZ siklók a rabokért…
Kiex belesett az egyhangú folyosók egyikébe. Már közel jártak a hangárakhoz és eddig
senkibe nem botlottak bele. Remek.
– Skye, jelentkezz! – suttogta a férfi.
– Itt vagyok – a nő is suttogott.
– Csak azt akarom mondani, hogy ha nem sikerül ez az egész…
– Tudom kapitány – vágott bele a nő mosolyogva. – De ne gondolj arra, hogy ha nem sikerül.
Arra gondolj, hogy sikerül! Már jönnek a többiek is.
– Értem! – Kiex már majdnem bontotta a vonalat, de Skye beleszólt: – Hé, kapitány!
– Igen?
– Én is szeretlek – kacsintott a nő, majd megelőzte a férfit a bontásban.
Kiexet furcsa érzések töltötték el. Hirtelen boldognak, ugyanakkor piszok gyengének érezte
magát. Nehéz lett a fegyver, a hűvös levegő is most mintha belülről marná a tüdejét. De boldognak
érezte magát. Nagyon. Észre sem vette, hogy mosolyog.
Persze a Trondamot cipelő Gaor és Eyxon ezt hallották, majd egymásra néztek és lemondóan
megcsóválták a fejüket. Felesleges érzelem pazarlásnak tartották az ilyesmit.
A kapitány egy kereszteződéshez ért. A vörös fények falakon kergetőzésén kívül semmi
egyebet nem látott. Még mindig egyedül rótták ennek a blokknak a folyosóit.
– Megint Skye – jelentkezett hirtelen. – Tőletek jobbra van egy szoba. Ott bújjatok el!
– Vettem drágám!
Most Kiex volt a gyorsabb a bontásban. Míg fedezte a folyosót, nehogy egy kereső robot
bukkanjon fel, amiket Skye nem látott a kamerákon rendesen, addig Gaor és Eyxon bevitték
Trondamot a kis szobába, ami valamiféle kávézónak tűnt. Összetoltak pár széket és lefektették rá a
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férfit. Majd megmozgatták tagjaikat, mert Trondam nem a karcsú alkata miatt nyomott többet, mint
egy mázsa.
Kiex is beugrott a szobába, becsukta az ajtót. Tudta, pár száz méteres rohanással elérik innen
a hangárakat, így nem volt más dolga, mint várni a jelre, hogy mikor indulhatnak…
Mei visszarántotta a fejét a sarok mögül és kezével mutogatta el a látott célpontokat. A
hangárakhoz három széles főfolyosó vezetett ugyanolyan unalmas szürke falakkal, rácsos padlóval
és piszkos-kék plazmavilágítással, melyeket a vörös fények némileg izgalmassá varázsoltak. Ők
most az egyiken készültek átvágni. És itt látta Mei a tűzharcot.
A Concord egységek mindhárom folyosót levédték és az ezekből induló szűk
mellékjáratokban és termekben rejtőzködő, szabadulásra váró rabokat is körbevették. Nekik nem
volt más lehetőségük, csak átvágni a Concord blokádon, amit lehetetlennek éreztek. És nemcsak ők,
hanem még a három harci gép is. Ez képtelenség, lehetetlen. Főleg úgy, hogy a „C” jelű folyosót
két nehéz páncélos is védte.
Egyelőre nem vették észre a nőket, pajzsgenerátorokat tapasztottak a falakra és a köztük
létrejött erőterek mögött várakoztak. Még ők maguk sem sejtették, hogy ugyan leadták már a
riadójelzést, hogy a telep támadás alatt, de ez az információ nem jutott messze, köszönhetően már a
behatolás előtti rendszerbe törésnek és most meg Fey Xalkennek.
– Skye, itt Mei! Kéne egy kis elterelés.
– Oké, mit szeretnél? – kérdezte izgatottan.
– Csukd le a szakaszoló ajtókat, zárd be az egységet. Közben meg nyisd ki a bujkáló rabok
felé vezető járatokat és mi bemegyünk oda. Aztán vissza az egész. Végül, ha jelzek, zárd le újra,
hogy kijöhessünk, felvehessük a lőállást és menni fog a buli.
– Értettem Mei. Egy perc. A jelzésemre!
– Vettem Skye.
Mei a falnak vetette hátát és egy pillanatra behunyta a szemét, hogy elterelje a fájdalomról a
figyelmét. Az adrenalin adagolója teljes áteresztésen üzemelt, a teste majd szét akart robbanni, de
sajnos nem csak az energiától. Beln és Nyph hasonló problémákkal küszködtek, a
fájdalomcsillapító Implantot csak tizedmásodpercekre kapcsolták be, nehogy túl érzéketlenné
váljanak és saját karjuk, lábuk tépje szét őket.
– Figyelem! Most – sziszegte Skye.
Mei kirobbant a sarok mögül és mintha a gerincét már satuba szorították volna, úgy robogott
még mindig elképesztő sebességgel. Beln és Nyph követték.
Amint beugrottak a mellékjáratba, Mei jelzett.
– Oké, nyisd vissza. Játssz velük, tereld el a figyelmüket!
– Vettem!
Mei ránézett Belnre és Nyphre. – Itt vannak bent.
Fél perc múlva egy terem ajtaja húzódott a plafonba és bent szürke ruhás rabok emelték
fegyvereiket a bejáratra. Majd amint látták, hogy nem Concord jött, leeresztették. Sőt, még
néhányan fütyültek is, különösen mikor Beln és Mei léptek be.
Szinte mind itt voltak, majdnem nyolcvan rab, a többi valahol holtan hevert a harcoknak
köszönhetően.
Az egyik Caldari lépett előre, jó negyvenesnek nézett ki és Beln ismerte már. A férfit egy hete
fogták el, és ő volt az Obelisk kapitánya, aki a Devoid hadművelet során ki akarta vinni a legyártott
csatahajókat, de lelőtték és elkapták a mentőkapszuláját.
– Beln Ruan tábornok! – mondta örömteli arccal.
– Iyad Lam kapitány – Beln nem váltotta vissza harci lencséit, így a férfi roppant mód
megijedt tőle. Így még sosem látta a mindig mosolygó Ruan tábornokot. – CESZ siklók tartanak
erre, kivisszük magukat.
Erre a kijelentésre hatalmas ujjongás kezdődött, fütyültek, tapsoltak.
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– De – kiabálta Beln, mire elhalkultak. Amint csend lett, folytatta: – De sajnos még a
főfolyosón lévő Concord blokádon át kell verekedni magunkat.
– De miért nem jön egy nagyobb hajóflotta?
– Mert akkor lebukunk és a következő hadművelet nem lesz meglepetésszerű.
– Indul a következő hadművelet? – lepődött meg a férfi újra.
– Igen, amint maguk ki lesznek innen hozva. Tehát figyelem – emelte meg hangját a nő. –
Újra mondom, siklók tartanak erre, hogy kivigyenek minket. A CESZ siklói – megint ujjongás
kezdődött. – De a vártnál nagyobb ellenállásba ütköztünk idebent. Most a „C” folyosóról megyünk
majd vissza a hangárba. Úgy kell időzítenünk, hogy a beparkoló siklók azon nyomban ki tudjanak
repülni. Vagyis nem most, mert ránk jön minden belső egység és nem is későn, mert kockáztatjuk a
lebukást.
Felhívta Skyet. – Itt Beln. Randevú megtörtént. Aylar az előbb jelzett, a siklók perceken belül
ideérnek. Amint megvan a jelzésem, nyisd és zárd újra a főfolyosó ajtaját. Mi kirohanunk és
megpróbáljuk lelőni a rendőröket. – Ezt a tervet Beln úgy mondta, hogy a teremben mindenki más
hallhassa. A rabok idegesen, félelemmel eltelve néztek rájuk. Egy-két tekintet persze nemcsak a
véres, égett, szakadt szerelésüket mérte végig, hanem az alatta feszülő idomokat próbálta vizuálissá
tenni. Beln megrázta a fejét. Nőként nem értette, hogy ez miért fontos most nekik, de azt tudta,
hogy amint a nehéz lézerek sugarai megindulnak, egyből másra fognak gondolni.
– Nektek is ideje elhagyni a termet Skye. Szedd össze Feyt és induljatok, míg tiszta a terep.
Irányítsd ide Kiexéket is!
– Őket nem kell, egy jó helyen rejtőzködnek. Nekik tiszta az út a hangárig.
– Akkor mi miért nem megyünk oda?
– Mert akkor át kéne vágnod a blokádon. De ha ti támadtok, akkor ők ki tudnak jutni
észrevétlenül, mert a figyelem rátok fog irányulni.
– Értem – bólogatott Beln és most elismerte, hogy Skye tényleg jó stratégiai koordinátor. –
Akkor először gyertek ti, a terep tiszta.
– Rendben, indulunk. Skye vége. – Bontott.
Kiexék a kávézóban várakoztak. Gyorsan beszélt Skyevel, aki közölte, hogy Belnék és a
rabok készülnek a „C” főfolyosón harcba keveredni a Concord egységekkel, hogy áttörjenek a
hangárhoz. Ha már bejutnak, akkor akár azt is lehet mondani, hogy könnyű dolguk lesz, hiszen
Volre és Iroha kint köröz a Wolf-fal és ha kell berepülnek, melynek egyenes következménye, hogy a
csatát megnyerték. Felszíni egység nem szállhat szembe egy űrhajó fegyvereivel.
Ők nem tudtak mást tenni, csak várni. Ám ez idegesítette a férfit. Barátnője nemsokára átvág
a harc hevébe. Ő meg itt csücsül és vár. Rápillantott Eyxonra, aki maga elé meredve rágcsálta a
nemrég zsákmányolt kézfejet. Kiex ugyan félrekapta a fejét az undortól, de látta a nőn, hogy ő se
akar itt ülni a fenekén. Gaorra nézett, aki Trondam állapotát ellenőrizte egyfolytában. Nem, a papra
nem lesz szükség.
– Én nem akarok itt ücsörögni – Kiex mint egy kislány, olyan hisztisen mondta ezt ki.
Gaor megállt Trondam vizsgálatában, Eyxon pedig a majszolgatásban. Először azt nézték,
hogy mi ez a viselkedés, utána meg rájöttek, hogy a „kislánynak” igaza van. Tényleg nem kéne itt
ücsörögni.
– Mit javasolsz? – Eyxon lecibálta a fogaival a kézfejről a bőrt, suhintott egyet, hogy a híg
vért lerázza, majd nyelvét az inak közé dugta, hogy a sűrűbb nedvet szedegesse ki cseppenként.
Kiex megint undorodva fordult félre. Még mielőtt válaszolt volna, Eyxon újra kérdezte. – Ja,
bocs, de nem kértek? – nyújtotta feléjük a már jócskán megrágott kezet.
Csak a fejüket rázták. Majd Kiex döntött. – Hát jó. Gaor, tudod egyedül cipelni Trondamot, ha
kell?
– Kicsit lassú leszek, de azt hiszem menni fog. Majd istenem erőt ad hozzá. Imádkozok érte,
hogy…
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– Oké, oké, tehát menni fog. Akkor rendben. Eyxon, jössz?
– Aham – csámcsogott – Aft hifem me'ek.
– Kiváló. Akkor gyere utánam!
– Várj már egy percet. Nem tudok soha rendesen enni.
Kiex hisztérikusan felkacagott. Hát ez nem lehet igaz. A kannibálnak most épp ez a
legnagyobb gondja? Idegesen feléje fordult.
– Figyelj te húsevő mamlasz – kezdte. Eyxon pedig ártatlanul pislogni kezdett. – Engem nem
érdekel – folytatta Kiex –, hogy mit akarsz, de most kellünk a többieknek.
– Nyugi már! – csitítgatta. – Az eredeti terv az volt, hogy nyugton maradunk a seggünkön,
aztán ha szólnak megyünk, nem?
– De!
– Na, hát akkor meg nem kell sietnünk. Nyphék elintézik azt a bagázst. Gyere, ülj le! Biztos
nem kérsz?
– Nem kérek – nyugodott le hirtelen. A nőnek igaza volt, az eredeti tervben nem is számoltak
velük, hisz ők Trondam átmeneti ápolói. Csendesen várt két percet, míg a kannibál jóízűen
falatozott, szörcsögött, csámcsogott. Ha nem nézett oda, nem lett hányingere, mindig azt képzelte,
igazi húst eszik. Ez segített.
– Mehetünk – nyelt le egy nyúlós izomdarabot a nő. A kezet betekerte egy olvadós
törlőkendőbe, ami a kéztörlés alatt merev, utána lebomlik percek alatt a levegőn, de ha valami
nedvesség éri, akkor ez nem történik meg.
Kiex óvatosan kinyitotta az ajtót, kilesett. Senki. Kivetítette a térképet és elindultak arra, ahol
várhatóan nagy harc lesz pillanatokon belül…
Beln gyorsan elrendezte az embereket. Alacsonyak előre, magasak hátra. Mint egy katonai
díszszemlén. Jobb ötlete nem nagyon volt.
Skye és Fey már közelített feléjük. Mielőtt elhagyták a termet, Fey még ott hagyta egyik
robotját, hogy távirányítással végezhesse az ajtórendszerek kezelését.
Közben Beln kilesett a teremből. Látótávolságban egy rendőrt sem láttak, de tudták, hogy a
közeli forduló kiszélesedik, hiszen az a hangár melletti „C” rakodóterem.
Balról halk lépteket hallott. Meglátta Skeyt és Feyt. Egy sarok mögül integettek. Ő
visszaintett, majd a két nő átfutott a folyosón és beugrott az ajtón. Beln is visszahúzódott és
visszacsukta.
Skye és Fey elámultak. Ennyi férfi, ráadásul nagy része elég jóképű. Fey már meg is jegyezte
az arcokat, kik lesznek azok, akiken a legközelebbi bulin „behajtja” az adósságát a szabadításért.
Skye pedig csak halványan emlékezett arra a régi kellemes napra, mikor a pilóta akadémián
elbukott egy fogadást és éppen ennyi pilóta társa ment át rajta. Ám nem szenvedett, hanem nagyon
élvezte azt a napot. Túlságosan is.
Beln látta rajtuk, hogy min jár az agyuk, majd rájuk kiabált. Meglepő viselkedés a mindig
mosolygó diplomatától. – Hé! Ide figyeljetek most!
A két nő zavarodottan kért bocsánatot, majd Beln tovább figyelte az embereket. Úgy érezte,
készen állnak. Bár roppantul féltek, hisz ez az egyetlen esélyük innen kijutni. Ha ez nem sikerül,
akkor már nem letöltendő büntetés lesz, hanem kivégzés. Ott, a helyszínen, statáriálisan.
– Na emberek! Akkor mi hárman megyünk előre. Amint jelzünk, ti is berohantok és ahogy
beszéltük, aki jó távolsági harcban, az maradjon hátul, aki rosszabb, az rohanjon be a fedezőtűz
alatt és keressen valami fedezéket.
– Még valami – köszörülte meg a torkát Skye. Végtére ő itt a stratéga. – A nehéz
páncélosoknak a lábait és a kezét lőjétek. A könnyű páncélosokat pedig akárhol.
Legtöbben bólintottak, feltartották hüvelykujjukat, vagy épp már alig várták, hogy
odapörköljenek a rendőröknek. Ám jó páran féltek is. Tudták, hogy CESZ pilótaként már kilőttek
pár Concord hajót, de most felszíni harcban, a jól képzett rendőrök ellen könnyedén elvérezhetnek.
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Beln magához intette Nyphet és Meit. Egymásra néztek. Néhány percig nem akarták a frászt
hozni a rabokra, de most egyszerre színeződtek el szemeik. Ezt feszült csend követte, senkinek nem
volt mersze megszólalni.
Beln bólintott, majd kinyitotta az ajtót. Kilesett. Továbbra se volt itt senki. Bekapcsolta
kivetítőjét és megtévesztő élethűségben megjelent két mása. Ebből az egyik kiugrott a folyosóra,
majd kis idő múlva a másik is. Majd az igazi. A három véreskezű amazon megindult az akció utolsó
összecsapására…
Aylar az Aeon hídján utasította az egységeket.
– Figyelem, minden egységnek, távolságtartás az ugratóhajóktól. A felderítők maradjanak
készenlétben! Még várom a további jelet az indulásra. A siklók kimentek már? – kérdezte egy privát
képernyőn egy Amarr férfitől.
– Igen Elnökasszony! – amaz bólintott, kimérten, bölcs vigyorral arcán.
– Remek. Mennyi idő, míg odaérnek?
– Perceken belül. De még várnunk kell a második jelre a speciális egységtől.
– Tudom, tudom. Maradjon készenlétben tábornok!
– Értettem!
Gyerünk gyerekek, gyerünk már, hajrázott Aylar. Nem beszélt velük, mióta elindultak, szigorú
rádiócsend volt érvényben. Nem tudta, hogy Trondam hogyan járt és azt sem, hogy éppen most
mennek neki egy halálosztó Concord egységnek. Nem tudta, hogy beszorultak és nincs más
választásuk. Csak azt tudta, hogy meg kell várniuk a jelüket…
Beln hasonmása kirohant a folyosóból és felrohant a legközelebbi lépcsőn. Ahogy sejtették:
nehéz elhárító tűz érkezett a megtévesztő hologramra. Lézersugarak, plazmalövedékek, töltények
tucatjai húztak fényes csíkot a rohanó alak felé.
A lesben álló nők gyorsan analizálták a tűzíveket és másodpercek alatt tudták, hogy hol
rejtőznek a rendőrök.
A hangár melletti terem valójában egy hatalmas raktár és átmeneti fogda szerepét töltötte be.
Ezt a nagy helyiséget a rabok csak akkor látták, mikor ide bekerültek, aztán soha többet. Legalábbis
az eredeti funkciója ez volt. Emellett tömérdek, ide nem illő, ismeretlen rendeltetésű konténer
hevert szerteszét, legtöbbjük rendezetten, de kettő csak úgy kirívóan a terem közepén. A magas
plafonról daruszerkezetek hatalmas kampói lógtak, melyek egy bonyolultnak tűnő hálózat részét
képezték. Ezekkel tudták ide-oda pakolni a konténereket. A Vagabond-ot is befogadni képes raktár
közepén hosszú, hasáb alakú teremegyüttes húzódott, ez volt az ideiglenes fogda, vallatóterem,
orvosi labor. Gyakorlatilag mindent összezsúfoltak ebben. A terem átellenes falán két nagyobb,
padlón lévő, hangárra nyíló zsilip terpeszkedett, sárga-fekete csíkos festése és rajta a szám azt
sugallta, hogy ezen keresztül lehetett kihajtani a konténerek mellett parkoló emelőjárművekkel.
Ormótlan alakjuk, sárga festésük szemet szúrt, ha dolgoztak velük idebent. A falakat két szinten
széles teraszok futották körbe, ezeket még középen hidak kötötték össze, minden szinten kettő. A
raktár-fogda-orvosi teremben tömérdek fedezéket leltek az analizálást végző szemek. Ez mindkét
félnek egyaránt jó is és rossz is egyben.
Beln a lövéseket követően megindult. Sebes rohanása közben végig takarásban maradt és
egészen középen, a kis teremig ért, majd a falnak lapult és leguggolt. Intett Meinek és Nyphnek,
akik másodperceken belül mellette voltak. Innen már nem tudtak nagyon beszélgetni a még hátul
lévőkkel, így jött a rádiós kommunikáció.
– Fey! – suttogta Beln.
– Vagyok!
– A jelzésemre küldj ki két őrszemet a bal oldali falon előre. Majd az újabbra berepülni
közéjük és vakítsd el őket!
– Vettem, készen állok!
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– Oké! – Beln kilesett. Épp csak egy pillanatra. A tüzelés alábbhagyott, amint rájöttek, hogy
ez csak egy kivetítés. A blokád most minden fegyvert a bejárat felé fordított, melynek egy része a
középső terem miatt takarásba került. Ugyan a nő pedig csak egyetlen másodpercre dugta ki a fejét,
de rögtön vissza is kellett húznia, amint három rendőr észrevette és ide lőtt.
Beln szinte megijedt. Ez nagyon gyors harci reakció. Ilyen gyorsan észrevenni, célra tartani és
lőni azt feltételezte, hogy a fejük tele van hasonló Implantokkal, mint az övé. Ha nem is mindnek,
de háromnak biztosan.
– Fey, gyerünk! – sziszegte összeszorított foggal, és még hallotta sisteregni az épület sarkának
felületét. Érezte a forróságot, az olvadó fém szagát.
Fey kireptette két kis legyét, amik alacsonyan szállva száguldottak át a takarásban, majd
amint elérték a nekik szánt falat, sebesen felmásztak rajta. Felvették a szürke színezetet, így csak
élelmes figyelő vehette észre, hogy ott mászik valami.
– Pozícióban… három… kettő… egy… megérkeztek! – jelentette a drónidomár.
Beln most Skyenek intett, aki értette a jelet. A Gallente nő rögtön továbbította a parancsot:
– Befutásra készülj! – közben ő is nyelt egyet. A Concord némán várakozó, áthatolhatatlan
fala, ami bevédte a hangárba vezető két zsilipet csak várt.
Beln újra kilesett. A rendőrök oldalirányban gyorsan rohanó könnyű páncélos tagokat küldtek
ki. Ugráltak fedezékről fedezékre, hogy jobb lövési pozíciót vehessenek fel és meglepetésszerűen
kapják oldalba a három harci fél-cyborgot.
A nő ezt látva rögtön utasította Feyt: – Kezdheted!
A két kis robot levált a falról és a rendőrök felé száguldott. Fejmagasságba ereszkedtek, majd
a kordon előtt elrepülve bekapcsolták villantóikat. Még innen is jól lehetett látni a fény játékát,
amint több ezerszer verődik oda-vissza a falakról a másodperc törtrésze alatt.
– Indulás!
A rabok megindultak és kétfelé szóródtak szét. Vaktában lőni kezdtek a kordon irányába. A
piszkos-kék fényben fürdő raktárterem hirtelen sárga, vörös, zöld sugarakkal telítődött, robajokkal,
sistergéssel, csattanással. A válaszcsapás sem váratott magára sokat, a rendőrök is elsütötték, ami
kezük ügyében volt. Elszabadult a pokol.
A rabok igyekeztek fedezékeket elérni, illetve felrohanni a lépcsőkön is, hogy jobb rálátásuk
legyen, de ez utóbbiak tiszta célponttá váltak és cafatokban hullottak vissza a talajra. Akik pedig
fedezékek felé iramodtak, szerencsésebbnek tűntek.
– Második villantás… kettő… egy… mehet!
A két légy újabb zuhanórepülésbe kezdett és megint betöltötték a színes fények kergetőzését.
Beln nekiiramodott és sebesen egy közeli konténer mögé futott. A csata hevében nem vettek
tudomást a sebesen mozgó alakról. Meg persze nagy részük nem is látott semmit.
Amint a nő újra átmeneti biztonságban érezte magát, megint parancsot adott Feynek: – Kezd a
bénításokat!
A nehéz páncélosok ellen majd máshogy kell harcolni. Három is volt belőlük, kettő a
zsilipeknél, egy pedig közöttük. Ezeket mindenképpen le kell szedni. De először jöjjenek a könnyű
páncélosok.
Újabb rabok változtak füstölgő cafatokká, amint még az első szinteket sem érték el a
lépcsőkön. Ám a többi ügyesen mozgott előre a fedezékek közt. Néhány pedig már olyan közel
volt, hogy akár tuti lövést is meg tudna ereszteni.
A rendőrök is látták, hogy kénytelenek mozogni, különben körbe veszik őket. Két oldalra
futott ki néhány, aknákba ugrottak, és ott rejtőztek el.
A távolság egyre csak csökkent a két harcoló fél közt. A rabok még tovább és még többen
jutottak közel. Fey robotjai pedig ide-oda cikázva tartották fent a látászavarodottságot. Végül a nő
úgy döntött, hogy más szempontból is igénybe kell vennie a kis gépeket.
Egy könnyű páncélos bukott orra, majd a kis légy felszállt a tarkójáról és gyorsan forogva egy
másik fegyveres hátára szállt. Majd az is orra bukott, amint ebbe is benyomta az altatót. A másik kis
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légy is hasonlóan cselekedett, csak röppent alakról alakra, tarkóról tarkóra és kivették a harcból a
magukét.
Beln ezt látván intett két társának: indulhatnak előre.
Kifordultak fedezékeikből és kihasználva a Concord megzavart sorait, előrerohantak. Futás
közben lőttek is, de csak Nyph talált el egy férfit valahol a hasán. Újra fedezékekbe vetődtek, Mei
egy konténer mögé, Beln egy aknába, Nyph meg egy hatalmas emelőkocsi mögé.
A lépcsőkön halálukat lelő rabok maradványain átugrálva a mesterlövészek innen céloztak.
Egy lövés, majd mozgás. Megint egy lövés és mozgás.
Három lézernyaláb változtatott füstölgő masszává egy Amarr fegyencet. A mögötte futó
Caldari férfi megcsúszott a gőzölgő maradványokon, elvesztette egyensúlyát és mielőtt visszanyerte
volna, egy sárga és egy kék sugár lyukasztotta ki mellkasát, majd fejjel előre behullott egy aknába.
Még ugyan vert a szíve, de feje fennakadt egy kiálló szerkezeten ami letépte azt. Most már megállt
a szíve.
Mei kifordult, lőtt, kifordult, lőtt. A Concord újabb falra tapasztható generátorokkal akart
erőtérfalakat felhúzni, ahogy nemrég tette az egyik folyosón. A nő ezek felhelyezőit igyekezett
lelőni. De a távolság még nagy volt, csak az egyiket találta el a vállán.
Nyph feladta a lövöldözést és nekiállt felmászni a fedezékül használt emelőgépre. Már az
irányítófülkénél járt. Gyorsan beült. El akarta indítani. Ám az előtte lévő üveg olvadozni kezdett a
találatoktól, így jobbnak látta, ha inkább kiugrik. Befutott megint a szerkezet mögé és most nem a
fülkébe ült, hanem nekiállt felmászni a magasba nyúló emelőkaron. Ezt eddig jól és gyorsan
csinálta, mert senki nem vette észre.
Skye a háttérben maradt és akire csak tudott, lőtt. De már senkit nem látott ebből a szögből.
Majd vállát megveregette valaki: Kiex és Eyxon álltak mögötte.
– Hát ti meg? – kiabálta a csatazajban.
– Mi nem ültünk a seggünkön. Jöttünk segíteni – válaszolta Kiex.
Skye nem most akart vitába szállni velük, hogy miért hagyták magára Trondamot. Csak
kezével intett, mutatta a haladási irányokat. Legnagyobb meglepetésére már mindketten elindultak
befelé, kissé görnyedt tartásban futva, nehogy egy kósza lövés elkaszálja őket.
Fey robotjai az eddigi legnagyobb hatékonyságot hozták: már a hatodik rendőr bukott orra.
Persze már a célpontok is látták, hogy veszélyes kis gépek cikáznak köztük. Lőni nem akartak,
hiszen egymást sütnének meg, de előkerültek a sokkoló botok. Mivel Fey mindent látott, amit a
robot, így tudta, hogy egy ilyen bot végzetes a kis gépeknek. Az egyiket el is találták, pörögve,
szikrázva repült messze, üzemképtelenül. Már csak egy maradt… legalábbis ebből a szériából.
Fey újabb drónokat szedett elő a táskájából és mind a négyet maga köré a padlóra tette. A kis
kockák egyszerre keltek életre, lábakat eresztettek ki, „talpra” álltak. Majd elrugaszkodtak a talajtól,
fejmagasságba emelkedtek. Fey gyorsan kiépítette a kapcsolatot, majd a robotok sebes
száguldásban közeledni kezdtek a rendőrök felé.
Egy újabb rab hullott a mélybe, aki már a hídig jutott. Le is szedett egy rendőrt, de az életével
fizetett érte, fej nélküli torzója még pattant is egyet a földön.
Nyph közben már nagyon magasra kúszott az emelőgép karján. Kiválóan lelátott, sőt mi több,
nem is vették észre. Átgördült, hogy megfogja az egyik vaskos kábelt. Úgy döntött, nem a padlóra
ugrik. Tőle nem messze volt a raktár fala. Elrugaszkodott és ráérkezett. Karmait beleszúrta,
megtartotta magát. Majd ügyes mozdulatokkal mászni kezdett lefelé, egyre lejjebb süllyesztette a
falba a mindent átvágó fegyvereket.
Beln kiküldte egy kivetítését és míg a rendőrök rálőttek az alakra, addig ő szépen felmérte a
tartózkodási helyet és lőtt. Majd újabb alak, célzás, tűz.
Mei éppen sebes rohanásban váltott fedezéket, szinte fejest ugrott az új mögé. Ekkor látta,
hogy lábát találat érte. A bőr lefoszlott, és a fémvégtag most tenyérnyi részen, kékes fényben irizált,
ahogy olvadozott. Szerencsére nem vészes, csak felületi érintkezés az egyik energianyalábbal. Már
ideje kihúzni közelharci fegyverét, mert még egy futás és már kardtávolságba érkezik.
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Kiex beljebb lopakodott és látta, hogy a rendőrök száma a harmadára csökkent, ugyanakkor
sajnos a raboké is. Amitől féltek, bekövetkezett: egyre több hullát kell felpakolni a siklókra.
Hátrafordult és intett Eyxonnak és Skyenek. Mindkét nő követte a férfit.
– És most? – kérdezte kiabálva Eyxon.
– Mittudomén – húzta meg vállát Kiex.
Skye kilesett. Látta, hogy Nyph mászik lefelé a falon, Mei és Beln is a közelben. A rabok már
elfoglalták a raktár jobb felét és az egyik híd feljáróját, amin egy Caldari mesterlövész vette fel
pozícióját. Csodával határos módon még nem vették észre, ő maga pedig elképesztő bátorságról tett
tanúbizonyságot, ahogy minden tizedik másodpercben megeresztett egy pontos lövést, nem félve
attól, hogy leszedik.
– Gyerünk, közelebb! – rikoltotta Skye. Nem foglalkozott már azzal, hogy meghallják-e vagy
sem. Tudta, hogy most mindenki az életéért küzd.
A nehéz páncélosok egy-egy kósza lövést leszámítva nem sokat tudtak tenni, mert a támadók
igyekeztek tőlük takarásban maradni. Ám az egyik zsilipnél strázsáló tiszta célpontokat talált:
három vakmerő fegyenc úgy gondolta, hogy nem az elfoglalt jobb oldalról közelít, hanem a még
biztosítatlan balról. Rögtön megbánták tettüket, ahogy derékban vágta őket ketté egy kaszáló
lézersugár. A mögöttük lévő konténer ugyan nem vágódott át, de oldala felnyílt.
A raktár jobb oldalán a rabok elbújtak és minden rendőrt megöltek, aki igyekezett a
közelükben elrejtőzni. Ám a közép és bal szekció még tele volt páncélruhásokkal. A harctér
elfordult. Ám sajnos még a nagyobbik rész a rendőröké maradt.
Skyeék középről jobbra hátráltak, bal táv felé célozva. Igyekeztek kikerülni a középső
frontvonalból. Kiex be tudott futni két konténer közé, majd bal oldalra ugrott és nem is foglalkozott
azzal, hogy elterül. Eyxon a másik oldalra vetődött. Közöttük máris lézersugarak hasítottak át és
sajnos… Skye még éppen futott utánuk…
Kiex még a csata hevében is hallotta Skye sikolyát, majd azt látta, hogy barátnője bezuhan a
két konténer közé… hátában egy hatalmas lyukkal…
A férfi először nem hitt a szemének. Skye mozdulatlanul feküdt. Hátba lőtték, méghozzá
telitalálattal. Az egyetlen szerencséje a piros ruházata volt, ami úgy tűnt, legalább a felét felfogta a
romboló energiának. Ha ez nem lett volna a nőn, ketté szakad. Most pedig ugyan egyben maradt, de
nem mozdult, csak hason feküdt.
– Skyyye! – kiáltott fel Eyxon. Nem érdekelte a körülötte világító és izzó levegő,
sebezhetetlennek érezve magát megfogta a nő ruháját és húzni kezdte arra az oldalra, ahová
előzőleg bevetődött. Szerencséjére egy lövés sem találta el.
Kiex ki akart ugrani segíteni, de az arca előtt izzott fel a levegő egy pillanatra, majd egy
másik, konténerbe vágódó találatból eredő olvadt fémcsepp eső terítette be. Arca elé kapta a kezét
és visszazuhant a saját fedezékébe. Megtapogatta magát: szemei még megvannak, arca nem
hiányzik, a szíve ver, a végtagjai sem hevernek tőle messze. Apróbb égési sérüléseket leszámítva
egyben maradt. Ám Skye már rosszabbul nézett ki. Úgy tűnt… Nem, ez nem lehet…
Eyxon megemelte Skye fejét és látva a csukott szemeit torka szakadtából felüvöltött. Kiex
pedig a záporozó lövéseken át sem hitt még mindig a szemének… Skye meghalt…
Hirtelen elgyengült. A harc tompa zúgássá szelídült az agyában. Nem tudta, mit tegyen, és
egyáltalán; minek tegye? Hát nem véget ért minden? Végre talált magának valakit, aki mellett
nemcsak, hogy jól érezte magát, de még bele is szeretett. Erre meg hátba lövi egy mocskos rendőr.
Egy mocskos Concord féreg. Egy szemétláda, gén tenyésztett szuper vadállat. Egy…
Itt megállt egy pillanatra, mert Skye hirtelen kinyitotta a szemét. Még élt. Eyxon meg úgy
mozgatta a fejét, hogy félő volt, éppen ő fogja megölni, mert eltöri a nyakát.
– Skyyye! – kiabált Kiex és megint át akart ugrani, de újabb sistergő találat olvasztotta szét a
padlót a talpa előtt. Nem, nem tud átmenni.
– Nyugi, él még! – kiabált át Eyxon.
Kiexet hirtelen az előbbi érzések ellentéte öntötte el. Most nem gyengeséget érzett, hanem
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pokoli erőt. Tisztában volt vele, hogy barátnője csak akkor marad életben, ha ezt a kissé balul
sikerült harcot megnyerik és felszállnak a hajóra, hogy Gaor kezelésbe vegye őt is, mint Trondamot.
Igen, a pap képes lesz összerakni. Csak épp…
Eyxon nem érzett úgy Skye iránt, mint Kiex, de számára a kémnő volt az egyetlen ember, akit
kedvelt, és akiben bízott. Ha elpatkolna, neki se maradna sok az életében, amiért élne. De ilyen
szerencsére nem történt. Skye még él és ha azt akarják, hogy élve is maradjon, harcolniuk kell.
Kiex és Eyxon egymásra néztek, miközben közöttük egyre csak suhantak el a kósza lövések.
Mérhetetlen düh, elszántság csillogott szemükben. Némán bólintottak: „Hát akkor most mindent
bele. Skyeért!”
Gyorsan fordultak ki a fedezékük mögül és lőni kezdtek.
Fey egyik kis robotja a jobb oldali, zsilipajtó előtti nehéz páncélost vette kezelésbe. Majd a
hatékonyságot gyorsan lejelentette: – A nehéz dobozok az enyémek! – rikoltotta bele a rádióba. –
Mindenki fedezékbe tőlük!
Nem egész egy perc múlva az eddig célpont hiányában passzivitásba kényszerülő
monstrumok már teljes inaktivitásba fordultak, amint egy percen belül a harmadik is eldőlt. A kis
robotok egész egyszerűen rászálltak a hátukra, betörtek a vezérlő modulokba és kikapcsolták a
gépeket. Ráadásul a bennük rejtőző irányító sem tudott kijönni, mert semmiféle rendszere nem
működött már. Talán egyszer valaki újra beindítja őket, de az nem most lesz.
– Nagy dobozok kiiktatva!
– Szép volt Fey! – kiáltotta Beln, és egy lövést megeresztve fedezéket váltott, mert a
mostaninak már csak másodpercei maradtak a teljes megsemmisülésig. Utána meg már nem
jelentene nehéz célpontot.
Nyph pedig elérte azt a magasságot, ahonnan támadhat. Éppen az első teraszra ereszkedett,
óvatosan lépett kettőt, a korláthoz ért, majd fejjel előre leugrott. A levegőben pördült egyet és teli
talppal érkezett az alatta vadul tüzelő rendőrök egyikének hátába. A férfi hirtelen a földre csapódott,
ahogy a kétszáz kilós test maga alá temette. A közelben lövöldöző társai pedig nem tudtak elég
gyorsan ocsúdni.
Amint Nyph teljesen összenyomta a páncélos mellkasát, leguggolva pördült meg és elkerülve
egy felsőtestre irányzott reflexlövést, megnyitott egy hasfalat. Majd oldalra gördült, hogy az elhulló
test ne rá zuhanjon. Itt kisöpört egy lábat, ami túl törékenynek bizonyult az ő harci végtagjához
képest. A zuhanó testet még földet érés előtt megszabadította a fejétől. Előrebukfencezett és az új
célpontja is meg tudott ereszteni egy lövést felé. Az utolsót… Az a tizedmásodperc, míg a fegyver
elég energiát gyűjtött össze egy másik lövéshez, elegendőnek bizonyult, hogy a nő kivégezze. A
bukfenc után felpattant, majd lentről felfelé lendítve jobb kezén a karmokat kettévágta a fegyvert,
az ezt tartó karokat, majd a másik kezén lévő pengék beleszaladtak a mellkasba. Nyph pedig
begördült egy fedezék mögé. Áttörte a középső védelmet.
Mei és Beln persze látták ezt. Kirobbantak fedezékükből, de most nem lőttek. Csak futottak,
halkan, ám sebesen. Rohantak, hogy minél előbb beérjék a meglepett rendőröket. Száguldottak.
Méterről méterre közelítettek…
A Nyph után iramodók egyikének mellkasán előbukkant a kard. Gazdája kirántotta és akkorát
rúgott a rendőr hátába, hogy az rázuhant egy társára. Mei gyorsan pördült, átvágott egy nyakat, a
testet vállal meglökve újabb métereket nyert magának. Amint ez eldőlt, elrugaszkodott róla és
spiccel fejbe rúgott egy térdelő helyzetben felé fegyvert emelőt. Ide már nem kellett kard sem.
Beln a megtévesztés erejét vetette be, egyik mása előrenyomult, ő pedig közvetlenül mögötte
robogott. Egy gyors suhintás jobbra, átvágott mellkas, balra, lecsonkolt kar könyökben. Beln épp
látta, hogy egyik fegyvert emel felé, és azt is, hogy el is fogja sütni. Míg hasonmása szaladt felé,
addig ő a fedezékre mászott. A Concord-os mintha nem hitte volna el, hogy a hasonmás
elpusztíthatatlan, egyre csak lőtt, majd pár másodperc múlva fentről szúródott a nyakába a
karpenge, megsemmisítve minden létfontosságú szervet a szíve fölött.
Beln leugrott. Gyorsan felmérte a helyzetet. Nyph éppen kibelezett egy újabb szerencsétlent,
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Mei pedig egy döntött V betűt vágott egy másik mellkasába. Jó. Áttörtek. A nehéz páncélosok is
kiütve. Nagyon jó. Ám még sok rendőr bujkált, támadásuk még továbbra is veszélyes. A nő tudta,
hogy ha ezt így folytatják, akkor nem csak a rabok, de a szabadítók is mind itt halnak. Ezért most
kell jönnie annak, ami ennek az összecsapásnak az értelme: be kell nyomulni a hangárba. A nő
gyorsan bevetődött egy aknába, mert a közelében olvadozni kezdett minden a lézersugaraktól.
– Itt Beln! – hívta Volret, közben meg a nyakába hulló cseppektől és leszakadt
alkatrészdaraboktól igyekezett óvni a fejét. – A Wolf repüljön be a hangárba! Jövünk ki!
– Értettem Beln! Hogy vannak a többiek?
– Vannak sérültek. De nyugi, Mei jól van!
– Köszi! Megyünk be!
Beln bontott, majd a többiek felé beszélt. Még mindig kiabálnia kellett: – Itt Beln, gyülekező
a kettes zsilipnél, ami a jobb oldali! Aztán…
Abba kellett hagynia, mert jött egy siklópilóta hívása is, aki jelezte, hogy beérkeztek a
rendszerbe, jelenleg nem CESZ jelzésű gépekkel. A nő válaszolt neki, jelezte, hogy jöhetnek a
koordinátára, mert őrágyúk már nincsenek és most mennek be a hangárba.
Ezt követően Gaorhoz beszélt: – Itt Beln, indulj a hangár felé, hozd Trondamot!
– Vettem!
Jó, ez is megvan, gondolta a nő. Majd félre kellett ugrania, amint a plafonról egy hosszú
vaskos lánc hullott be mellé csörögve és egyre csak tekeredett.
Észrevette Eyxont és Kiexet. Mint az őrült, üvöltöttek, és csak lőttek veszettül,
visszahúzódtak, megint tüzeltek. Hát ezekbe meg mi ütött? Aztán meglátta Skyet a földön heverni.
Rögtön megértette, hogy mind a férfi, mind a nő bevadult a számukra kedves személy… Csak nem?
Remélte, hogy Skye nem halt meg. Próbált átkiabálni Kiexéknek, hívni is őket, de eredménytelenül.
Nyph éppen megnyitott egy koponyát, majd oldalra ugrott. Mire az agyvelő a padlóra
csattant, már egy másik rendőrt szúrt halántékon. Tőle nem messze Mei éppen levágott két lábat,
majd a fájdalomtól eszét vesztő páncélruhás mellkasába is hatalmasat rúgott. Előrevetődött, majd az
újabb célpontjának hasába szúrta fegyverét, tövig.
– Itt Volre! – csattant a kardos lány barátjának hangja. – Berepülés húsz másodperc múlva!
– Vettem! Fey! – hívta a nőt.
– I… igen! – a robotok irányítása teljesen lekötötte figyelmét.
– Zsilip nyitást kérek a kettesre!
– Ve… vettem!
Néhány másodpercet várni kellett arra, míg Fey újra kapcsolatot létesít a vezérlőben hagyott
robotjával. Majd a zsilip körüli fények forogni kezdtek, és jelezték, hogy a hatalmas ajtó
másodperceken belül kettéhúzódik.
A rendőrök amint ezt meglátták, újabb rohamra indultak. Nem akartak hagyni senkit
meglógni innen. A sérült fegyenceket vagy lelőtték, vagy elkábították. A jelek szerint nem fog száz
százalékosan sikerülni ez az akció.
Belnnek jelezni sem kellett, amint a zsilip megkezdte a széthúzódást, a rabok mint az őrült,
nem is foglalkozva semmivel kifelé iramodtak. Egyik nyomban összecsuklott, ahogy derekába és
bordái közé beégette magát a fénysugár. Egy másik egyensúlyát vesztette az olvadt és véres talajon,
majd fejjel nekiesett egy konténernek. Mire ráeszmélt volna, hogy mi történt, már nem volt mivel.
A zsilip már két méterre szétnyílt. A hangárban a levegőellátás helyreállt, a külső, szétlőtt
zsilip helyén lévő erőtérmező meggátolta a vákuum borzalmas elszabadulását.
Újabb rabok futottak be és eltűntek az ajtó mögött. Helyes, helyes, gondolta Beln.
Egy oldalajtó nyílt a raktárban és meglátta Gaort, aki Trondamot cipeli. Álcaköpenyét
igyekezett úgy magukra teríteni, hogy ne lássák egyiküket sem. Jó. Nagyon jó, gondolta Beln.
Amint a tűzáradat a már öt méterre szétnyílt zsilip felé zúdult leginkább, Kiex és Eyxon
kihasználták a helyzetet. Gyorsan megbeszélték, hogy Kiex fogja cipelni Skyet. Karba vette a
hatvan kilós nőt. A szerelmét. Eyxon ránézett, bólintott. Kiex pedig vett egy nagy levegőt és
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igyekezvén takarásban maradni, futni kezdett.
Néhány rab visszafordult a zsiliptől és megeresztett egy búcsúlövést. Persze nem találtak
ezzel, de annál jobban kitették magukat a veszélynek. Egy fegyenc ott is hagyta a fogát emiatt – a
zsilip felületén, az állkapcsával együtt, a véres torzó pedig lustán dőlt el.
A Concord egységek pedig igyekeztek sebtében visszafoglalni a raktár jobb oldalát, így már
több szögből lőhettek a már hét méteresre tárult zsilip felé.
Kiex kifutott a zsilipen, karjában Skyevel. Eyxon sebesen lövöldözve az íjával fedezte. Nyph,
Mei és Beln még a közeli rendőröket vadászta le.
Gaor már befutott Trondammal. Az összes rab a belső részben volt már.
– Nyph, Mei, kifelé! – adta ki cyborg társainak a parancsot Beln. – Fey, ajtózárást
megkezdeni!
A három amazon kiviharzott a hatalmas zsilipen, majd közeli fedezékekbe vetődtek.
Nyomban olvadozni kezdett a padló, ahol eddig álltak.
A hangár jóval nagyobb terem volt, mint az előző. A padlóba süllyesztve szerelő-, és
rakodóvermek sorakoztak. A talaj fölé semmi sem emelkedett egy-két jelzőbóját leszámítva.
A Wolf már készen állt a bejövetelre, de a két pilóta tudta jól, hogy ha testüket ide teszik,
elriasztja a zsarukat majd. Most azonban…
A zsilip már csukódni kezdett, a lézersugarak szinte megállíthatatlanul egyre csak cikáztak
befelé. A fegyencek és a kommandós egység már mind bevetődött egy mély verembe, vagy épp
csak távolodott a fal mentén a zsiliptől, ami záródni kezdett.
A Wolf betódult a hangárba. Hajtóműveinek zaja szét akarta tépni a csatazajtól zsongó
agyakat. Lenyitotta a rámpát. Közben a befelé érkező lézersugarak száma csökkenni kezdett. A
Concord egységek tudták, hogy nagy bajban vannak.
A rabok mind fel akartak rohanni a rámpán, de Mei gyorsabb volt náluk. Sokkal. Amint felért,
oldalra ugrott, majd egy csatlakozót markolt meg és úgy dugta a fejébe, mintha agyon szúrná magát
egy késsel.
A Wolf gépágyúi zúgni kezdtek, majd fordulni. És dörögve keltek életre…
Az űrhajó fegyvereinek mérete ellen nemcsak a páncélruhák nem védtek, de még a csukódó
zsilip sem. Fejnyi lyukak szakadtak rajta, valamint mellette a falon is. A lövedékek nagyobbik része
pedig izzó csíkot húzva röppent be a raktárba és mindent, ami pusztítható, tépni kezdett ezer
darabra. Emelőkocsik csuklottak össze, konténerek csavarodtak-, vagy nyíltak szét a borzalmas
tűzerőtől, a padlóban mély szántások keletkeztek és az óvatlan rendőrök pedig úgy durrantak szét,
mint egy érett gyümölcs. A világító, dörgő lövedékáradat semmit és senkit nem kímélt, Mei pedig a
vaskos kábellel a halántékában, fogait összeszorítva állt véres bosszút bátyjának sérüléséért.
A hatalmas robaj miatt néhányan a földre csuklottak, vérző fülüket szorították. Akinek
Implant segédkezett a hallójáratok felturbózásában, az most az ellentétes funkciókat kapcsolta be és
megvédte saját fülét a romboló zajtól.
Kiex nem foglalkozott azzal, hogy füle már vérzik, csak fogait összeszorítva rohant fel a
rámpán, karjában Skyevel… aki már magához tért annyira, hogy a férfi nyakába csimpaszkodjon.
Mellette futott Gaor, Trondamot cipelte. Beln pedig terelte felfelé a csapatot és hátraküldte a
fegyenceket. Egyik másik pániktól eltelve akart erőszakosan felrohanni, de Nyph is látta ezt, és
mindenféle megbeszélés nélkül állt a rámpa másik oldalára, majd osztotta a pofonokat az
akadékoskodóknak.
Beln egyre csak üvöltötte, hogy mindjárt jönnek a siklók, bár hangját nem hallották a
gépágyúk miatt. Kinézett a hangár erőtérrel levédett bejáratán és szerencsére látott is egyet a
közelben lebegni. Így már rá is tudott mutatni, megnyugtatva a kedélyeket.
A Wolf gépágyúi közben elhallgattak, csövükről vaskos füst szállt fel, még ebben a fényben is
izzottak. Most nem volt hideg űr, ami hűtve tartsa őket.
Volre hátra is szólt Meinek: – Szia húsom! Jól vagy? – próbált mosolyogni.
– Nem egészen – vetette oda Mei, majd kitépte a csatlakozót a fejéből és segített Gaornak
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lefektetni Trondamot. Volre csak ekkor látta meg, hogy főnöke megsérült. – Ó bassza meg!
– Majdnem ott maradt! – Mei leguggolt bátyja mellé és megsimogatta az arcát.
Eközben a kommandós csapat többi tagja is felviharzott a rámpán, Iroha pedig becsukta.
Volre ekkor látta meg Skyet is. – Ő is?
– Igen. – Ezt most Kiex mondta. – Gaor, Gaor, segíts, segíts! – kezdte kiáltozni.
A pap melléje ugrott. Eközben a Wolf lassan megfordult és kifelé repült az űrbe. Az erőtéren
akadálytalanul haladt át, majd nyomban oldalt repült, hogy a várakozó siklókat egyesével engedje
be.
Az akció sikerült, bár nagy áldozatok árán. Mindössze negyvenkét fegyencet tudtak
kimenekíteni, több, mint ötvenen haltak meg odabent vagy újra elfogták őket.
Gaor hasra fektette Skyet. Szemei zöldre váltottak, keze szétnyílt. Megvizsgálta a sebet. Majd
megrázta a fejét.
Kiexben ekkor megállt az ütő. Ne, ne rázd a fejed te pap, mentsd meg!
Gaor a kezének tűben végződő részeivel a tenyér méretű, öt centi mély sebet a gerinc mellett
balra körbeszurkálta. Majd próbálta letépkedni a ruházatot a nőről, de mivel az harcra lett tervezve,
nem nagyon sikerült.
Skyet a hátára fektették, majd elkezdték levenni róla a ruházat felső részét. Ám Kiex hirtelen
megmerevedett: – Nem lélegzik – mondta halálra rémült arccal.
Gaor megtapintotta a pulzusát. – Hát bizony nem – mondta lebiggyesztve ajkait.
Mei is odaugrott, kardjával segített levágni a nőről a ruhát, most nem volt idő szépen
kibújtatni belőle. Amint a nő mellkasa szabaddá vált, Gaor a melltartót is letépte róla, majd
fogdosni kezdte a nő melleit.
– Gaor? – nézett rá Kiex megilletődve.
Ekkor Skye teste megugrott. Kiex pedig csak ekkor látta, hogy a pap nem masszírozza a
melleit, hanem köréje kezének pár tűjét szúrja és most adrenalin injekcióval egyetemben
elektrosokkal indította újra a megállt szívet.
Skye az elsőre reagált, szíve újra beindult, majd szemét kinyitva hörögni kezdett. Éppen most
tért vissza a halálból.
A Wolf csak száguldott el messze a teleptől, a siklók pedig egyesével repültek be majd ki.
Mindenkit kihoztak.
Beln kapcsolatba lépett Aylarral. Tudta, hogy most indul az új hadművelet és ha elmondja a
nőnek, hogy Trondam és Skye nincsenek túl jó állapotban, félt, hogy ez hatással lesz a sikerre. De
kénytelen volt elmondani, mert biztos, hogy beszélni akarna velük.
– Itt Beln! Megvagyunk! Adatok elküldve. Nem sikerült teljesen az egész.
– Ti jól vagytok legalább?
– Mi jól – hazudta Beln. Ám Aylar azonnal kiérezte, hogy valami nem stimmel.
– Biztos, hogy jól vagytok?
– Hát, nem egészen – vakarta a fejét Beln. Aylar tajtékzani fog.
– Na, hívom a 'matart, ő talán előbb elmondja mi történt.
– Felesleges…
Egy pillanatnyi csönd következett. Beln tudta, hogy Aylar most néz szembe azzal a lehetséges
ténnyel, hogy barátja ott hagyta a fogát. Emiatt gyorsan kiegészítette mondandóját.
– Azért felesleges, mert Trondam él, de súlyosan megsérült.
Aylar fellélegzett. Az nem érdekelte, hogy súlyos sérülés, mert a mai technológiával
könnyedén helyre raknak bárkit, de a halálon még most sem tudott úrrá lenni az emberiség. A
klónozás sem volt megoldás rá, az inkább csak egy időhúzás és kergetőzés, amiben előbb utóbb az
ember biztosan vesztes lesz.
– Értem. Akkor hívom Skyet.
– Nos – folytatta Beln – ő is él, de… hm… rosszul néz ki.
Aylar már nagyon dühös volt. – Fogadhatok? Mindenki más jól van, de az én két szerelmem
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meg majdnem megdöglött, igaz?
– Igen, pontosan – Beln fájdalmas arcot vágott, mert tudta, hogy most jön az őrjöngés.
Ennek ellenére Aylar megemberelte magát. – Rakjátok össze őket nekem, el ne patkoljanak! –
sőt, még egy halvány mosoly is megjelent arcán.
A Wolf tovább folytatta útját, mögötte az öt siklóval, hogy csatlakozzanak a CESZ flottához,
ami már perceken belül megindul…
Folytatása következik…
20. RÉSZ: A KOR-AZOR, AZ UTOLSÓ HADMŰVELET
Scope hírcsatorna, rendkívüli hírek:
– Köszöntöm nézőinket, itt Rolke Tuila beszél – kezdte egy hosszú, barna hajú Amarr nő a
beszámolót. Arisztokrata tekintete azt sugallta, hogy ő nem fog olyan elfogult híradást közölni, mint
nemrégiben egy kolléganője, akit letartóztattak. Meg is említette a nevét: – Mától a híreket a CESZ
rendkívüli híradásaival én folytatom le. Quinn Gwennt néhány nappal ezelőtt letartóztatták, és
ügyét megtárgyalták: a CESZ-szel való szimpatizálás miatt halálra ítélték és néhány perccel ezelőtt
kezdődött meg a kivégzése. A 127-es csatornára kapcsolva még megtekinthetik a biomassza
feldolgozásra ítélt kolléganőm utolsó perceit, de csak erős idegzetűeknek ajánlott. Ám ez a csatorna
most másról fog szólni: a CESZ újra támadásra készülődik. Élőben követjük az eseményeket.
Ezzel kivetítések indultak meg, a bemondó arca a bal felső sarokba kúszott, a képernyő pedig
több részre osztódott.
– Néhány órával ezelőtt a CESZ bevetette kommandós egységét és megtámadtak egy
börtöntelepet, melyben elfogott CESZ pilótákat tartottak fogva. Akciójuk sikerrel zárult, a számos
halálos áldozat közt rendőrtisztek és fegyencek egyaránt szerepelnek. Ezen akciójuk célja nem volt
más, mint újabb toborzás és régi tagjaik kiszabadítása. Á, igen, most kaptam két bejelentkezést,
máris kapcsolom élő adásban a Concord kabinetfőnökét és az EVE nővérei szervezet elnökét.
Köszöntöm önöket!
Kivas Odaka – a Concord Caldari származású kabinetfőnöke –, valamint Santimona Sarpati –
az EVE nővéreinek elnöke – morózusan bólintottak.
Rolke zavarba jött. Azt hitte, mindketten mosolyogni fognak, ahogy élő adásban illik, de most
a képernyőkön is megmutatták, hogy nem kedvelik egymást. Talán leginkább azért, mert a Concord
aktív letartóztatási parancsot léptetett életbe az EVE nővérek vezetői ellen, így most az Amarr
elnökasszony képe mellett egy milliárdos nagyságrendű vérdíj is feltűnt.
A Concord elnök pedig nem tette tiszteletét, csak a kabinetfőnök jeleit küldte.
Rolke hangja izgatottá vált: – Igen, most kaptam a hírt, a CESZ flottája már bármelyik
pillanatban megindulhat. A szabadító akciót tekinthetjük ezen hadművelet első fázisának. Jól
gondolom?
A képernyőn az alakok egymást nézték, középen pedig egy közvetítő űrhajó lebegett és rendre
jelenítette meg a képeket a Gademam rendszer kijelzésével. A narancssárga nap hatalmas, pulzáló
tömeget világított meg: a már jócskán megduzzadt CESZ flottát. Öt Titán, huszonegy szuper
hordozó, 97 hordozó, 162 Dreadnought és már több, mint 1400 különböző csatahajó, cirkáló,
fregatt várakozott. A kapitál hajók messze a kapuktól, a szub kapitálok pedig ezt körbevéve
várakoztak.
– Azt hiszem, a CESZ flottája jócskán megduzzadt az előző hadműveletük óta. Mit gondol
erről a Concord? Kivas Odaka? – próbálkozott más kérdéssel a nő.
– Igen, nos – köszörülte meg a torkát a férfi. – Valóban, a CESZ flottája jócskán megduzzadt.
Köszönhetően sok támogatójának, ismét rengeteg hadihajót tudtak a hadszíntérre vonultatni.
– Mi is támogattuk a CESZ-t! – Szólt közbe Santimona.
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– Tudjuk – válaszolt a kabinetfőnök. – Éppen ezért van az a piros számjegy a képe mellett.
– Büszke is vagyok rá. Támogatom őket, itt, élő adásban is kimondom – a képen az
elnökasszony kihúzta magát.
Rolke pedig majdnem sírva fakadt. Az első, általa közölt híradás rögtön átmegy parázs vitába,
miközben neki meg az élő események minden részletét fel kell tárnia. De nem tudott sokat tenni, a
Scope főnöke ragaszkodott ehhez; a vita még nézettebbé teszi a híradást. Bár a nézettséggel nem
nagyon akadt gondjuk, hisz még a legeldugottabb kolóniákon és állomásokon is a CESZ-ről szóló
híradások lettek a kedvencek. A Scope jól tudta, hogy a szövetségnek szurkolók egyre nagyobb
számban tünedeznek fel Új Édenben, a „jogokat a CESZ-nek” transzparens a bolygókon és
állomásokon illetve a sok kalóz adás az űrben ezt csak elősegítette, mintha csak olajat öntene valaki
a tűzre.
– Santimona, ugye tudja, hogy az adás közben bemérjük a helyzetét és…
– Ne röhögtessen kabinetfőnök úr – a nő lehengerlően mosolygott. – A legjobb Hackerek
dolgoznak az adásom titkosításán, nem fognak megtalálni. Inkább figyeljünk a CESZ-re, mert ez
érdekes lesz, ahogy magukat söprik el újra.
Kivas nyelt egyet és tudta, ez bizony igaz. Azzal is tisztában volt, hogy ha a CESZ szemtől
szemben állna fel egy egyesített flotta ellen, még továbbra sem lenne sok esélye, de így, hogy
meglepetésszerűen támadnak és akármikor eltűnhetnek, ellehetetlenített minden akciót ellenük.
– Kabinetfőnök úr! – szólította Rolke a Concord vezetőt. – Milyen ellenlépéseket tettek a
mostani akció ellen?
– Nos, ez szigorúan titkos. De biztosíthatom a nézőket, hogy a CESZ-nek… – sípolás
hallatszott, ahogy egy élelmes stábtag éppen időben vágta ki a nem kívánt részt. – Elnézést kérek a
nézőktől, tehát kellően felkészültünk. – Javította ki magát Kivas.
Santimona bölcsen mosolygott és pimaszul bólogatott.
– Mit gondol, a CESZ most merre veszi az irányt? – kérdezte Rolke. Eközben a középső
képeken a logisztikai hajók hangolódtak rá egymásra és fényes háromszögek jelentek meg, amint a
támadás előtti modulteszteket hajtották végre.
– Még nem tudjuk pontosan csak annyit, hogy most épp a High Sec kapun gyülekeznek,
melyek után két rendszeren kell áttörniük. Utána pedig egyre szélesedik a lehetséges útvonalak
skálája.
– Mit gondol, újra megtámadnak egy főbb kereskedelmi központot?
– Ezt sajnos nem tudjuk még, de kellően készültünk minden eshetőségre. Most majd… – újfent
sípolás. – Tehát most majd nehezebb dolguk lesz, de azt nem mondhatom el, hogy miért, hiszen a
híradást könnyen használhatják ellenünk.
– Kabinetfőnök úr, elmondaná a Concord felépítését a mostani hadművelet megfékezésére?
– Sajnos nem tehetem.
Rolke megint zavarba jött, hiszen nem tudott olyat kérdezni a férfitól, amire ne a szigorúan
titkos válasz érkezne. Ám mivel ő elsősorban beszámoló leadására érkezett, a nő feladta a
faggatózási kísérletet. Újra kérdezni akart valamit, de hirtelen témát váltott, ugyanis…
– Igen, úgy látom… igen… igen, megerősítést kaptam. A CESZ megindult!
A kapu a középső képen villanni kezdett. Egyre gyorsuló ütemben.
– A rendkívüli adás most újabb fordulatot vett Kedves Nézőink. Az első élő felvételt láthatják
arról, hogy a CESZ hadművelete megindul. Élő adás Kedves Nézőink! – a nő szinte önkívületi
állapotban közölte ezt.
A kapu egy nagy izzó gömbbé növekedett és egyre csak két irányba lőtte fényes nyalábjait. A
moduljai, és a teljes szerkezete hevesen tiltakozott a borzalmas túlterhelés ellen, amint a
mesterséges féreglyukon egyre csak tuszkolta át a támadók hajóit.
Kivas a képen jól láthatóan nyelt egyet, míg Santimona veszedelmes vigyorral arcán nézett
bele a kamerába. Rolke folytatta:
– Kapcsoljuk az egyik közvetítő hajót, ami már a High Sec-ben, a beugró kapuban van és…
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megpróbálunk kapcsolni egy másikat… a harmadik közvetítő hajó már biztosan… a negyedikkel
épp… az ötödikkel is megszakadt a kapcsolat … Azt hiszem, ennyi. Hát… – tette fel tehetetlenül
kezeit.
Kivas vette át a szót. – Most Kedves Nézőink az adás megszakadása miatt átkapcsolunk egy
Concord közvetítő hajóra.
A képek újra megjelentek és éppen az utolsó Concord hajó robbant szét. Majd a CESZ
kötelékek tovaszáguldottak.
Kivas nem közölhette le meglátásait, csak azt, ami már megtörtént. Ő taktikai elemzőként vett
részt az adásban, ügyelnie kellett arra, nehogy kikotyogja a Concord taktikáját. Bár szerencsére a
stábban volt megfelelő ember, aki kisípolta a száján kicsúszó, nem kívánatos részeket.
– Kivas, ön szerint mi a CESZ mostani taktikája? – E kérdés ártatlannak tűnt Rolketól.
– Úgy látom, megint a villámharcot választják. Együtt mozognak. Közvetítőhajónk követi őket
a hipertérben.
– Mi is megpróbálunk kapcsolni a következő kapunál lévő… hmm, vagyis majd az ez utáni
kapunál lévő hajóinkra. – Majd oldalra fordult és letorkollt valakit, hogy miért nem raktak a
közvetítő hajókra álcázókat. A választ is hallhatták. Túl drága. Rolke életének első élő közvetítését
adta le, ráadásul a történelmet író CESZ támadásáról, erre meg nem tudja rendesen végezni a
dolgát, mert a hajókról lespórolták az álcázókat. Röhej.
– Megérkeztek a következő rendszerbe. – Jelentette Kivas. Láthatóan izgult. A Concord
tervezett valamit, tudott is erről, de nem árulhatta el. – A Nahol rendszerbe ugrottak be épp. A
beugró kapu támadás alatt.
Minden képernyőn látszódó alak most csendben maradt és feszülten figyelték a harcokat. A
villanásoknál Kivas néha felszólalt: Concord-os cirkáló. CESZ fregatt. Concord csatahajó. Megint
Concord csatahajó. Most egy fregatt, szintén Concord. Cirkáló, CESZ. Az adatok
egyértelműsítették, hogy a CESZ a koncentrált támadási taktikával, erőik fókuszálásával megint
megállíthatatlan.
– Közvetítő hajóink érkeznek oda – kezdte izgatottan Rolke. – Rögtön láthatják, amint… a
francba már…
Most ádáz vita kerekedett az élő adásban az újfent elvillanó hajók miatt. A híradás fontossága
miatt Rolke átvezénylést kért, hogy álcázott fregattok kísérjék a CESZ mozgását és a harcokat,
máskülönben az összeset lelövik.
Ez eltart majd egy ideig, de a lényeg, hogy újabb közvetítőhajók nem fognak céltáblává válni.
Kivas tovább jelentett: – Nahol rendszer veszteségei: kilencvenhat hajó a Concord-tól,
tizenegy a CESZ-től. Mennek tovább.
Santimona ugyan már egy szót sem szólt, de képe pimasz vigyorral a nézőközönség
lehetséges hergelése miatt lekapcsolásra került.
Már csak Kivas és Rolke vezették az adást.
– A CESZ Andrub rendszerbe érkezett. Harcok a beugró kapun.
A Concord híradóhajók egyikét kiütötte az álcázásból egy elfogóhajó, majd egy másodperc
múlva el is villant. A képernyő közepén az egyik négyzet beszürkült, majd helyére egy másik nyílt.
– Most megint nagyobb számban esnek el a Concord hajók. Igen, sajnos…
– Mit gondol Kivas, merre tart a CESZ?
– Még nem lehet megmondani. Több variáció is létezik, mindre megvan a forgatókönyvünk.
– Ami mi is?
– Nem mondhatom el Rolke. Ne akadékoskodjon, mert úgy jár, mint Quinn Gwen!
A fenyegetés pánikról tett tanúbizonyságot, hogy a Concord kezéből kicsúszhat újra az
irányítás. Rolke ennek ellenére nyelt egyet. Vigyáznia kell a szájára, mert Kivas könnyedén
elvitetheti a stúdióhajóból és aztán mehet a savval teli kádba. Óvatosan kellett kérdeznie és bár ő is
látta, hogy a pánikba esés arról tanúskodik, hogy valamire nem készültek, mégsem feszegette már a
dolgot. Legalábbis nem így.
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– Milyen hajók voltak azok? – kérdezett valamit, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy a
műsort még ő vezeti… és nem a CESZ.
– Különféle. Nehéz megmondani innen, az adatokat pedig még nem kaptam meg. Á, de, most
megvannak. Egy pillanat… Igen, a beugró kapun hatvanhét Concord hajó esett el. Mindössze nyolc
a CESZ-től.
– Miért nem menekülnek a pilótáik kabinetfőnök úr? Később összegyű…
– A Concord pilóták nem szoktak megfutamodni – vágott közbe.
– Értem – bólogatott a nő.
– Úgy látom, a CESZ elérte az első válaszutat a Nahyeen rendszerben.
– Merre lesz zavartalan az útjuk?
– Rolke! – rázta a férfi intően az ujját, mire a nő észbe kapott, hogy már megint túl sokat
kérdez.
– Ó igen, elnézést. A Nahyeen rendszer beugró kapuján újfent hatalmas harcok alakultak ki.
Á, és megérkezett egy közvetítőhajónk is, máris küldjük az új képeket a… sajnos mégsem küldünk
képeket – Rolke idegesen túrt bele hajába. És a stáb felé kiabált, hogy hol vannak már az álcázott
híradós hajók, melyeket az „átkozott”, „tetves” és „rohadt” jelzővel illetett. Majd észbe kapott,
hogy mit művel és mosolyogva a képernyőbe meredt. – Elnézést kérek Kedves Nézőink, csak…
– A beugró kapu védelme is elesett – próbált csalódottságot imitálni a férfi, de kevés sikerrel.
– Most majd láthatjuk, merre halad a CESZ.
A képek a villámlások után az elsuhanó hajók százait mutatták. A Danyana kapu felé
száguldottak.
– Úgy látom, a CESZ a Danyana rendszer felé igyekszik.
– Úgy gondolja, hogy a Kor-Azor Prime-ot akarják bevenni?
– Nehéz megmondani – ám a magabiztos vigyor szinte egyértelműsítette, hogy erre számított
a Concord.
A kijelzés a Danyana kaput mutatta, ahol élénk villanások közepette semmisültek meg a
Concord hajók. Ám CESZ hajó is hullott már egyre nagyobb számban.
A Danyana rendszer kijelzései jelentek meg és a beugró kapu, ami szinte szétolvadt a fizikai
erők megzabolázásától. Másodpercenként öt CESZ hajó bukkant elő az álcázásból és pillanatokon
belül felvillantak a lézerek színes nyalábjai és a rakéták, torpedók csokrai. Ide-oda.
– Danyana beugró támadás alatt – mondta izgatottan Kivas. A száját rágcsálta.
– Számadatok? Mennyivel csökkent a CESZ ereje?
– Még várom az adatokat. Igen, most azonban úgy látom, hogy a CESZ megy tovább. A
Danyana beugró elesett. A flotta megy a Sehmy felé. A következő a Kor-Azor Prime lesz.
– Nem gondolja, hogy a CESZ most túl feltűnően cselekszik? Úgy értem, egyértelműen
támadni akarják a kereskedelmi központot.
– Nem hinném. Ilyet már eddig is tettek és a taktikájuk miatt nem tudtuk őket megállítani. Túl
sok hajójuk van egyszerre, nekünk pedig minden erőnket szét kellett bontanunk.
– Értem. Á, úgy látom, hogy a CESZ megérkezett a kiugróra, a Sehmy kapura.
– Való igaz. Már közel száz CESZ hajó esett el, az erejük fogyatkozik.
– És mennyi Concord hajó?
– Ez már szigorúan titkos.
– De nem csak a tervekről…
– Ha azt mondom, szigorúan titkos, akkor az azt jelenti, hogy akármit kérdez ezzel
kapcsolatban, nem fogok rá válaszolni – förmedt rá a nőre.
– El… elnézést – mondta megilletődve Rolke. Bár már ő is jól tudta, hogy nem kéne
feszegetni ezt a témát.
– Tehát a kiugró védelme elesett. A CESZ megy be Sehmy-be.
A képek váltottak, majd megint feltűnt az erőlködő építmény. Egyre csak villant.
– A CESZ beérkezett Sehmy-be. Harcok a beugró kapun. Kérnék egy közelit a csatahajó
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flottáról!
Az egyik álcázott Concord-os közvetítőhajó ráközelített kameráival a harcokra, és épp egy
CESZ-es Dominix szakadt darabokra, de vele együtt három másik rendőrségi hajó is.
Rolke és Kivas most csendben maradtak és figyelték a két perces csatát, melyben a Sehmy
rendszer beugrójának védelme elesett. A CESZ pedig nyomult tovább… egyenesen a Kor-Azor
Prime felé…
– Ahogy elnézem, a CESZ éppen úgy igyekszik támadni, ahogy javarészt eddig is, vagyis a fő
kereskedelmi központ körül akarja letarolni a védelmet.
– Jól látom, hogy megérkeztek a kiugróra? – kérdezte Rolke.
– Igen, most éppen ott dúl a harc. A védelem rövidesen elesik. A támadó hajók pedig rendre
fogynak.
A Kor-Azor Prime kapun azonban a harcok után nem ment át a CESZ. Hanem…
– Úgy látom, visszafordulnak. Jól látom?
Kivas hebegve helyeselt, ezzel elárulta, hogy a Kor-Azor Prime-ban csapda várta a CESZ
flottát, de valahogy megneszelték. Pedig a felderítőik nincsenek bent. Vagy legalábbis nem az
övéké.
Rolke pedig izgatottan mondta: – Visszaviharzanak arra, amerről jöttek. Ennyi lenne?
– Nem hiszem – rázta idegesen a fejét a férfi. – Más célpontjuk lesz – rágcsálta a száját.
– Sejtik, mi lehet az?
– Igen, de nem árulhatom el.
– Hát persze, tudom – Rolke most cinikusan ingatta fejét.
A CESZ flotta visszafelé haladt. A közvetítő hajók pedig követték.
– Igen, most már teljesen bizonyos, hogy a CESZ megfordult – Kivas ekkor hívást kapott és
tekintete réveteggé vált. Még bólogatott is, ami azt jelentette, hogy a fejében lévő kommunikátoron
keresztül beszél. Amint újra a kamerába nézett, már mosolygott.
– Kivas, úgy látom, hogy a CESZ egyértelműen visszamegy arra, amerről jött. Mit gondol,
miért teszik ezt? Megijedtek talán?
– Nem úgy ismerjük a szervezetet. De azt hiszem…
– Várjunk – kiáltott fel Rolke – igen, most kaptam a frissítést, a CESZ mégsem arra halad,
amerről jött. A Danyana rendszerből nem a Nahyeen-be mennek, ahonnan jöttek, hanem lefordultak
Nibainkier felé.
Kivas magabiztosan mosolygott. A nézők sejthették, hogy most megint meg akarják tréfálni a
szövetséget.
– Nibainkier beugró támadás alatt. És végre megérkeztek az első álcázott közvetítőhajóink,
máris kapcsoljuk az élő képeket – Rolke szinte felpattant a székéből az örömtől, hogy végre Scope
hírűrhajók lesznek a nézők elsődleges szemei.
– Való igaz, a beugró kapu támadás alatt. – Mondta Kivas. – Csatahajó veszteségek nagy
számban, mind Concord, mind CESZ részről. Még harminc védő… húsz… öt… A védelem elesett.
– Mennyi CESZ hajót tudtak lelőni? – érdeklődött Rolke.
– Most megint húsz… nem, huszonhárom hajójukat tudtuk megsemmisíteni.
– A CESZ megy tovább Shokal kapu felé. Most nem kérdem, hogy ön szerint merre tartanak,
hanem azt kérdem, hogy miért így cselekedtek eddig. Erre tud válaszolni?
– Igen, erre tudnék, de sajnos fogalmam sincs.
– Ön talán nem szakértőként vesz részt az adásban? – vádaskodott Rolke, rámutatva arra a
tényre, hogy a férfi semmi újdonságot nem mondott eddig.
– De, szakértőként vagyok itt. Közben úgy látom, hogy a CESZ áttörte a kiugró kapu védelmét
és bement a Shokal rendszerbe.
– Kapcsoljuk most már a Scope hírűrhajókról a… hát ez meg hogy? – fordult a nő elképedve
a stáb felé, ugyanis újra felrobbant az összes, most már álcázott hajó. A válasz pedig hátulról
érkezett: az álcázó nélküliben ültek a profi pilóták, akik most másznak ki a klónozóból, a lopakodó
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hajókban azonban kezdők ülnek.
Rolke az előtte lévő asztalra borult és fogta a fejét. Teljesen elfelejtette, hogy ez élő adás.
Kivas-nak azonban nem volt kedve mosolyogni, mert ő tudott valamit. És nagyon izgult, hogy
a Concord várható csapdája most működik-e majd.
Rolke azonban felkapta a fejét és egy fontos dolog jutott eszébe: – Kivas, nem azt mondta,
hogy a CESZ azért megállíthatatlan, mert meglepetésszerűen csapnak le?
– De, azt mondtam. Ha arra gondol, hogy most miért nem támadjuk meg a kapitál flottát, ami
még Low Sec-ben van, a válasz az, hogy azok ellen nagy mértékű mozgósításra van szükség. Mire
összeállna a Concord-os kapitál flotta, addig elszelelnek.
– Értem. – bólogatott Rolke és zavartan vakarta a fejét, mert a fülében megbúvó rádióban a
főnöke épp lebaszta. – És miért nem áll készen a Concord kapitál flotta már?
– Azért, mert nem csak a CESZ a mi fő ellenségünk, a rendet valakinek fent is kell tartani.
– De azt épp a CESZ teszi, nem?
– Rolke! – intett megint ujjával a férfi. – Higgye el, hogy azok sikolya, akik a biomassza
feldolgozóba esnek, nagyon kellemetlen. Arról árulkodik, hogy iszonyú kínokat állnak ki. – Nézett
szigorúan a férfi.
Rolke megint nyelt egyet.
Eközben mindketten el is feledkeztek pár percre a híradásról, melyben a CESZ elsöpörte a
Shokal rendszer beugrójáról is a védelmet.
Rolke, mintha álomból ébredne, máris folytatta a híradást. – A CESZ a Shokal-ban a
Zatamaka kapu felé igyekszik. Újra harcok a kiugrón.
– A CESZ hajók száma 1200 alá csökkent. – jelentette Kivas. Majd megint látszódott az arcán
az a magabiztos mosoly.
Rolkenek pedig eszébe jutott valami. – Kivas, a Zatamaka már Low Sec, nem igaz?
– De, pontosan így van.
– Akkor ezt most nem értem. A nézők is biztosan kíváncsiak rá, hogy miért nem High Sec-ben
törnek át.
– Véleményen szerint át akarnak jutni a régió másik High Sec konstellációjába és ott
pusztítani újra.
– Low Sec-ben is tudják üldözni őket?
– Természetesen, még akár Null Sec-ben is, de ez utóbbiakban nincs háttértámogatásunk. Az
utánpótlás hosszabb ideig tart, a gravitációs mező zavarók hiánya is veszélyessé teszi a
hadműveleteket. Ezért itt nem üldözzük őket.
Most mindketten csendben maradtak és azt figyelték, hogy a CESZ átzúdul Zatamaka-ból a
Piri-be, mely árván körbe van véve három Low Sec naprendszerrel. Itt is elsöpörték a védelmet és
robogtak tovább az Enal kapu felé.
– Igen, jól sejtettem, a CESZ a másik konstellációba igyekszik.
A két konferáló újra csöndben maradt és a képek egyre csak váltottak, villogtak, eltűntek, újra
éledtek. Nem egész tíz perc múlva Rolke szólalt meg újra.
– Úgy látom, a CESZ elérte a másik konstellációt és most, hogy átvágott a Low Sec
rendszereken, megint kész betörni High Sec-be. De várjunk, valami érdekes történik…
A nő a füléhez kapott, hogy jobban hallhassa az adást, majd szája elé kapta a kezét. – Ó te jó
ég!
Kivas pedig magabiztosan mosolygott, mert eljött az az időpont, amit ő tudott, mások még
nem.
Rolke igyekezett közvetíteni a képernyőn látottakat:
– Tehát a CESZ az utolsó Low Sec-ben halad át éppen, de… a kiugró kapun várja őket a
Concord egy közel… ezerötszáz hajós flottával. Sőt, valamit tettek a kapuval, mert inaktív jelzést ad
le. Igen, kedves nézőink, azt hiszem, a CESZ szub kapitál flottája éppen most ugrik bele a
halálába…
#292#

Kivas elégedetten kihúzta magát a képernyőn és már alig várta, hogy bekonferálhassa a CESZ
szub kapitál flottájának utolsó perceit a saját vadászterületükön, a Low Sec-ben, ráadásul a kiugró
kapun. Nem tudnak átmenni, mert a kapu inaktív, vissza se fognak tudni jutni, mert már…
– Te jó ég, a CESZ flotta mögött is jön egy hatalmas. Közrefogják őket és megsemmisítik.
Igaz?
– Pontosan – bólogatott mosolyogva Kivas.
A következő pillanatban megkezdődött a harc a Low Sec rendszerben a kiugró kapunál, mely
nem egész 1200 CESZ, és ugyanennyi Concord hajó között látványos, ám félelmetes összecsapásba
fordult. Mögöttük pedig jött a rendőrség kiegészítő flottája, még közel hatszáz hajóval.
Rolke kérdezni akart valamit, de Kivas megelőzte. – Igen Rolke, ebben a rendszerben
gravitációs mező zavarók vannak elhelyezve. A CESZ innen sehová sem megy. – Mosolygott
önelégülten.
A hatalmas csatában egymás után robbantak fel a hajók, száguldottak el a mentőkapszulák.
Csatahajók törtek ketté, elfogó hajók húztak fényes csíkot maguk után. Cirkálók hullottak
tízméteres darabokra, fregattok szálltak a messzeségbe pörögve, lángolva. A CESZ szub kapitál
flottájának utolsó mozzanatai voltak ezek.
Rolke hirtelen megértette, hogy a lehetséges taktikáról a Concord végig tudott. Gyakorlatilag
hagyták, hogy a CESZ vezesse őket, de az egész már a főflotta feltűnésétől kezdve halálra volt
ítélve.
Rolke elképedve nézte a CESZ flotta rohamos pusztulását, és azt, hogy végső
elkeseredésükben nem hagyják magukat, viszik a lángsírba magukkal a rendőrségi hajókat is.
Ráadásul beérkezett a Concord háttérből érkező kiegészítő flottája is, így felgyorsult a végső
ütközet.
Ám hirtelen valami történt. Rolke kérdezett: – Az ott mi?
– Az egy… – kezdte mosolyogva Kivas, de hirtelen elsápadt és beszorult a levegője. Majd
vett egy nagy levegőt, hogy újra válaszoljon a kérdésre, de megint nem sikerült. Újra lélegzetet vett
és egy szuszra, hadarva mondta ki: – Azottegygravitációsmezőgenerátor…
Rolke felkacagott, majd észbe kapott. A bénító ellenére is meg tudott valaki nyitni egy
gravitációs mezőt. Ami azt jelentette, hogy lekapcsolták a zavarót. De hogy?
– Kivas, mi a magyarázat erre? – kérdezte Rolke, de szíve szerint jóízűen kacagott volna.
A férfi csak fogta a fejét és értetlenül rázta, amint fényes buborékok közt gigászi testek
jelentek meg a kapu közelében: a CESZ kapitál flottája.
A harcok képe újabb fényes láncrobbanásokkal lett tele. Rolke feltett egy kérdést, hiszen még
maga sem tudta, ez hogy történhetett: – Kivas, elképzelhető, hogy ez egy belső szabotázsakció?
Kivas még mindig fogta a fejét és csak bólogatni volt ereje.
Rolke pedig nem bírta tovább. Vidáman felkacagott, majd ujjongott. Végül megköszörülte a
torkát és folytatni akarta a híradást. Ám már késő volt. Egyértelmű CESZ szimpatizálás és ezt
követő letartóztatásnak lehettek tanúi a nézők. Rolket kiszedték a székéből és a kamera még követte
is, ahogy a földre teperik és megbilincselik, majd elcipelik. A nő még hátraüvöltött mosolyogva: –
Éljen a CESZ! Jogokat a CESZ-nek! – Majd fejbe verték egy sokkoló bottal és elernyedt az erős
kezekben.
Kivas egyedül maradt a képernyőn. Nem tudott mondani semmit, csak azt látta, hogy a CESZ
kapitál flottája karöltve a többi hajóval lemossa a Concord-ot az égről. Fordult a kocka, most a
Condord nem fog menni innen sehová.
Kivas ekkor elrévedt, amint gesztikulálva beszélt a kommunikátorán. Majd sóhajtott. És
felállt székéről, hogy így folytassa az adást miközben a képeken egyre csak villantak el a Concord
hajók.
A képernyő alján egy hivatalos bejelentés futott végig olvashatóan. Arról szólt, amiért a
CESZ létrejött, amiért harcoltak. Ami a végső céljuk volt.
Kis idő múlva, mikor a közvetítő űrhajók már csak a roncsokat, a mentőkapszulák felhőjét és
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a gigászi hullámzó tömeget, a CESZ flottát mutatták, bejelentést tett, azt, amit a kivetítések alján
már olvashattak.
– Hölgyeim és Uraim, most következő bejelentésünk a Concord elnökétől, a valamint a négy
nagy birodalom vezetőitől érkezett. A CESZ felbukkanása véget vetett minden nagyobb
összecsapásnak Új Édenben, így a Concord a közvélemény nyomására kész kihirdetni a CESZ
bejegyzését és kinevezzük őket a Low Sec és Null Sec régiók rendőrségének. Két nap múlva
kezdődnek a béketárgyalások, melyben a CESZ és a Concord vezetői aláírják a megállapodásokat
és meghúzzák a határvonalakat. Törvénymódosítási javaslatok tárgyalása kezdődik már holnap,
hogy az eddig CESZ-szel szimpatizáló, letartóztatott tagok és szimpatizánsok szabadlábra
kerüljenek. Továbbá a CESZ, mint békefenntartó fog bejegyzésre kerülni és a továbbiakban
bárminemű, nem birodalmi űrt érintő közbiztonság ingadozásért ők felelnek. Az új rendőrség. –
Kivas ekkor lehajtotta a fejét és egy pillanatra feltűnt az arcán a mosoly… az elismerő mosoly.
Majd újra a kamerába nézett. – Az adás véget ért, Kivas Odakat hallhatták, valamint Rolke Tuilat,
akit nemsokára szabadon bocsátunk.
A férfi már nem tudott mást mondani, ám még adásban maradt és halvány mosollyal figyelte
az utolsó Concord hajók pusztulását és a CESZ flottájának gyülekezését a hordozóknál és
Titánoknál.
Győztek…
Elérték a végső céljukat…
Ők lettek az új rendőrség, akiknek megannyi dolguk lesz a jövőben. Már csak két nap és a
béketárgyalások megkezdődnek és aláírják a paktumot. Addig pedig mindenkinek ünnepelnie kell.
Két teljes napig…
A férfi ezeken gondolkozott, mikor rájött, hogy még adásban van. Megköszörülte a torkát,
kihúzta magát és tisztelgett, hogy milliók hallhassák azt a mondatát, amit már nem tudott magában
tartani többé: – Gratulálok Aylar Bren!
A CESZ flotta a harcok után visszavonult Null Sec rendszerek mélyére. Az érkezés utáni
percekben máris nekiálltak összeállítani a szórakozómodulokat: a végső ünneplésre.
A CESZ győzött. Még két nap és aláírják a békeszerződéseket, melyek után a feladatuk a Low
Sec és Null Sec rendszerek biztonságának ellátása lesz. Ez persze hatalmas jövőbeli harcokat fog
eredményezni, megannyi veszteséget, bosszúságot, de már nem lesznek üldözöttek többé. Még két
napig ugyan megmarad közellenség státuszuk, de ez már semmit nem számított. Eddig se találták
meg őket, most se fogják, így csak békésen meg kell várni ennek az időnek az eljövetelét és
kezdődhet a nyaralás, majd a kemény meló: a békefenntartás. Tudták, hogy ez olyan feladatokat fog
jelenteni, mint kalóz klánok felszámolása, rablóbandák levadászása, drogkereskedők letartóztatása,
rabszolga telepek felszabadítása. Csupa olyan, amihez a Concord-nak és a birodalmi flottáknak nem
volt sem energiájuk, sem konkrét tervük, és legfőképp merszük.
Aylar az Aeon hangárjához közel eső folyosók egyikén összetalálkozott Forggal és örömében
a nyakába ugrott.
– Hé, elnökasszony – mondta mosolyogva a férfi és vaskos karjaival odébb tette a nőt.
– Hát bazdki parancsnok – igazította meg gyűrött ruházatát. – Győztünk – mosolygott.
Szemei csillogtak az örömtől.
– Nagyon szép volt elnökasszony! – Forg kihúzta magát és tisztelgett. Aylar viszonozta a
gesztust.
– Látod parancsnok, ha a Charon bénításakor nem álltál volna mellém, ez most nem
történhetett volna meg.
– Igazad volt. Jól döntöttünk mindketten.
– Így van parancsnok – majd Aylar a tisztelgés után a tenyerét tartotta a férfi felé. Aki
belecsapott, majd fejük felett is összecsapták, végül megfogták egymás kezét és megrázták.
– El sem hiszem – csillogott még mindig Aylar szeme és a férfi látta rajta, hogy mindjárt
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elsírja magát az örömtől.
Forg felkacagott, megfogta az örömzokogás visszatartásával küszködő nőt és finoman
magához húzta, majd megölelte. – Gratulálok Aylar! – súgta a fülébe.
– Köszönöm! És köszönöm azt is, hogy mellém álltál, mikor kellett.
Forg eltolta magától a nőt, akinek már kicsordult néhány könnycsepp a szemén.
Elmosolyodott. Aylar megérdemelte, hogy végre örülhessen. Sokat dolgozott, harcolt ezért.
– Elnökasszony, amúgy azért jöttem be ide, hogy meglátogassam Trondamot.
Aylar szíve összerándult. A kommandós egység már visszatért a hajóba és tudta, hogy két
szerelme most öntudatlanul fekszik az egészségügyi szekcióban. Bár élnek, de attól, hogy jól
legyenek, messze álltak.
– Bocs, most mennem kell parancsnok.
– Várj már, hát én is oda megyek.
– Ja, tényleg – javította ki magát a zavarodott nő.
Az anyahajó hatalmas mérete miatt szükség volt belső szállító járművekre is, hiszen ki akart
naponta esetlegesen többször hátrafutni a hídról a hiperhajtómű maghoz, vagy a fegyverzeti
rendszerhez, melyeket kilométerek választottak el egymástól.
Elkapták az egyiket, egy áramvonalas, oldalfalban csúszó, háromszemélyes kis járgányt, ami
egy utcai antigravitációs robogóra emlékeztetett. Felül ívelt tető, csillogó sárga felület, bezárható
oldalajtó.
A kis gép a falban futó síneket használva átszáguldott a hajó hangárszekciójából az
egészségügyibe. Aylar nem nagyon bízott az átverhető robotokban, amik az ilyen méretű hajók
tartozékainak – mint személyzet – minősültek. Ő mindet lecserélte hús vér emberekre, így a
hajóban két tucat fős csapat ténykedett. Útjuk során sokkal futottak össze ezek közül és mind
tapsoltak, tisztelegtek, fütyültek.
A kis gép két perc alatt átszáguldott a folyosókon és termeken, majd megérkezett az
egészségügyi szekcióba.
A nő kinyitotta a szerkezet oldalajtaját, majd lélekszakadva berohant.
A kommandós csapat tagjai mind itt voltak már. Az ajtóban – mint egy testőr – Nyph állt.
Aylar jöttére félreállt és tőle meglepő módon, érzelemmentes arccal tisztelgett. Majd megveregette
a szalutáló nő vállát, némán gratulálva ezzel.
– Kösz Nyph! – mosolygott rá, de a másikból ez a gesztus hiányzott. Gondolatban megvonta
a vállát. Most fontosabb dolga is van, semmint hogy a pszichopata harcos érzelmeit felderítse.
Besietett és látta a műtőasztalok egyikén fekvő Trondamot, a másikon Skyet. A harmadikon
Mei ült, de észnél volt. Két cyborg és Fey a robotjaival éppen a sérült lábán szikrákat szórva
javította a sérülést és folyadékkal teli tartályokban a lehorzsolódott bőr darabok újra pótlását
készítették elő.
– Hogy vannak? – kérdezte sietve Aylar.
– Megmaradnak – szólt oda Gaor, aki most épp a nő mögött állt. Ő megtett mindent, és
valójában neki köszönhették az életüket.
– Ó, te – Aylar megfordult és szinte ráugrott a papra, amint megölelte örömében.
Gaor nem tudott mit kezdeni ezzel, sőt, még az is zavarba hozta, hogy egy szépséges nő ilyen
közel kerül hozzá. Fura dolgokat érzett… lent, az ágyékánál. Majd ijedten megfogta Aylar vállát és
eltolta magától. – Kötelességem volt, nem kell így megköszönni.
Aylar azonban annyira hálás volt neki, hogy egyfolytában menni akart felé, a pap meg csak
fogta a vállát és tartotta távol magától. Nem akarta magát felzaklatni.
A nő végül feladta a közeledést, majd szavakká formálta érzését. – Gaor, köszönöm! Ha
bármire szükséged van a jövőben…
– Mondtam Aylar, kötelességem volt. Istenünk az élet megmentését megköveteli, és ha már ki
is oltok párat, ugyanennyit kell megmentenem.
– Gondolom, akkor még sokat kell helyrepofoznod, mi? – sandított rá nevetve Aylar.
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– Nos, ami azt illeti, hm, igen. Elég sokat – mosolyodott el Gaor. Ekkor azonban a „védelme”
meggyengült, Aylar besiklott a kezei közt és újra megölelte.
Gaor segítségkérően nézett a többiekre, mintha azt mondaná a szemével, hogy „szedjétek már
le rólam”, de csak mosolyogtak.
Aylar elengedte a papot, majd még utoljára a vállára tette a kezét. – Köszönöm! – mondta.
Gaor csak mosolygott. – Amúgy azért elmondhatom, hogy azon felül, hogy élnek, mi várható
velük?
– Miért, talán valami maradandó?
– Nem. Csak legalább fél napra lesz szükségük. Addig itt kell feküdniük.
– Fél nap. Hm, annyit kibírok – kacsintott Aylar majd odafordult a két öntudatlanul fekvő
szerelméhez.
Trondam a hátán feküdt, a nyakán hatalmas kötés, belőle tűk álltak ki. Egy kijelző térben
jelenítette meg a sejtek struktúráját, valamint a még javában épülő szöveteket és az ezekhez
szükséges számadatokat, amiket már nem értett.
Skye hason feküdt, karja élettelenül lógott le az ágyról. A hátán hasonló kötés, mint Trondam
nyakán, ugyanolyan kijelzés mellette.
Kiex állt Skye mellett és az ágyra támaszkodva zilált, fáradt arccal nézett Aylarra, majd
találkozott a tekintetük.
– Szép volt kapitány – tartotta fel Aylar a hüvelykujját.
– Te is ügyes voltál elnökasszony. Gratulálok a győzelmedhez!
– Ez mindannyiunké, a tietek éppúgy, mint az enyém.
Kiex elmosolyodott és eszébe jutott az előző este, ahol Aylarral volt szerencséje együtt lenni.
Skye figyelő és élvezkedő figyelme mellett. Ezt a nő észre is vette és vad mosoly ült ki arcára. Hm,
ugyan a kapitánynak azt mondta, hogy még egyszer soha többet, de most annyira örült, hogy úgy
döntött, az esti végső mulatozás függvényében talán kivételt tesz. Bár ez most nem érdekelte
túlzottan. Sokkal fontosabb, hogy Trondam és Skye élnek, a CESZ győzött és két nap múlva beírják
magukat Új Éden történelemkristályába.
Volre ült Mei mellett és igyekezett segíteni a lábainak megjavításában. Úgy tűnt, már nem
először csinál ilyet. Éppen belenyúlt a tartályba és kivette a bőrdarabot, amit a lábra terített. Az
egyik robot kézfeje lenyílt és kétcentis piciny szövőgépek futottak rá Mei lábára, majd megkezdték
összedolgozni az újratenyésztett és a sérült szövetet.
Aylar nem szólt hozzájuk, a mosolygó pillantás bőven elég volt. Ők már barátok. Már
pillantásokból is megértik egymást.
Beln sem volt a legjobb kondícióban, de őt nem érte olyan találat, mint a többieket. Csak a
szokásos bőrpótlás, a mesterséges izomzat karbantartása és Iroha simogató keze: csak ezekre volt
szüksége. A két nő egymásra nézett és diplomatikus, udvarias bólintással gratuláltak egymásnak.
Iroha arca egy mosoly előtt mindig hullámzott, ahogy igyekezett visszatartani örömét és kemény
fiúnak látszódni, de néha ezt nem tudta visszafogni. Ahogy most sem.
Fey segédkezett robotjaival a gyógyulásban és Mei lábának összefoltozásában. Koncentrált,
figyelmét lekötötte a meló. Mikor Aylar ránézett, csak szélesen elmosolyodott és oda lökte: – Szép
volt Aylar!
– Kösz! Te is ügyes voltál ám.
– Kösz! De te még jobban – kacsintott.
– Igen, de te annál is jobban.
– Nem, te voltál a legjobb.
– Ó, a 'matar mindenedet… – sóhajtott Aylar, majd felkacagott.
Fey újra kacsintott és a javításra koncentrált.
Aylar érezte, hogy valaki megráncigálja kabátjának szárát.
– Aylika! – mondta Rufy vékony hangon.
– Ó, kincsem, de örülök – ezzel falkapta a kislányt és megölelte.
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Rufy tincsei ide-oda himbálóztak, majd vigyorogva nézte Aylar színeit. Ilyet még sosem
látott. Mint egy napfelkelte, ami gigászi, hullámzó virágot rajzol az égre, éppen úgy, mint mikor a
bolygón voltak lent nemrég.
– Aylika, a színeid nagyon szépek.
– Képzelem – pörgött egyet a nő, kezében a gyerekkel, aki felvihogott. Letette, majd letérdelt
elé.
– Trondi mikor tud beszélni? – pislogott nagyokat Rufy a vele egy magasságba süllyedő nőre.
– Nemsokára.
– Szereted őt? – hajtotta félre a fejét Rufy.
– Nem, most más miatt vagyok színes.
– Látok mást is, gihi.
Aylar nem tagadta az érzést. Hát persze, hogy szerette a hülye 'matart. Meg most úgy
mindenkit. Még az ellenségeit is.
Aylar csak ekkor vette észre Eyxont. Nyph mellett, a bejárat belső felénél állt és a falnak
támaszkodott. Nyugodtnak tűnt, és boldognak. Mikor összetalálkozott a tekintetük, Eyxon szája
félmosolyra húzódott. Aylar látta a harci jelentéseket és tudta, hogy Eyxon volt az, aki nagyban
segítette Skye egyben maradását azzal, hogy becibálta a fedezékbe.
Aylar odasétált hozzá, majd kihúzva magát tisztelgett. Eyxon viszonozta ezt.
– Láttam a jelentéseket. Kösz, hogy megmentetted Skyet.
– Nem csak a te barátod, hanem az enyém is, még szép hogy megmentettem a csini seggét.
Aylar most nagyon közel lépett és a nő fülébe súgta. – Te is már?
Eyxon úgy válaszolt, mintha mi se lenne természetesebb. – Persze. A börtönben. Három
hónap alatt mutatott ezt-azt a kis ribi.
Aylar fura dolgot érzett: irigyelte Eyxont. Már tudta, hogy Skye milyen az ágyban és bár csak
egyszer tapasztalta, úgy érezte, ebből sose elég. Eyxon meg három hónapig élvezhette ezeket a
gyönyöröket. A szerencsés szemétláda. Eyxon persze észrevette, min jár Aylar agya, így vállára téve
kezét hozzátette: – Ne irigykedj! Most már a tied! – húzta fel sejtelmesen szemöldökét párszor.
– Kösz! – vigyorgott zavarodottan Aylar.
– Nincs mit. – Közel hajolt, hogy újra a fülébe súgja. – De te is adj ám neki, nem szereti, ha
csak ő ad. Mert akkor belustul és akkor nem jó.
– Tényleg? – Csillant fel Aylar szeme. – Jó, kösz a tippet.
– Igazán nincs mit. Most már nekem is ideje lesz pasit találnom magamnak. Még alig voltam
párral. – A tekintete most szomorúba fordult.
Aylar megsajnálta. – Nyugi! – mondta. – Magam keresek neked egy kiválót a bulin, rendben?
– Tényleg? – csillant fel a kannibál szeme is.
– Ja, valóban. – Majd vádlóan belemutatott az arcába, imitált mérgelődéssel. – De ha meg
mered enni, én…
Eyxon felkacagott, majd Aylar is csatlakozott hozzá ebben.
Micsoda boldogság. Aylar most szerette az egész univerzumot, mindent és mindenkit.
Győztek. Sok hónap előkészület, jó pár hét kemény harc és sikerült. Még mindig alig hitte el, hogy
már csak két nap és hivatalos rendfenntartó erővé lépnek elő. Hírük pedig már rettegett, így Új
Édenre békét fognak hozni.
Aylar még egy kis ideig az egészségügyi blokkban maradt, hogy a barátaival, társaival
lehessen. Majd szólította a kötelesség, mert ugyan győztek, de csak most kezdődik a meló… Már
csak két nap…
Folytatása következik…
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21. RÉSZ: A CESZ VÉGSŐ SIKERE I.
23 óra 52 perc a békeszerződés aláírásáig…
Concord főhadiszállás
A Concord elnök újra próbálta beszédét, melyet egy nap múlva Új Édenben milliók láthatnak
majd. A szerződés, ami egy új rendfenntartó erő hivatalos létrejöttének kezdetét jelenti.
Nekikezdhetnek a béke megteremtésének. Az elnök tudta jól, hogy ez kemény munka lesz. És azt
is, hogy a CESZ képes rá. Már eddig is tömérdek támogatójuk akadt, ami a törvényessé lépéskor
csak megsokszorozódik, hiszen sokaknak érdeke az, hogy ne csak High Sec-ben, hanem Low és
Null Sec-ben is béke legyen és megkezdődhessen az egységesítés.
Ám az elnök tudta, hogy ahány jóakaró, annyi rosszakarója is lesz a CESZ-nek a
továbbiakban is, ahogy eddig. Biztosra vette, hogy a kalóz klánokkal nagy harcaik lesznek, míg
eltakarítják őket. És ők pedig nem hagyják majd magukat, ami akár évekig tartó háborúba is
torkollhat. De éppen ez a jó, hiszen a CESZ már a kezdetekkor is ezt tette, csak most majd
törvényesen és támogatottan csap oda.
A CESZ bejegyzése pedig rosszat fog tenni a kereskedőházaknak is. Mivel a drogokban
legtöbbjük valamilyen szinten érintetté vált, így a várható kiesések megmozgatják majd a
kereskedőházakat is és mivel ők nem rendelkeznek hadiflottával, csak időszakos bérenceik vannak,
így a legkülönfélébb ellenségeket küldik majd a CESZ-re. Zsoldosok, kalózok és még ki tudja, hány
őrült flotta és szövetség jelentkezik majd a CESZ ellen. Egy szó mint száz, az elnök tudta, hogy a
CESZ számára csak most kezdődik az igazi próbatétel.
Ugyan még mindenki nagy erőkkel keresi a CESZ flottát, de várhatóan nem fognak ennyi idő
alatt a nyomukra bukkanni. Főleg úgy nem, hogy a felderítő vadász – igen hatékony – egységeinek
száma most a sok támogatónak köszönhetően megsokszorozódott.
Az elnök megint elpróbálta a beszédet. Egy kicsit feszélyezte a dolog, de kénytelen lesz
megtenni. Elképzelte hogy mellette fog állni Aylar Bren. Csinos nő, és roppant karizmatikus
egyéniség, ez kétségtelen. Jól fognak mutatni együtt.
Miután befejezte a beszéd gyakorlását, megint kinyitotta a hosszas békeszerződés oldalait, a
sötétben a betűk kéken világítottak, és lassan mozdultak felfelé. Minden benne volt: az időnkénti
jelentéstétel a Concord-nak, a taktikai összehangolódás, a területfelosztás és az eddigi rendőrség
által fel nem derített és ki nem pucolt rendszerek kalózoktól megtisztítása. Ez utóbbi képezte a
szerződés elsőként teljesítendő részét. Nehéz lesz, de nem lehetetlen. A CESZ-nek sikerülni fog.
Felsóhajtott. Idegesen a hajába túrt. A várható ellen szövetségek létrejöttét sem lehet majd
elkerülni. Bár a CESZ rendőrség lesz, de előtte egy kisebb anarchikus állapot várható. Ez minden
nagyobb birodalom, szövetség megalakulásakor és létrejöttekor elkerülhetetlen. Arra gondolt, hogy
sokkal egyszerűbb lenne minden, ha megtalálták volna a CESZ flottát. Az erejük még kevés a
frontális támadás visszaveréséhez, és csak az általuk alkalmazott gerilla taktikának köszönhették,
hogy még élnek, mert ez ellen senki nem tud védekezni. Ha most egyet kívánhatna, az az lenne,
hogy találják meg a CESZ-t, még mielőtt ezt a békeszerződést aláírják. De tudta, ez képtelenség.
Főleg 23 óra alatt… Pontosabban 22 óra 50 perc…
22 óra 31 perc a békeszerződés aláírásáig…
Trondam már magánál volt, de még nem tudott rendesen beszélni. Az orvosoknak Gaor is
segédkezett és a gyógyulás utolsó fázisaként a férfi nagy adag vért köpdösött. Azt mondták neki,
hogy mi sem természetesebb egy ilyen sérülésnél. Hát kösz, gondolta. Minden köpet fájt, minden
korty égetett, minden nyelésnél úgy érezte egy kést dugnak le a torkán. Azt hitte, a halálán van. Ám
megnyugtatták, hogy a gyógyulás végső fázisában leledzik. Pár óra és kisétálhat.
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Levették a kötést a nyakáról, de előtte kihúzták az egyik tűt, ami annyira fájt, hogy azt hitte,
menten agyonveri az orvosokat és Gaort is. Azok persze látták, hogy mire számíthatnak, így mire a
férfi észbe kapott, lekötözték. Majd folytatták a tűk kiráncigálását, aminél úgy érezte, hogy egy
életlen fűrészel akarják levágni a fejét.
Pár perc múlva, könnybe lábadt szemmel kapkodta a levegőt.
Gaor lépett hozzá. – Sajnálom Trondam, hogy ennyire fájt, de az a gyógyulás ára.
– Kösz cseszd meg!
– Mondtam, sajnálom – vonta fel a pap a szemöldökét, mert ha Trondam nem is köszöni meg,
hogy megmentette az életét, a fenébe elküldeni azért végképp nem kéne.
– Jól van, na – a férfi lassan megmozgatta a fejét. Jó, a mozdulat nem fáj. Nyelt egyet. Már ez
is egyre jobb. És ekkor érezte, hogy pokoli szomjas.
– Kaphatnék valami innivalót?
– Persze – vágta rá Gaor, majd a műtőterem sarkába ment, egy pohárnyi tisztított vizet
nyomott bele és a férfinak vitte. Majd a szájához tartotta, hogy megitassa.
– A kezeim még megvannak, meg tudom fogni azt a nyomorult poharat – szólt rá szigorúan a
papra.
– És a nyakamat is elkaphatod.
– Hát, ja – grimaszolt Trondam, mert valóban, az első gondolata az, hogy behúz egy nagyot
neki, majd utána kezet nyújt és megköszöni. Jól megtermett alkata miatt a pofonjából nem kértek és
mivel még nem bíztak abban, hogy békésen reagálja le a pokoli fájdalmat, lekötözve hagyták.
Gaor megitatta a férfit. A hideg víz jólesően gördült végig a nyelőcsövén és a gyomrába érve
kellemes érzés áramlott szét.
Majd a lehető legidiótább vigyorával nézett a papra.
– Mi van? – Kérdezte Gaor ijedten.
– Pisilni kell!
Gaor a fejét csóválta. Majd intett az egyik orvosnak, és levették Trondam kezéről a béklyókat,
hogy kimehessen.
Kikászálódott az ágyból és csak ekkor látta, hogy meztelen. Rögtön kérdően fordult Gaor
felé. – A seggemen át műtöttetek meg? Minek kellett levenni mindent rólam? Nem a nyakamat
vágták haza?
Gaor megvonta a vállát és fejével intett az orvosok felé. Akiknek hirtelen roppant fontos
dolguk akadt és egymást lökve, szinte menekültek kifelé a műtőből.
Trondam felröhögött, majd úgy ahogy volt, ment és elvégezte a dolgát.
Észre sem vette, hogy Skye is ébren van már és hason fekve csak őt nézi, de meg sem szólalt.
Csak kuncogott.
22 óra 9 perc a békeszerződés aláírásáig…
Aylar elpróbálta a beszédét. Sokadjára. Milliókhoz fog szólni a Scope csatornán át, élőben.
Közben azon gondolkodott, hogy még föl is kell öltözni szépen ehhez. Mit vegyen fel? Díszítse fel
magát, mint egy királynő, vagy maradjon laza, vagány? Hm. Nem tudott dönteni.
A modul lakószintjén, az egyik szoba mosdójának tükre előtt állt. Már több, mint 24 órája
annak, hogy befejezték az utolsó, Kor-Azor hadműveletet és a Concord hivatalosan kitűzte a
békeszerződés aláírásának időpontját.
Aylar büszkén nézett magára a tükörben. Megcsináltad elnökasszony, mondogatta magának. A
tükör oldalán megnyitott egy világító billentyűzetet, ami összhangban állt egy ruhatárral és a
rendelkezésre álló öltözékeket magára „pakolta”. Fejdísz, köntössel. Hm, ez nem jó. Túl puhány,
törékeny nő látszatát kelti. Bőrszerelés lazán összekötött hajjal. Ez nem rossz, de túlságosan laza.
Sikerült megtalálnia a két végletet. Variálni kezdett, a tükör megjelenítette, hogyan nézne ki, ha
valójában viselné a beállított öltözéket. Szoknya… Á, ez kurvás. Harci szerelés. Hm, ez nem rossz.
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Marad a palást, egy kisebb fejdísz, és valami vagányabb szerelés. Egy mellény, amiben látszódnak
keblei is. Hm, de szépek is ezek a mellek elnökasszony, dicsérte magát. Jó a feneked is. A lábad is.
Észre sem vette, hogy Kiex felkelt már. Mivel Trondam még sérülten aludt, a kapitány
barátnője is ki volt ütve és mindkettejüknek szüksége volt valakire, ezért úgy beszélték meg, ezt
most titokban tartják párjuk előtt. Jól érezték magukat együtt és ugyan Aylar megesküdött, hogy
nem teszi a kapitánnyal még egyszer, most mégis megtörtént. Mi történt veled, gondolta magában a
nő.
Kiex csak a könyökére támaszkodva nézett be a mosdóba és a tükör által kivetített lehetséges
ruházat variációk egyikére rámondta, hogy ez jó.
– Igen? – kérdezte a nő.
– Aha. De még jobb lenne, ha semmi nem lenne rajtad.
– Figyelj ide Kiex kapitány! – fordult meg a nő. – Megbeszéltük, hogy csak azért töltjük
kettesben az estét, mert párunk éppen az egészségügyi blokkban múlatja az időt, kiütve. Nekem
kellett valaki, és veled jó volt, elismerem. De a mai már tényleg az utolsó, ne haragudj. Trondam az
én kedvesem.
– Az enyém meg Skye – fordult a hátára a férfi és tudomást sem véve a nőről a plafont kezdte
vizsgálgatni.
Aylar elnézte a férfit egy darabig. Jóképű, jó az ágyban is, de nem az ő esete hosszabb távon.
Skyebe pedig olyan szerelmes volt, hogy megtett volna érte bármit. Ők jó pár. Neki meg maradt a
hülye 'matar, de épp azt szerette benne, hogy le lehetett rajta vezetni a mérgét sokszor. Püfölhette,
üthette, vághatta, a férfi nem sírdogált. Az ágyban meg… Hú Trondam, térj már észhez, kezdte
kívánni hirtelen.
Nem szóltak egymáshoz. Jól érezték magukat az előző buli után és kész. Csak szex, semmi
más. Így van rendjén.
– Megyek, megnézem hogy van Skye – mondta hirtelen Kiex.
– Én is megyek Trondamhoz.
Lefürödtek… Külön. Bár az öltözékek felvételekor mosolyogva mérték végig egymást, nem
kezdtek bele újra a dolgokba, sőt, még izgatottá sem váltak. Nagyon jó. El tudták határolni a jóleső
együttlétet a további érzésektől.
Mielőtt elhagyták a szobát, Aylar még Kiex elé állt és az arcába mutatott.
– Tehát akkor kuss a mai estéről.
– Úgyis észreveszik, mi történt köztünk – mosolygott Kiex.
Aylar a száját húzta. Hm, ez igaz. De aztán megvonta a vállát.
– Tökmindegy. A 'matart úgyse érdekli, Skyet se túlságosan szerintem.
– Magam is erre gondoltam – mosolygott Kiex.
– Na jó, de ha nem kérdeznek rá, ne mond, oké?
– Igenis – a férfi vigyorogni kezdett.
Aylar finoman vállba bokszolta majd arcon csókolta. – Kösz az estét kapitány!
– Én is köszönöm elnökasszony.
Kisétáltak a folyosóra. Senki. Legtöbben buliztak, hiszen most 48 órás ünneplés van
folyamatban. A fönti szinteken döngő zenét most, hogy elhagyták a hangszűrő modulokkal
telezsúfolt lakószobát, máris hallották, érezték. Hadd bulizzanak, megérdemlik.
Aylar pedig úgy érezte, hogy mindenki a gyermeke, ő pedig az anyatigris, aki megvédi és
sikerre viszi csemetéit…
21 óra 30 perc a békeszerződés aláírásáig…
Rufy az Aeon-ban maradt és ott is aludt. A Concord bejelentése után Aylar rábízta a
személyzetre, mert a kislány nagyon érdeklődött a hatalmas anyahajó titkai után. Érdekelte minden,
a hipehajtómű mag, a drón-, és a hajóhangárak, a fegyvermodulok, a híd, a hajó felépítése,
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szerkezete, minden.
A kislány persze az átépített robotján közlekedett, mint egy hátason. Éppen egy Duion Pad
nevű Amarr technikussal sétált a folyosókon és kérdezősködött.
– És az mi? Mi? – döntötte oldalra a fejét érdeklődve.
– Az ott egy kommunikációs panel. A hajó más részeivel lehet beszélni ezeken, de mindenki
jobban szereti a kézi kommunikátorokat használni.
– Aha, értem, értem. És az ott mi? – mutatott lefelé a nyitott oldalú folyosóról a mélybe. A
hangárszekció fölött futott ez, lent látni lehetett az öt parancsnoki hajót és a Wolf-ot, amivel nemrég
bedokkoltak.
– Az ott egy irányítódrón – mutatott a méter nagyságú, négy karú lebegő szerkezetre. Fények
szaladtak át testén, irányjelzőket és visszaszámláló kijelzéseket tudott megjeleníteni és összhangban
állt a híddal.
– Aha, értem, értem – bólogatott. – Megmuti a hiperhajtómű magot is?
– Igen, gyere, erre van.
Duion beindított egy falon közlekedő robogót és oldalát felnyitva előre ült, Rufy mögéje és a
robotja pedig ügyesen bemászott a hátsó ülésre. A férfi ámuldozva nézte a gépet, mert tudta, hogy
ezt a kislány építette.
– Ezt ugye te készítetted.
– Aha – bólogatott mosolyogva.
– Nagyon ügyes vagy. Sokra fogod még vinni. – Bólogatott elismerően a férfi, mert tudta,
hogy ilyen átalakítás az nemcsak, hogy nagy szakértelmet, de különleges érzéket is igényelt. Rá
kellett érezni arra, hogy a robotnak mi a jó, máskülönben csak hibajelzéseket megjelenítve
tiltakozik egyfolytában. Ám Rufyé nem így tett, sőt, akadálytalanul, simán mozgott, semmi hang,
semmi fura berregés, kattogás.
Elindultak a kocsival sebesen a hiperhajtómű mag felé.
A közelbe érve a folyosók falán megszaporodtak a figyelmeztető jelzések és egyre több
vaskos ajtón kellett áthaladniuk. A falakat itt már vörösre festették.
– Ez ennyire veszélyes?
– Igen. A mag közelében tartózkodni ugrásokkor életveszélyes. A gravitációs torzulás megöli
az agyad és a tested.
– Hű – ámuldozott Rufy. – És most be tudunk menni?
– Most igen, de amint beindulnak a hajó rendszerei, ez szigorúan tilos. És mint mondtam,
ugráskor meg jó messze kell tőle lenni. Csak kövesd a falakon a jelzéseket és tudni fogod.
A vaskos ajtók kinyíltak és hirtelen minden forogni kezdett a közelükben. A falak életre
keltek, hullámzottak, a hatalmas magterem közepén pedig fényesen lüktetett a gömb. Akkora volt,
mint egy ember. Kékre, zöldre, vörösre, sárgára, feketére váltott minden másodpercben és ezek fura
átfedéseit is képes volt kivetíteni magából.
Rufy szája tátva maradt a látványtól. Szemének köszönhetően látta, hogy mekkora erő
rejtezik ebben a gömbben, amit egy vaskos szerkezet tartott rögzítve. Erre az állványzatra akár fel is
lehetett mászni és kényelmesen sétálni, ám a maghoz szigorúan tilos volt közeledni.
Kijöttek a magteremből és most a fegyverrendszerek felé vették az irányt.
A robogóból Duion mindig kiintegetett, mikor egy kollégájával találkozott. Előfordult olyan
is, hogy ugyan egy hajóban dolgoztak, mégsem látták egymást napokig, mert elvesztek a hatalmas
termekben és folyosókon.
A robogóval átszáguldottak egy energiacella tároló termen. A zúgás, a kifelé sugárzó, érezhető
tiszta erő szinte felborzolta a hajukat. A falakon körben hosszúkás, kék színű tartályok sorakoztak, a
rácsos padló alatt is rögzítetten világítottak, sőt, még a plafonról is lógtak lefelé nagy
összevisszaságban.
Mikor a kis jármű itt száguldott át, Duion nem látta ugyan, de Rufy észrevett valakit. Éppen
bebújt az egyik hatalmas tartály mögé előlük.
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Rufy összehúzta a szemeit. Maga sem tudta miért, de nem akart szólni a sofőrnek. Hagyta,
hadd száguldjon tovább. Ő pedig jól megnézte magának a rejtőzködő valaki színeit. Magas
veszélyességi kijelzés, melyet már néhányaknál tapasztalt. Mint például Nyphnél és Belnnél.
Emlékezett Eyxon harci leckéire, aki az elsők között véste az eszébe: „Ha látod az ellenséget,
igyekezz úgy tenni, mintha nem látnád. Azt fogja hinni, biztonságban van.”
Bár a rejtőzködő valaki bizonyosan észrevette őket, hiszen mi másért bujkált volna, de Rufy
nem mutatta ki. Csak megvárta, míg a kis jármű átrobog az energiacella tárolón, majd mikor biztos
távolságba értek, előreszólt Duionnak.
– Valaki volt az előző teremben.
– Hát persze, vagyunk néhányan ezen a hajón.
– Úgy értem, izé, nem technikust láttam.
– Ja, hát az is előfordulhat. Tudod, a CESZ-ben sokan vannak benne, biztos az egyikük az.
– Értem, értem. – A kislány úgy döntött, nem beszél tovább erről. Majd elmondja Trondinak.
A drónhangárakhoz száguldottak. Rufy megint elképedt a hatalmas harci drónok láttán.
Kisebbek voltak, mint egy fregatt, ám jóval nagyobbak mint egy ember.
– Tyű! – ámuldozott.
– Félelmetesek, ugye?
– Aham, azok, azok – bólogatott. Megcsodálta a formatervezett külsőt, a felületükön
játszadozó fényeket, a némán előre meredő ágyúikat. Félelmetesek.
Kis idő múlva átnézték az összes lehetséges látogatható helyet az anyahajóban, köszönhetően
a közlekedő járműnek pár óra alatt végeztek ezzel. Majd megálltak egy központi karbantartó
egységnél, ahonnan minden javító drón és személyzet elindult és távirányítással kontrollálhatták a
munkálatokat. Elmélyültek az alapok átvételében. Rufy nagyon fogékonynak mutatkozott, bár
Duion tudta, hogy ettől még éles helyzetben nem veszik hasznát. Csak elütötték az időt, hiszen az
anyahajón minden rendesen üzemelt… jelenleg…
21 óra 2 perc a békeszerződés aláírásáig…
Aylar és Kiex átrepültek az Aeon-ba és felmentek az egészségügyi blokkba. Amint a folyosón
közelítettek, az ajtó előtt toporgó orvosokat látták egy kupacba gyűlni és felháborodottan
beszélgettek. Aylar közeledtére haptákba vágták magukat. Gaor nem volt itt már.
– Mi folyik itt? – kérdezte gyanakodva Aylar.
– Bren elnökasszony – nyelt egyet egy Minmatar doktornő. Jól tudta, hogy Trondam Aylarral
van együtt, így a bent zajló események miatt gyorsan kitalált valami magyarázatot. – Az a helyzet,
hogy most nem szabad bemenni.
– Miért nem?
– Hát, steril környezetre van szükség egy kis időre, mert baktériumot észleltünk a levegőben,
ezért vagyunk mi is itt kint.
– És Trondamnak és Skyenek nem lesz baja?
– Őket búra alá tettük, még nincsenek teljesen jól.
– Értem – bólogatott Aylar. – Hát jó, akkor visszajövünk később. – Ezzel Kiexszel a híd felé
indultak egy szállítójárműben.
A Minmatar doktornő felsóhajtott. Sikerült kidumálnia a helyzetet. Bent ugyanis…
…Skye nagyot sikított, amint lovagló helyzetben volt Trondamon. Szeretkeztek. Már
mindketten jól voltak, nem volt semmiféle baktérium és a férfi előzőleg megkérte az orvosokat,
hogy adjanak egy kis időt nekik. Ők persze tudták, a férfi mit szeretne. Ám arra Trondam sem
számított, hogy Aylarék ilyen gyorsan ide jönnek.
Mikor meglátták a külső kamerák képeit Skye gyorsan leugrott Trondamról és visszabújt az
ágyába. Az előző napi orgiával szemben most nem akarták borzolni a kedélyeket. És azt sem tudták,
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hogy Aylar és Kiex megint összebújtak.
Mikor Aylarék elsétáltak és az orvosok kidumálták a helyzetet, Skye visszasiklott
Trondamhoz és újra ráült. Csípőjét ügyesen mozgatva kérdezte.
– Na, hogy van az én faszlovagom? – majd csókolgatni kezdte a nyakát ott, ahol kiszakadt a
fele.
– Már sokkal jobban – harapott bele a nő fülébe. Mindössze pár másodpercre volt szüksége,
hogy hírhedt szerepében tetszelegjen újra és Skye megint hatalmasakat nyögött rajta lovagolva…
Aylarék leparkoltak a kis robogóval, majd az utolsó száz métert sétálva tették meg. A nő
magában nevetett. Kiex pedig kiszúrta ezt.
– Mit röhögsz?
Aylar elképedve nézett rá. A férfi nem tudja. Majd sóhajtott, a mosoly újra kiült arcára.
– Kiex kapitány – tette a vállára a kezét.
– Mi van? – gyanakodott a férfi.
– Hát kérlek szépen az van, hogy Trondamnak és Skyenek már semmi baja.
– Akkor menjünk vissza.
– Nem megyünk! – rázta a fejét a nő. – Ők most…
Kiex elsápadt. Féltékeny lett. Barátnője éppen Trondammal enyeleg. Nagyokat lélegzett, hogy
lenyugtassa magát és azon volt, hogy visszarohanjon.
– Hé kapitány – adott neki egy finom pofont Aylar. – Manapság így mennek a dolgok.
– De Skye éppen…
– Skyet éppen megtömi Trondam. Na és?
– Mi az, hogy na és?
Megint pofon csattant, ezúttal kissé erőteljesebb. – Szerinted szólhatsz bármit is? – vonta fel
szemöldökét a nő.
– Hát… – Kiex kezdte felfogni, miről beszél Aylar, de rossz volt ezt megemészteni.
A nő pedig látta rajta, hogy zúgolódva, de kénytelen elfogadni a helyzetet. – Egy szavad sem
lehet kapitány. – Most a pofon után a nő tenyere az arcán maradt, majd barátian simogatni kezdte. –
Te is megkaptál engem, most Trondam is megkapja a te nődet. De ne aggódj! Skye veled fog
maradni. És nem lesz többet Trondammal.
– Nem lesz? – kérdezte félénken a férfi.
– Te jó ég, kapitány, te aztán nagyon szerelmes vagy. – Nevetett fel.
– Az vagyok bizony. – Pillantott rá zavarodottan.
– Vedd lazán. Manapság így mennek itt a dolgok. Én se szólok egy szót se, hogy Trondam
nem engem kezel le éppen, hanem a te nődet.
– De az más, mert te Skyet is szereted.
Aylar húzogatni kezdte a száját. – Na jó, ez igaz, de…
– Na látod. Most akkor én mit csináljak? Feküdjek le Trondammal, hogy kvittek legyünk?
A nő kacagott. Majd megrázta a fejét. – Kiex kapitány, tedd túl magad ezen. Megesett és kész.
Most fontosabb dolgunk van, mint kicsinyes jelenetekkel törődni.
Kiex vett pár nagy levegőt, de a nő látta rajta, hogy nagyon szenved. Úgy döntött, beszélni
fog Trondammal és Skyevel, hogy ők ketten a jövőben mellőzzék az együttléteket, mert ez a
szegény férfi itt hal szörnyet mindjárt. Ha meg mégsem bírják ki, akkor tegyék titokban. Őt magát
nem érdekelte és szerencsés is volt, hiszen sem Trondamot, sem Skyet nem rugdosta ki az ágyából
és valami különös izgalom kerítette hatalmába, mikor szeretett faszlovagja a másik szeretett
nősténnyel enyeleg. Micsoda perverzió. Bár ha jobban belegondolt, ma már az igazi perverziónak
inkább az minősült, ha valaki egyetlen emberrel éli le az életét és nem próbál ki másokat. Ebben
leginkább a bolygólakók jártak élen, a pilóták belekóstoltak mindenbe, amibe csak lehetett.
Akárcsak ő. Hm, de szép is az élet. Főleg most, hogy győztek. A galaxis tele jobbnál jobb
férfiakkal. És persze csajokkal is. Hmmm…
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20 óra 48 perc a békeszerződés aláírásáig…
Volre részegen zuhant el a tánctér szélén. A kalapja lehullott a fejéről és elgurult.
Kétségbeesetten mászni kezdett felé, miközben pár ember rátaposott a fehér színű fejfedőre.
A modulban még mindig hatalmas volt a buli. Már több, mint 24 órája ment a mulatozás.
Mikor Volre elzuhant, Mei – szintén tök részegen – még botorkált. Nem vette észre barátját, nem
jutott eszébe, hogy akár a földön is fetrenghet. Majd megvonta a vállát és önmagában kezdett
táncolni.
A sok ember közt hirtelen észrevette Irohat és Belnt. Táncoltak. Legalábbis igyekeztek. A
Caldari férfi merev részegnek tűnt, a nő sem volt ennél különb. Nahát, a véres kezű diplomata
lányka mindjárt eldől. Egymást tartották és csókolóztak, majd próbáltak mozogni az ütemre, de
kevés sikerrel.
Mei tovább nézelődött, keresve párját, még mindig elképzelhetetlennek tartva, hogy elzuhant.
Hol vagy drágám? Merre bujkálsz? Majd észrevette Eyxont. Táncolt. Egy elég jóképű Minmatar
férfit talált magának. Táncuk idillinek tűnt, egészen addig, míg Eyxon le nem harapta a férfi ujját…
Borzalmas bunyó bontakozott ki középen emiatt, a modul rendfenntartói egyre csak
suhogtatták sokkoló botjaikat, ami miatt hamar helyre állt a rend. Eyxon mosolyogva slisszolt ki
középről, őt nem, ám áldozatát jól fejbe kólintották, majd kicipelték. A nő nevetett. Hát csak erre
kell neki a férfi, gondolta Mei. Majd Eyxon új partnert talált magának. Mei pedig fájdalmasan
felszisszent. Ha a nő szájába nem valakinek az ujja kerül, hanem… Szegény szerencsétlen. Sajnálni
fogja az illetőt majd.
Valami a lábának ütődött. Lenézett. A párját látta, aki úgy ölelte megtalált kalapját, mintha az
élete függne tőle. Mei lehajolt, megfogta Volre grabancát és talpra állította.
– Térj észhez édesem! – Mondta tántorogva.
Volre szemei a nő ajkaira tévedtek. Révetegen nézte a szép vonásokat. Mei pedig úgy
gondolta, hogy a férfi figyelmét valamivel fent kell tartani, mert megint összecsuklik, ezért az
ajkaira tapasztotta sajátját.
Miközben csókolóztak, Mei úgy döntött, elég volt mára az italozásból. Már alig álltak a
lábukon, ideje ágyba menni. És ezúttal aludni egy keveset.
Volre már nem bírt járni, ezért Mei a nyakába vette a karját és cipelni kezdte kifelé. A CESZből sokan ismerték őket, és azok, akiket nemrég szabadítottak ki a börtöntelepről, most boldogan
ujjongva futottak hozzájuk. A nő pedig sopánkodott. Hol voltatok eddig? Miért akkor kell jönni,
mikor épp távozni készülünk? A kiszabadítottak megköszönték Meinek és Volrenak a szabadító
akciót, de a férfi már öntudatlanul lógott barátnője vállán, a nő pedig csak a hajszálakat fújkálva ki
a szeméből már menekülésként élte meg a távozást.
Néhány perc elteltével kijutottak a tánctérről. Volre sem volt kis darab férfi, de Meinek nem
okozott nehézséget a cipelése. Levitte a férfit az alsó szintekre, majd a szobájukba érve ledobta az
ágyra. Továbbra is horkolt.
Mei kedvet kapott egy kis ágyjelenethez, de látta, hogy ez most nem fog menni. Meg persze ő
maga is dülöngélt. Elkezdte levenni magáról a ruhákat, hogy aludjon egyet, de ekkor abbamaradt a
horkolás. Volre felébredt.
Mei épp csak egy melltartóban és bugyiban készült az ágyba mászni.
– Drága… édes… kicsi… törékeny… – motyogta Volre.
– Ez utóbbi kettő nem igaz.
– Szeretlek drága!
– Én is szeretlek – Mei megcsókolta, de tudta, ennél több nem lesz egy ideig. Túl sokat ittak.
– Aka… akarlak – majd elájult.
Mei eldőlt az ágyban, majd aludni akart, de csak ekkor lódult meg minden körülötte. Nem, ez
nem fog menni, gondolta. Akkor most mi legyen? Nézze a forgó plafont? Azt már nem.
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Támadt egy ötlete. Úgy ahogy volt, alsóneműben ment ki a szobából és átbotorkált a
folyosókon. Többnyire párok járkáltak erre és mikor a jó alakú nő megjelent, lenge ruházatban, tök
részegen, nyomban jöttek a nyakasok, taslik. Többen nem hitték el, hogy ez a tántorgó, bomba nő
volt az a kardos amazon, aki úgy ölte nemrég a Concord rendőreit, mintha minden egyes fejért
milliókat kapna.
Mei elérte a modul egészségügyi részlegét. Két orvos volt bent épp, akik egy ájult férfinek
adtak be egy injekciót. Pár másodperc múlva felhördült és magához tért a merev részegségből. Ez
az. Ez kell neki is.
Mei dülöngélve kért két józanító injekciót. Az egyiket be akarták már itt adni neki, de úgy
döntött, majd magának.
Visszarohant a szobába. Volre még mindig aludt. Széttárt karokkal, hanyatt fekve.
Mei rámászott és ráült az ágyékára. Semmi reakció. Majd ördögi vigyorral lepattintotta az
oltópisztoly elejét és beledöfte Volre mellkasába…
A férfi szemei felpattantak, hörögve ült fel, de ebben a pillanatban Mei elhajította az
„fegyvert”, majd a vállainál visszanyomta az ágyra.
– Na most drágám, most te kellesz nekem! – ingatta a fejét, majd levette melltartóját.
Az oltópisztoly tartalma kis mennyiségű mesterséges adrenalint és megannyi élénkítő szert
tartalmazott, tele nanorobotok millióival, amik a vérbe jutott alkoholmolekulák semlegesítésével
lettek megbízva. A szer egyetlen perc alatt teljesen kijózanított egy embert, egy kis szédülés
megmaradt, de semmi több.
Volre egy perc múltán érzékelte, hogy ágyékát kellemes meleg érzés tölti el. Felnézett és Mei
éppen vette le a nadrágot róla.
Nem ellenkezett. Barátnője most gyakorlatilag meg fogja erőszakolni. Ám ha ilyen kellemes
ez, akkor szeretné, ha minden nap a jövőben ezt tenné majd…
Volre, immáron teljesen józanul hunyta le a szemét és élvezte, ahogy Mei haja csiklandozza a
hasát…
20 óra 12 perc a békeszerződés aláírásáig…
Fey izzadtan gördült le a Minmatar férfiról, aki közel húsz órával ezelőtt még nem tudta, mire
vállalkozik, mikor elfogadta a nő invitálását „egy kis szexre”. Azóta a szerencsétlen férfiassága
erőszakosan, serkentő szerekkel lett ébren tartva, nem kevés sikerrel. A nő megkapta, ami kell neki.
Ám szerencsétlen férfinak már mindene fájt. A lábai remegtek, az ágyéka izzott, a hasa égett. És a
nőnek még ez sem volt elég.
A férfi – Fey már nem is emlékezett a nevére, pedig húsz órája szívták a közös levegőt a
szobában – valami Zas Polm volt, vagy micsoda. Vagy talán Pas Zolm? Vagy Mas Zolp? Érdekel ez
téged egyáltalán te lány?
Fey kifújta magát és ránézett a könyörgő arcú Zas… Pas… Mas…-ra, vagy akárki is legyen.
Teljesen kikészült már. Nem bírta tovább. Ám a nőstény nem engedte elmenni. A remegő lábú férfi
karjai le voltak bénítva egy kis robot által, a vérkeringést blokkolták bizonyos testrészekben, csak
ami kellett – a csípőtájék, a combok és a térd – oda jutott az éltető folyadék. A nő szexrabszolgát
készített a férfiből.
Az első órákat még élvezte és szeretett volna pihenni egy keveset, de a nő erőszakoskodott.
Nagyjából a hatodik óra után már tényleg úgy érezte, többre képtelen. A nő még ennek ellenére is
marasztalta és remek parfümökkel újraébresztette a szunnyadó férfiasságot. Aztán már menekülni
akart, ám az egyik kis robot „kiütötte”. Fey az ágyra cipelte, majd lebénította. Azóta pedig minden
órában egyszer telepumpálta stimulálókkal, majd élvezkedett hosszasan. A férfinak még a nyelve is
el volt zsibbadva. Értelmes beszédet se tudott mondani.
Fey az legutolsó menet után izzadságban fürödve kifújta magát és a könyökére támaszkodott.
– Nagyon jó vagy – kezdte simogatni a férfi mellkasát.
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– Mmmfff… – nyögte kétségbeesetten. Bénított nyelvvel nem tudott értelmesen beszélni,
csak nyögdécselni.
– Hol tenyésztetted?
– Mfmfmf…
– Ja, bocs. – Dőlt a hátára. – Ó egek, de itt maradnék veled még egy ideig, de mindjárt jön a
béketárgyalás, a szerződés és kezdődik újra a sok csihi-puhi.
– Mmmmmm…
– Tudod – támaszkodott fel újra – az az igazság, hogy nem szoktam ilyesmiket művelni. De
tényleg, a tiéd olyan jó… – az ágyékánál tapogatózott. – Működik még? – fogta meg a szerszámot.
– Mmmmmmmmmmmmmmm… – a férfi már majdnem sírt.
– Hmm, ez nem működik. Na de sebaj, orvosoljuk ezt is. – Majd ujjaival odaröptette az egyik
robotot, ami rászállt a férfi nemi szervére. Négylábú kis rovar formájával rámászott, majd tűket
lökött ki és tovább „tipegett”. Minden négyzetcentiméterre jutott egy szúrás és nem csak magába a
„szerszámba”, hanem a környékére is. Teltek a másodpercek…
– Hűha, ez még mindig működik – mosolygott Fey a férfira, aki életének legveszedelmesebb
vigyoraként élte meg ezt. – Lazítsd el magad – mondta, majd fonott hajtincsei csiklandozni kezdték
a férfi még érzékeny hasát, amint fejével az ágyéka felé közelített, percek múlva pedig formás
testével újra hozzá simult és folytatták a huszonegynéhányadik menettel…
De jó is ez a CESZ, még sose talált magának ilyen jó partnert…
19 óra 10 perc a békeszerződés aláírásáig…
Aylar és Kiex az Aeon hídján cseverésztek. Elmesélték egymásnak régi kalandjaikat, azt,
hogy hogyan találták meg jelen legénységüket, mi mindenen mentek már keresztül. Aylar elmesélte,
hogyan találkozott össze Trondammal, melyet vörös fejjel adott elő, hiszen tele volt kínos
részletekkel. Eközben egyre csak azt mondogatta a röhögéstől nyüszítő férfinek, hogy „kuss már”,
de ő maga is kacagott megállás nélkül.
Aylar ámuldozva hallgatta Kiex történetét Feyről is, akiről megtudta, hogyan talál magának
partnert, még akkor is, ha a férfi nem akarja. Bár szépsége miatt ez utóbbival még sosem
találkoztak, de a sok szerencsétlen élete végéig bánta, hogy engedett a nő piszkosul erős bájainak.
Kiex további jó történeteket mesélt, amire Aylar hatalmasakat kacagott.
Nagyon jól érezték magukat egymás társaságában. Aylar úgy tekintett a férfire – függetlenül
attól, hogy mi történt köztük – mint egy lelki társra. A „nyúlszív” kapitány története során kiderült,
hogy mégsem olyan gyenge, megvolt a maga indoka arra, hogy miért akart esélyt adni annak is, aki
nem érdemelte meg. Így már érthető, zárta le magában Aylar az ezzel kapcsolatos témát.
A beszélgetés közben nyílt a híd ajtaja, megérkezett Trondam és Skye.
– Nahát, nahát felébredtünk? – mosolygott sejtelmesen Aylar.
– Igen, épp néhány perce – kezdte magyarázni Trondam.
Aylar és Kiex szemük sarkából egymásra pillantottak. Jól tudták, hogy Trondam és Skye már
régebben ébren vannak, csak épp egymással voltak elfoglalva. Úgy döntöttek, játszanak velük egy
kicsit, hisz idő van rá, minden rendben, csak várniuk kell még 19 órát…
– Értem – bólogatott Aylar.
Eközben odasétáltak hozzájuk és a párok megölelték, megcsókolták egymást.
Aylar Quafe-t hozott nekik, majd ártalmatlan beszédbe kezdett. Trondam és Skye nem tudnak
arról, hogy Aylarék már rég tisztában vannak azzal, hogy mi történt az egészségügyi részlegben.
– Tehát nem rég tértetek magatokhoz? – kérdezte az elnökasszony.
– Igen, kábé egy órája.
– Az előbb perceket mondtál. Most meg egy óra?
– Hát, egy órának éreztem a perceket.
– És ez alatt az óra alatt mi történt veled?
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– Hát, először levették a kötést és beadtak pár szert.
– Aham – bólogatott Aylar nagyra nyílt szemekkel.
Skye máris észrevette rajta, hogy mire akar kilyukadni a kérdezősködéssel, ezért enyhe
bűnbánással lehajtotta a fejét. Lebuktak. Kiex figyelte barátnője arcát és látta rajta, hogy ezzel
beismeri tettét. De ahogy Aylar is mondta, egy szava sem lehet, hiszen… Hopp, ezt nekik se kéne
megtudni.
Már csak egy ember nem fogta fel, hogy teljesen felesleges magyarázkodni, hiszen lebuktak:
Trondam.
– És nagyon fájt a tűk kiszedése. Aztán mikor észhez tértem, az első órában már…
Aylar belevágott: – Nem azt mondtad, hogy percek voltak mindössze?
– De, hát perceknek éreztem az órát. És…
– Az előbb fordítva mondtad – Aylar egyre nehezebben tudta visszatartani a röhögést, ahogy
Trondam hazudozni próbált, de már rég lebukott.
– Fordítva? Hm, biztos az időzavar miatt.
– Amiben perceknek érzel órát, ami olyan gyorsan telik, mint az óráknak tűnő percek
lassúsága.
– Mi van? – Rázta a fejét értetlenül Trondam, de Skye közel hajolt és combjára téve kezét
megmagyarázta a helyzetet:
– Az van Trondam, hogy lebuktunk – mondta bólogatva, mintha értelmi fogyatékosnak
magyarázna.
A férfi összepréselte száját, majd prüszkölve kifújta a levegőt.
– Hát, nincs több hozzáfűznivalóm.
– Egész jó volt 'matar. A hazugságvizsgáló szondákat se rajtad fogják tesztelni a jövőben.
– Kapd be! – mondta sértődötten, meglepő módon érzékenyen reagálva az ugratásra.
Erre már mind felnevettek. A győzelem öröme, a nemsokára bekövetkező békeszerződés
aláírása bearanyozta napjukat.
Nem sokkal később elhagyták az Aeon hídját, hogy a szórakozómodulban csatlakozzanak egy
kicsit a mulatsághoz, majd elvonuljanak a lenti szobákba, hogy a nagy, történelmi eseményt
megünnepeljék…
18 óra 23 perc a békeszerződés aláírásáig…
Duion éppen a hajóhangár rendszereinek ellenőrzését végezte. Rufy nem volt vele, kifáradt a
hatalmas hajóban utazgatástól és elment lepihenni egy kicsit. A férfi igencsak megkedvelte a
kislányt és fordítva is megtörtént ez. Megbeszélték, hogy ha Rufy kialudta magát, akkor Duion is
megy egyet szundítani, majd utána már készülni kell a békeszerződésre és felkészíteni a hajót az
indulásra. Aylar már leadta a parancsokat, hogy ezzel akar a helyszínhez közeli Low Sec-be érkezni
és onnan az Absolution-nal továbbmenni.
A nő és közvetlen társai nemrég hagyták el az anyahajót és átrepültek a szórakozómodulba.
Az ellenőrzés közben egy furcsaságot vett észre: egy komp is be volt dokkolva, melyek
többnyire kis méretük miatt beleestek az „egyéb tartozék” kategóriájába, így sokszor elkerülte ez a
benti személyzet figyelmét. A férfi sem akart ezzel foglalkozni eleinte, de vizuálisan is látta már a
hajót. A magasból nézve furcsa festés ékesítette a tetejét. Ezek bolygóközi szállításra és
állomásokon belülire egyaránt alkalmasak voltak, ám a gyatra manőverezőképesség miatt
használatuk leginkább egyszerű dolgokra korlátozódott.
Duion éppen hívni akarta Aylart. Ám valaki hirtelen megbökte a vállát.
– A franc, ne ijesztgess már – fordult hátra kollégája felé.
Ám nem a kollégája állt mögötte, hanem egy magas, kopasz férfi, fekete, tüskékkel ékesített
vértezettel, arcán tetoválások, varratok díszelegtek. Hátán keresztben hatalmas kard, oldalán
energiapisztolyok, egyedi kivitelben.
#307#

Duion épp mondani akart még valamit, de a kopasz villámgyorsan a nyakára tekert egy
fojtóhurkot, majd megrántotta.
Duion feje lehullott a mélybe, az izzó szál pedig leégette az elvágott ereket így egy csepp vér
sem hagyta el sem a testet, sem a fejet.
A kopasz körbenézett. Senki nem látta. A kamerákat már előzőleg piciny bénítótöltettel iktatta
ki.
Leguggolt, hogy lenézzen a kompra. Majd a kezén lévő kommunikátorba szólt bele.
– Bestiák! Bent vagyunk! Vadászatra felkészülni! – vigyorodott el és tűhegyesre reszelt fog
Implantátumain végighúzta a nyelvét. A kiserkenő vért ízlelgette a szájában. Minden Blood Raideres szereti a vért. A fejvadász különítmények nem kevésbé…
Skye felnyögött, ahogy Kiex belehatolt. Nyomban rácsimpaszkodott a férfire és élvezte,
ahogy az a fejét a mellei közé fúrja.
Kiex pedig örökké akarta ezt érezni. A nő selymes bőrét, illatát és a magas fokú szexuális
tapasztalatot…
Aylar szemeit behunyva adta meg magát a gyönyöröknek, ahogy a 'matar újra rajta éli ki
férfiasságát. Ó igen, gyere még.
Trondam pedig mintha azt érezte volna, hogy Aylar új dolgokkal kedveskedik neki.
Olyanokkal, amiket eddig csak Skye csinált vele. Hát, csajok, csajok, mindig megbeszélik ezt
egymás közt. Izzadtan hajolt a nő mellei közé és csókolgatni kezdte a formás idomokat, a nő pedig
teljes eksztázisban karolta át a fejét…
17 óra 51 perc a békeszerződés aláírásáig…
22. RÉSZ: A CESZ VÉGSŐ SIKERE II.
17 óra 48 perc a békeszerződés aláírásáig…
A CESZ 15. számú felderítővadász különítménye
Az összes vadász különítmény kiválóan teljesített a CESZ első hadművelete óta. Feladatuk
nem állt másból, csak a felderítőhajók levadászásából. Ezért minden egyes ilyen egység több,
fontos hajóval rendelkezett: térfogókkal, mint Sabre és Phobos, kis és gyors hajókkal, mint
Dramiel-ek és Crow-k és közel ilyen sebes, nagy tűzerővel büszkélkedő Vagabond-okkal. Az elmúlt
hetekben ezek az egységek szerte Új Édenben egyetlen feladattal dolgoztak: minden felderítőhajót
levadásztak.
A 15. számú felderítővadász egységnek az irányítása egy Vagabond hídjáról történt, ahol
Nasd Coel Caldari parancsnok éppen azt tervezte, hogy a békeszerződés aláírása után – mikor már
nem lesz szükség a felderítővadászatra többé – átjelentkezik a felderítéshez. Ugyan szerette a
Vagabond típusú hajót is, de jobban kedvelte a kisebb, gyors, lopakodó fregattokat.
Feltett lábbal nézte a kapu közelében lévő óceáni bolygó sötét tömegét. A nap éppen
takarásban volt mögötte, csak a gömb jobb szélén, a horizonton játszadozott a fénye. Keskeny,
fényes ív; a légkörön megtörő fény gyönyörű játéka mindig lenyűgözte.
Úgy érezte, hogy a hátralévő 17 óra roppant unalmas lesz. Ugyan a felderítővadász
különítmények kiválóan teljesítettek, de nem mindnek akadt dolga. Különösen azoknak nem, akik a
fő flottához közel járőröztek. Ide már szinte egy felderítő sem jutott, mert menet közben
megsemmisítették mindet.
Unalmas nap. Unalmas utolsó órák. Azon gondolkodott, hogy melyik felderítő alakulatot
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válassza majd magának. Biztos lesznek majd olyanok, akik a Blood Raider klán bázisait derítik fel,
mások az Angel Kartellt, hogy a CESZ a szerződés után nekiállhasson ezek megtámadásának,
használva az eddigi gerilla taktikát. A vérengző őrültek ellen biztos, hogy nem akar majd menni.
Más se hiányzik neki, mint hogy véletlenül elfogják, aztán a halálnál is rosszabb sors vár rá. Ám
éppen ezért, a legnagyobb bátorsági érdemérmeket azok kapták, akik kimerészkedtek ellenük. Ha
ügyesen használja a méregkapszulát, kikerülheti ezt a gondot.
Épp a Gurista kalózok elleni felderítési módszereken gondolkodott, mikor a hídon életre kelt
az egyik kijelző. Egy Null Sec rendszerben várakoztak, közel a CESZ flottához, de rajtuk kívül
senki nem volt bent. A rendszer két kapuval rendelkezett, és Nasd egyből hívta a többi hajót,
ugyanis valaki valahogyan bejött.
– Itt Nasd Coel! Új pilóta jelenlét! Készenlétbe!
Éppen ideje, gondolta magában. Végre lehet lőni valamit, bár gyanította, ez lesz az utolsó
célpontja, utána már nem vadászni fog, hanem felderíteni.
Ám a beugró kapu előtti felderítők nem jelentettek semmit.
– Honnan érkezett? Mögülünk nem jöhetett.
– Fogalmam sincs – válaszolt a Dramiel pilótája.
Az egyik álcázott hajó megkapta a parancsot a gyors rendszer szkennelésre. Két perc múltán,
pánikba esve jelentett:
– Találtam egy féreglyukat. Ott jött be – kiabálta.
– A rohadt… – Nasd tudta, hogy csak egyik irányból védték le a rendszert a beérkezőktől, de
így, hogy valaki a hátukba kerül ezen az átjárón, átslisszolhat rajtuk. Akkor pedig…
– Gyerünk a kiugró kapura. El kell kapnunk! Két Dramiel maradjon itt!
A hajók elfordultak és gyorsan beléptek a hipertérbe. A rendszer nagy méretéből kifolyólag
eltartott egy darabig, míg átértek rajta.
Amint a kiugróra érkeztek, abban a pillanatban ugrott be az Anathema. A pilóta jelzése
pedig…
– Ez egy Gurista felderítő – kiabálta Nasd. Most nagy baj van. – Utána, elkapni!
A hajók aktiválták a kaput. A következő rendszer újra két átjáróval rendelkezett. Az Anathema
megjelent egy pillanatra, de azonnal eltűnt a bekapcsolt álcázók miatt.
– Kiugróra, gyerünk – Nasd szíve hevesen dobogott.
Az Anathema gyorsabban érkezett a kiugróra, mint a többi üldöző hajó. Aktiválta a kaput és
már bent is volt…
Nasd szája pedig tátva maradt. Elkéstek. Bent ugyanis már… a CESZ flotta rejtőzködött. A
Gurista felderítő 17 órával és 42 perccel a békeszerződés aláírása előtt beírta magát a
történelemkönyvekbe: hősi halottként említik majd, aki a hajójának és kapszulájának
megsemmisítése előtt még elküldte a jelzést: Elsőfokú Riadó! CESZ Flotta lokalizálva és bemérve!
Nasd a szétszakadó roncsokat nézve szédelegni kezdett. Fogták a felderítő adását, tudták,
hogy halála előtt jelentett. Így hát neki sem maradt más választása:
– Itt Nasd Coel parancsnok a 15-ös számú felderítővadászoktól. Elsőfokú riadó! A CESZ
flottát lokalizálták! Menekülési protokoll aktiválása!
Majd összeomló gondolataiból három szót sikerült kimentenie: Sok Szerencsét Mindenkinek!
Concord főhadiszállás
Az elnök újra gyakorolni készült az ünnepélyes beszédet.
Kommunikátora azonban sürgős üzenetet jelenített meg:
Elsőfokú Riadó: CESZ Flotta lokalizálva és bemérve.
Az elnök győzelemittasan felkacagott. Hát mégsem lesz szükség a beszédre. Most elkapunk
Aylar Bren, mondta magában, majd továbbította az első fokú riadót a flottaparancsnokságnak és
elrohant, hogy hajóba szálljon, hogy saját maga tartóztassa le a nőt…
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Gurista kalózbázis
A kalóz klán elnöke éppen eligazítást tartott flottaparancsnokainak, mikor sürgős üzenet
érkezett be hozzá:
Elsőfokú Riadó: CESZ Flotta lokalizálva és bemérve.
Nyomban töröltette minden programját és továbbította a riadójelzést, hogy a kalózflotta
elinduljon és végre eltöröljék ezt a sok bosszúságot okozó CESZ-t a térképről…
Serpentis kalózbázis
A klán elnöke éppen hadgyakorlati szemlét tartott, mikor az üzenet beérkezett hozzá:
Elsőfokú Riadó: CESZ Flotta lokalizálva és bemérve.
Arcán mosoly terült szét. Végre. Így akkor nem kell attól tartani, hogy a CESZ, mint új
rendőrség őket is felveszi a kiirtandók listájára, mert… most ők lesznek kiirtva…
Blood Raider kalózbázis
A klánpüspök éppen az új rabszolga szállítmányt vette szemügyre, mikor a sürgős üzenet
beérkezett hozzá:
Elsőfokú Riadó: CESZ Flotta lokalizálva és bemérve.
A férfi szája önelégült mosolyra húzódott. A riadójelzést továbbította a flottának és mivel a
CESZ már odapörkölt nekik is a Querious régióban, így égető szükségük volt az eltakarításukra.
Hát eljött az idő…
CESZ Flotta…
A női hang könyörtelenül hangzott és a mondandó tartalma a legrettegettebb tényt közölte:
Elsőfokú Riadó: a Flotta helyzete lokalizálva. Ismétlem: Elsőfokú Riadó! A Flotta helyzetét
bemérték! Minden pilóta szálljon hajóba! Ismétlem, minden pilóta a hajójába! Evakuációs
protokoll aktív! A személyzet a helyére!
Megtalálták őket…
A CESZ eddig csak azért tudott eredményesen működni, mert senki nem tudta, hol rejtőznek,
a felderítővadászok pedig szépen megóvták a kutakodóktól őket. A jelentésben az állt, hogy egy
Gurista hajó átcsúszott egy féreglyukon és rálelt a flottára. Ugyan a pilóta az életével fizetett a
történelmi felfedezésért, de nem érdekelte. Az biztos, hogy hős lesz.
Aylar szinte sírva rohant át a szórakozómodul folyosóin, mögötte Trondammal. Éppen
szunyókáltak békésen ölelkezve, mikor ez az adás minden eddigi idillt szétoszlatott.
Berohantak az egyik kompba, hogy átrepüljenek az Aeon-ba, ahol a hajóik vártak. Aylar már
majdnem lecsukta a zsilipet, de Skye és Kiex kezdett kiabálni.
– Várjatok, hé!
Aylar csak üveges szemmel engedelmeskedett. Nem hitte el, hogy ez történik. Éppen most.
Már csak 17 és fél nyomorult óra kellett volna…
Skye és Kiex befutottak, majd Aylar rácsapott az ajtózáróra, Trondam pedig a vezérlést
felülírva száguldani kezdett az anyahajó felé.
Ki kell ugrasztani az egész flottát, mielőtt bejönnek. Elvileg tíz perc alatt minden hajó meg
tud lépni. És újra elbújhatnak. Ám tudták, ez nem így lesz: biztosan be fogják mérni az összes
lehetséges ugrópontot és mindenhová őrszemeket küldenek ki. A CESZ flotta hiába ugrik ki, újra
meg fogják találni őket. Majd ha onnan is meglépnek, megint. Csak a gyors mozgás mentheti meg
őket és csak és kizárólag a jó célkiosztás.
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Trondam szíve hevesen vert, ahogy száguldottak az anyahajó felé. Ne, ne, miért éppen most?
Már majdnem sikerült az egész, gondolta magában. Rápillantott Aylarra, akinek elüvegesedett a
tekintete és csak nézett kifelé az elülső üvegen. Ám közben, elképesztő belső erőről
tanúbizonyságot téve osztotta a parancsokat is.
– Felderítővadász egységek az ugrástávolsági rendszerekben fokozott ellenőrzés!
Az egyik katonatiszt hívta a nőt. – Aylar Bren! Az ötös számú evakuációs protokollt léptettük
életbe!
– Értettem! – mondta a nő üveges szemmel. Közben szédelgett. Ez nem lehet igaz. 17 és fél
óra… mindössze 17 és fél nyomorult óra kellett volna még.
Kiex és Skye egymás kezét szorították. Nem csak ők, de senki más nem számított rá, hogy ez
meg fog történni. A nagy remények, az idilli élet, a győzelem, egyetlen másodperc alatt atomjaira
hullott.
Trondam átrepült az Aeon felett, majd zuhanva fordult rá a hangárra, közben kiadta a zsilip
nyitási kódokat.
A többiek láthatták, hogy a lakómodulokat még továbbra is sebesen szálló kompok hagyják
el, ahogy mindenki menekül. Az ötös számú evakuációs protokoll pedig jelezte, hogy a kis hajók
máris induljanak el, a távolban lévők pedig legyenek készenlétben biztonságos koordinátákon, hogy
bármikor nyithassanak gravitációs mezőket a nagy hajóknak és az ugratóknak.
Aylar üveges szeme könnybe lábadt már az idegességtől, de egyre csak osztotta a
parancsokat. – Két sugarú ugrótávolságra. Ne feledjétek, ötös evakuációs protokoll van életben,
ezért… – szipogott egyet, majd teste egy pillanatra megrázkódott – ezért a szub kapitál flotta a
Titánokat használva menekül. Az anyahajók és hordozók mennek a másik kötelékben. A
Dreadnought-ok a harmadikban. Különböző helyekre ugrunk, nem együtt megyünk. Keresztfedési
helyezkedés, hogy ha egyik csapat bajban van, a másik át tudjon ugrani segíteni!
A nő a stratégiai koordinátorokhoz beszélt most. Megint megrázkódott egy pillanatra, majd a
hívott férfi nem szólt semmit, mert látta, hogy a nő a kiborulás határáról irányítja a menekülést.
– Uraim, ha továbbosztották a parancsokat – a könnyek csöpögni kezdtek a szeméből – akkor
kérem, hagyják el az Erebust és meneküljenek!
– Vettük Aylar Bren! – Egy pillanatnyi csönd következett, majd a tisztek szalutáltak. – Öröm
volt ön mellett harcolni.
– Önökkel is Uraim! – tisztelgett a nő.
A lekapcsolás után az Aeon hangárjába szálltak, Aylar pedig nem bírta tovább és idegből
érkező zokogás lett úrrá rajta…
Már csak 17 és fél nyomorult óra kellett volna…
Scope hírcsatorna rendkívüli hírek
– Itt Rolke Tuila beszél – huppant bele székébe a bemondónő – rendkívüli adásunkban
történelmi eseményeknek lehetünk tanúi. Már csak 17 és fél óra lett volna hátra, míg a CESZ-t
hivatalos békefenntartó szervezetté léptetik elő, ám egy balszerencse folytán rejtőzködő flottájukat
megtalálták. – A nő aggodalmasan nyelt egyet, és mivel előzőleg már letartóztatták a CESZ-szel
való szimpatizálásért, majd kiengedték, most újra folytathatta a már megváltozott törvény miatt a
szurkoló híradást. Tudta, hogy a nézők legalább fele most mind izgul a szövetségért, hogy vajon
sikerül-e épségben olyan távolságba menekülniük, ahol újra elrejtőzhetnek, míg letelik a 17 és fél
óra. Rolke tudta, hogy a mostani közvetítés lesz Új Éden történelmi hírműsora és övé a
megtiszteltetés, hogy vezetheti. Bár belül azt kívánta, hogy inkább vezesse akárki más ezt, csak a
CESZ meg tudjon lépni.
– Kapcsoljuk élőben a Concord szóvivőjét, újra Kivas Odaka kabinetfőnök urat!
– Üdvözlöm a nézőket – kezdte izgatottam a férfi, és mindenféle késlekedés nélkül
belekezdett a beszédébe. – Jól értesültek nemrég, egy Gurista felderítő bukkant rá a flottára és
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azonnali, elsőfokú riadót léptetett életbe minden eddig érintett fél. Kapcsolom kollégámat, aki egy
csatahajó fedélzetéről készül közeli jelentést tenni. Perceken belül ugranak be a CESZ flotta mellé,
amint a védelmüket áttörték, mert az most a kapuknál szinte egyáltalán nincs.
– Köszöntöm a nézőket – a Gallente férfi, a hátterében egy híd kilátója, azon túl pedig egy
Titán hatalmas teste látszódott. – Mi most éppen készen állunk a beugrásra. A CESZ flotta is
bármelyik pillanatban nekiindulhat, hogy megkíséreljen elmenekülni.
– Ön szerint sikerülni fog ez nekik?
– Nem kizárt, hiszen kiváló stratégiai koordinátoraik vannak, akik eddig nagyon jól
teljesítettek.
– Uraim – vágott bele Rolke – most kaptam a hírt, hogy a Concord első egységei betörtek.
Kivas máris a füléhez kapott. – Így van Rolke, az első szub kapitál Concord flotta beérkezett,
hogy biztosítsa a terepet a kapitál hajók beugratásához.
– De addig meg fognak lépni, nem? – Izgult Rolke.
– Nem, mert máris bent vannak a… – sípolás. – Elnézést. Tehát…
Kivas képe hirtelen lekapcsolódott, majd a csatahajó hídján lévő férfié is. A Concord
manipulálta az adást.
Ám Rolke résen volt. Szinte a képernyőbe súgta: – Aylar Bren! Ha ezt hallja, lője ki a térfogó
hajókat, azzal készülnek megfogni a kapitál flottájukat – majd Rolke máris feltett kézzel állt fel
székéről és mosolyogva tűrte, ahogy megbilincselik, majd elvezetik. Még hátrakiabált – Remélem
ezzel segítettem – mosolygott.
A Scope adásába fél perces szünetet iktattak, majd egy új bemondó, egy Gallente nő kezdte a
híradást.
– Üdvözlöm a Nézőket. Itt Weol Elkadse beszél…
Aylarék az Aeon hídja felé száguldottak a belső kocsikban. Útközben megtalálták Rufyt, aki
rájuk nézve azonnal tudta, hogy baj van. Nem szólt egy szót sem, csak engedelmesen beült az
utolsó kocsiba.
A hídra érve Aylar futtában is beszélt, már nem zokogott az idegességtől, de erőteljesen a
határán leledzett. Trondam és Skye sem bírta nézni a szenvedését, na meg legfőképp azt a tudatot
sem bírták ki, hogy szinte az utolsó pillanatban ér véget minden álmuk. Még van egy kis esély a
menekülésre, így hát most minden idegszálukkal erre kell koncentrálni.
– Jelentést! – kiabálta Aylar remegő hanggal, majd a hídon átrohanva szinte beugrott a székbe.
– Titán egység kész az ugrásra.
– Dreadnought egység kész az ugrásra!
– Hordozó egység kész az ugrásra!
Remek, legalább ez megvan.
Eközben a hídra befutottak a kommandós csapat tagjai. Nyph és Eyxon álmos fejjel érkezett,
akárcsak Volre és Mei. Iroha és Beln gyűrött ruházatukból ítélve éppen az ágyból ugrottak ki, Gaor
imádkozás közben lett megzavarva, Fey pedig remegő lábakkal érkezett meg.
Nem kérdezték, hogy fajultak idáig a dolgok. Már mind tudták. Eltekintve a különböző
helyzetektől, ahol a hír érte őket, tisztában voltak vele, hogy ez a mostani akció jelentheti a CESZ
és mindannyiuk végét, ha nem sikerül meglépni.
Aylar mindenhová megnyitotta a csatornákat. – Figyelem a CESZ pilótáinak, legénységeinek,
személyzetének! Nem kívánok hosszas beszédet fűzni a mostani eseményekhez, csak Sok
Szerencsét Kívánok! Kövessétek az utasításokat és akkor megússzuk. Aylar vége!
Ennyi. A nő tudta, hogy a lelkesítő beszéd teljesen felesleges, mindenki tisztában volt a jelen
esemény súlyával. Meghalhatnak, vagy mehetnek vissza a börtönökbe, ahonnan kiszabadították
őket, hogy egy zászló alá tömörüljenek.
– Oké, Titán egység indulhat! Aztán…
Elsődleges prioritású közlemény zavarta meg a nő beszédét, egy flottaparancsnok közölte a
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lesújtó tényeket: – A rendszer támadás alatt. Érkezik a Concord szub kapitál flottája, tömérdek
kötelékfogóval.
Hát persze, a cél a kapitál flotta levadászása, hiszen ha az nincs, akkor a szub kapitálok már
nem jelentenek nagy veszélyt.
– Gravitációs mezők nyílnak – kiabálta már ekkor az idős Amarr férfi. – Ismétlem, nyílnak a
gravitációs mezők!
– Minden egység, tűnés kifelé! – üvöltötte Aylar.
A CESZ felderítő hajói különböző fényéves távolságokban megnyitották saját mezőiket, majd
a Titánok átküldték a szub kapitál flottát és mentek utánuk, a Dreadnoughtok egy másik, a hordozók
pedig egy harmadik rendszerbe…
Megkezdődött a CESZ menekülése…
A Scope hírcsatornája Weol Elkadseval a bal felső sarokban csak villogó, váltakozó képeket
közvetített, ahogy a CESZ éppen kicsusszant a rendszerből. Mivel a nő a CESZ vezérkarának egyik
tagja, így nem állt érdekében, hogy elbukjon a szövetség. Úgy tűnt, a hatalma megvan ahhoz, hogy
innen ne bilincsben vigyék el, mint Rolket, és úgy döntött, így segít. Meg is kezdte.
– Jelenleg Concord egységek felderítő hajói érkeztek a külső perifériás távolságokra, hogy itt
fogják el a CESZ flottát. – A nő vigyorgott, pimaszul. Tudta, hogy nem tartóztathatják le és azt is,
hogy minden szavának milliók fognak örülni: akik most mind azért izgulnak, hogy a szövetség el
tudjon menekülni.
Max hívta fel Aylar figyelmét arra, hogy Weol élő adásban van, éppen próbál segíteni. Az
Aeon hídján bekapcsolták a Scope hírcsatornát.
Aylar elmosolyodott egy pillanatra, de ez már nem javított az elmúlt tizenöt perc alatt jócskán
beesett szemeinek és zilált arcának látványán. Trondam is dühösen csapkodta az egyik oszlopot.
Skye csak szorította Kiex kezét. Majdnem beleőrült a tudatba, hogy mikor élete jobbá kezd
fordulni, éppen akkor csapnak le rájuk. Kiex sem engedte el Skye kezét, és világok omlottak össze
benne arra a gondolatra, hogy esetleg kifüstölik őket. Nem. Ezt nem hagyhatja. Tenni akart valamit,
de nem tudott. Még ha hajóba is szállnak, és az anyahajó továbbugrik, akkor nem tudják követni és
lelövik őket. Vagy még rosszabb. Eszébe jutott Fey bölcs intése: az, hogy ha elkapják, az még
rosszabb, mint a halál. Nincs többé Skye, nincs többé semmi.
Mei és Volre is félelemmel vegyes tekintettel nézték a kijelzéseket, ami a Concord támadó
flottáját jelenítette meg, ahogy egyre csak tódul be a rendszerbe. Borzalmasan sok hajó érkezett, ha
felvennének velük a harcot, akkor biztosan vége lenne a dalnak.
Rufy ijedten kapkodta a fejét a hídon lévőkre. Sötét foltok uralkodtak el még a szerelmesek
színes kivetüléseiben is. A kislány még sosem látta így őket és felfogta, hogy nagy bajban vannak.
Akkorában, mint eddig még soha. Majd aggodalmasan az egyik falhoz szaladt és felhívta Duiont.
Egyből a kézi kommunikátorán próbálta elérni, de nem sikerült.
Eközben felcsattant a gépi női hang, ami a második ugráshoz szükséges energia mennyiségét
közölte:
Reaktor huszonöt százalékon…
Míg a reaktor újra töltődik, addig fel kell tartani a nagy számban benyomuló rendőrségi
erőket, különben mind itt pusztulnak. Weol már segített, így Aylar tudta, hogy a következő ugrást
nem a legmesszebb elérhető helyre kell megtenni, hanem kicsit közelebb. A Concord valószínűleg
minden egyes lehetséges ugrópontot feltérképezett és teleszórta felderítőkkel. Ha bárhol felbukkan
a CESZ flotta, máris követik őket. Aggódott a Dreadnought és Titán flotta miatt is. Gyorsan felhívta
a parancsnokokat.
– Jelentést kérek a helyzetetekről!
– Itt a Dreadnought flotta parancsnoka. Jelenleg támadás alatt vagyunk. A reaktorok
töltődnek, nem tudunk továbbugrani. Rengeteg hajóval állunk harcban.
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– Itt a Titán flotta parancsnoka. Támadás alatt állunk. A szub kapitáljaink igyekeznek leszedni
a kötelékfogóikat. Teljesen meg akarják bénítani a flottát. Mit tegyünk elnökasszony?
Aylar megszédült. Trondam újra rácsapott az oszlopra és látta, hogy párja mindjárt elvágódik.
Már ugrott oda, hogy megfogja, de Aylar hátra sem nézve tartotta felé tenyerét, jelezve, hogy még
jól van.
– A kötelékfogókra koncentrálni a tüzet! – válaszolt minden erejét összeszedve és
felhasználva azt az információt, amit Weol adott le. – A harcokat folytassátok a Titánok mellett, és
amint megvan a reaktor töltése, tűnés kifelé. Ugorjatok a beljebb lévő ugrópontokra!
Az egyetlen esély, hogy tényleg követik Weol sugallatát, és köztes pontra ugranak, majd
onnan tovább és máris kijátszották a régió rendszereinek lefogására tett kísérletet.
Reaktor harminc százalékon…
Aylar Maxra kapta a fejét és sötét tekintettel kérdezte: – Már nem negyvennél több százalékon
kéne lennie a reaktornak?
– De – bólogatott Max. – Túl lassan töltünk. Ráadásul nem nyolcvan százalékra, hanem
kilencvenötre lesz szükségünk, előbb nem engedik a rendszerek az ugrást.
– Hogyan?! Mi a francért?!
Ekkor Rufy szaladt a nőhöz. – Én tudom, tudom. – Ugrándozott.
Aylar Trondamra nézett és megrázta a fejét, így jelezte, hogy most nem fogja tudni
megfelelően kezelni a kislányt.
A férfi sem tudta igazán most, de amit Rufy mondott, attól hirtelen beindult zsibbadt agya.
– Nemrég láttam valakit a hajóban. Nem technikus volt, nem, nem – Rázta a fejét. – Csúnya
színei voltak. Duion biztosan tudna segíteni, de nem tudtam elérni, nem, nem.
– Ki az a Duion? – Trondam gyanakodva kérdezte, de igazából nem erre a válaszra volt
kíváncsi, hanem arra, hogy kit látott a gyerek.
– Duion a fő technikus. De nem tudok beszélni vele.
– És hogy nézett ki az, akit láttál?
– Magas volt, kopasz, hm, olyan szúrós ruhája volt, meg nagy kard a hátán.
– Milyen színei voltak?
– Mint neki – mutatott hirtelen Eyxonra, aki nem értette, mi ez a hirtelen vádaskodás.
Trondam kézzel mutogatva megnyugtatta a nőt. De nyomban rájött, miről van szó. Sápadt
arccal fordult Aylar felé. – Baj van.
– El ne rontsd a jókedvem! – Aylar tekintete annyira sötétté vált, hogy kezdtek néhányan
megijedni tőle.
– Meséltél arról a három fejvadász különítményről, akiket utánad küldtek, de hamis jeleket
adva nekik sikerült leráznunk, emlékszel?
– Ne kérdezősködj, hanem a lényeget mond bazdmeg! – Aylar hangja a torka mélyéről jött
már. Ijesztően hatott, ám tökéletesen megértették.
– Oké, mondom. Valaki van a hajóban. Az a Blood Raider-es fejvadász különítmény lesz az, a
Bestiák!
– Hát akkor kapjátok el őket! – vetette oda a férfinek, majd a villogó, visító, pörgő, forgó
kijelzők felé fordult újra.
Trondamnak eszébe sem jutott most akadékoskodni, hogy hogyan kéne, meg mit lehetne
tenni.
Ekkor azonban elkezdődött az, amitől már féltek: a Concord hajók a közelbe érkeztek és
felvették a harcot a hordozókból és anyahajókból kirajzó harci gépekkel és drónokkal…
A híd kilátóját nyomban villanások töltötték be és elszabadult újfent a pokol. Rázkódások,
döngések kezdtek hallatszani bent.
Aylar, Croy, Max és Rufy kivételével mindenki elhagyta a hidat, hogy lemenjenek a hajóikba,
összeszedjék fegyvereiket és szembeszálljanak a Bestiák nevű Blood Raider-es fejvadász
különítménnyel, akikről semmiféle hírt nem hallottak még, de érezték, hogy életük talán
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legveszélyesebb harcosaival hozta össze őket a sors…
– A Concord erők most a CESZ Titán flottáját támadják hatalmas erőkkel – mondta Weol
Elkadse aggodalmas arccal. Az érzelmet nem eljátszotta, tényleg halálosan aggódott a szövetségért,
és mivel Aylar irányította most azt, ő csak azt tudta tenni, hogy kívülállónak mutatkozva annyit
segít, amennyit csak tud.
– A szub kapitál flották összecsapnak és… ó… Concord kapitálok érkeznek be. – A nő nyelt
egy nagyot…
Aylar agya fel akart robbanni a sok beérkező információtól, az ájulását sürgető tények
tartalmától és a reményeinek tűzbe tartásától. Úgy érezte, az életét egy csapásra szippantotta be egy
fekete lyuk. Fél órával ezelőtt talán Új Éden legboldogabb embere címért is indulhatott volna, most
meg a legdühösebbért. Sötét tekintettel nézte a közelükben dúló harcokat, ahogy háromszor annyi
Concord hajó támadta saját kötelékeit, amik a hordozókkal és anyahajókkal, valamint a belőlük
kitódult cirkálókkal, fregattokkal és harci drónokkal vívtak pusztító csatát.
A híd kilátóját betöltötték a lézerütegek színes nyalábjai, a csokrokban szálló torpedók, a
felvillanó ágyúk, a szikrázó csíkot húzó neutron és részecske ágyúk töltetei. A pusztító energiák
végcélja felé pedig drónfelhők repültek, kacsázva, piruettezve és őrült manőverekkel nemcsak
keringtek a célpontok körül, hanem még néha nekik is ütődtek, tengely körüli forgásukból
visszaváltottak vektorközpontúra, majd újra belevetették magukat az űrhajók védelmének
bontásába.
Természetesen a CESZ sem hagyta magát és némileg ismerve a Concord taktikáját keményen
visszacsaptak. A koncentrált tűz megmaradt, tudták, hogy a rendőrség ugyan jó, de mégis szabvány
felépítésű hajókkal szokott harcba indulni. Most se tettek másképp. Ezért Aylar és a parancsnokok
jól tudták, melyeket kell először megsemmisíteni.
Nagy gondot okoztak még a kötelékfogók, a sok Phobos, Broadsword, Devoter és Onyx. A nő
tudta, hogy a hordozókat egyszerű fregattal is meg lehet fogni, de az anyahajókat csak ilyenekkel.
Vagyis a Concord a CESZ teljes megsemmisítésére törekedett. Azzal is tisztában volt, hogy a
rendőrség azt az eshetőséget sem veti el, hogy elfogja. Sőt. Már biztos van egy szépen előkészített
cellája, talán már a neve is ott áll az ajtaján.
Reaktor hatvan százalékon…
Még néhány perc és ugorhatnak. De ennyi kötelékfogó döggel, amik már most vadul tartották
az anyahajókat, nem fog menni.
– Minden egységnek! – fröcsögte Aylar. – Elsődleges célpont minden Phobos, Devoter, Onyx
és Broadsword. Másodlagos célpontok az elfogóhajók, ide küldjétek a drónokat! Az elfogó
cirkálókra vigyétek a koncentrált tüzet. Mindent bele, gyerünk, gyerünk! – mondogatta, de most
saját hangjában sem érezte azt az energiát, mint a hadműveletekkor. A kifelé törő düh is új ellenfelet
talált magának: a félelmet. A harcok nem csak az űrben, de lelkében is egyre érdekesebb fordulatot
vettek…
Trondamék elérték a belső robogókkal a hangárakat, de eddigi útjuk során nem láttak senkit.
Befutottak a hatalmas hajókba. Keresztül futva a folyosókon a hídra értek, levetették bulizós,
lenge öltözéküket, felvették a harcit, majd kezük ügyébe vették fegyvereiket. Most lesz igazán
szükségük rá.
– Trondam kész! – jelzett elsőként. – Találkozó a hajók előtt!
Ezzel megindult kifelé. Elfutott Volre mellett, aki aggodalmasan pillantott rá. Trondam
megütötte vállát. – Gyerünk barátom! Dolgunk van!
– Követlek főnök!
– Engem is megvárni! – kiabálta utánuk Mei, de meg sem álltak. Tudták, úgyis lefutja őket.
Mei fáradt mosollyal rázta meg fejét. Ne most haljunk meg, gondolta magában. Majd kifújta a
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tincseket szeme elől, pusztán megszokásból, majd enyhén előredöntött testtel kilőtt…
Kiex átdobott egy fegyvert Irohanak, aki elkapta, majd hátára tette és egy kézi pisztolyt
ellenőrzött. Fey eközben a hátán mászó, készenlétben álló drónjaival épp egy pisztolyt választott
magának. Úgy érezte, most erre is szüksége lesz, nem csak kicsinyeire.
– Gyerünk, gyerünk! – kiabálta Kiex, majd kiviharzott a hídról. Egyre csak mondogatta
magában, hogy miért most. Miért épp akkor, mikor minden széppé válik. Mikor a gyönyör tudata
rögzül, majd elkezdődik, de az első másodpercben véget is ér. És ez még rosszabb, hisz még élvezni
sem volt igazán alkalmuk. Ha nem szagoltak volna bele, akkor talán nem élik meg katasztrófaként,
de a jelen helyzetben nem csak a férfi, de mindannyian tudták, hogy ez a támadás sorozat, meg ez a
belső fejvadász egység súlyos értékekkel rontja nem csak a győzelmi, hanem még a túlélési
esélyeiket is…
Skye magára ráncigálta még a hátán lyukas tűzpiros öltözetét, és most nem a fémszálakból
szőtt sapkáját vette fel, hanem egy harci sisakot. A szerkezet – mint Aylar fejpántja az arca elé
ereszkedett és körbenőtte a fejét, hogy megvédje a találatoktól. Bár manapság olyan erejűek voltak
a fegyverek, hogy ez vajmi keveset ért, de ha szerencséje van, csak egy pisztoly méretűvel találják
el és az ellen bőven megfelelt.
Nyph meglepő módon sietve szedelődzködött. Most nem unottan, idegesítően lassan mozgott,
hanem roppant sebesen. Eyxonnal pár gránátot osztottak el dobálva, hogy mindenkinél legyen
mindből egy. Eyxon kicsapta az alkarján lévő tárolót, új vesszőket illesztett be és lecsukta. Most
majd elvbarátait, a kannibálokat lesz kénytelen lelőni, különben azok lövik le, vagy eszik meg őket.
Sőt, az sem kizárt, hogy egyik sem, csak szimpla elfogás és átadás a rendőrségnek. Ó, csak ezt ne,
gondolta, akkor inkább tényleg haljon meg.
Amint készen lettek, kirohantak a hídról…
Beln és Gaor is sebesen szedelődzködött. Beln nem egész egy perc alatt elkészült, a papnak
kicsit több idő kellett. A nő diplomata mosolya úgy tűnt, egy életre szertefoszlott. Tisztában volt a
veszélyekkel, klónjuk nincs, úgy tervezték, hogy a békeszerződés után telepítenek, de odáig nem
jutottak el. Még van rá némi esély, de magára erőszakolta a realitást és tudta, hogy ahhoz a flottának
meg kéne lépnie. Látta, hogy a Concord mi mindent küld az elfogásukra. Ráadásul ez a belső
egység pedig… és még szerelmes is lett… Irohaval akart lenni. Az elfogásuk forgatókönyve
görcsbe rántotta szívét. Ő maga is inkább a halált választja, semmint a további börtönéletet. Nem,
nem szabad ezt. Ha csak egy pici esély is van, akkor azért is meg kell tenni mindent…
Amint Gaor is elkészült, kiviharzottak a hídról…
Reaktor kilencven százalékon…
– Jelentést! – fröcsögte Aylar és már egész testét rázta a hideg az idegességtől.
– Kötelékfogók leszedve! A flotta kész az ugrásra! – közölte a kötelékparancsnok.
– A kis elfogók is le lettek szedve? – kérdezte a nő. Tudta, hogy a hordozók könnyen
áldozatául eshetnek egy egyszerű elfogó hajónak is.
– Sajnos nem! – rázta a fejét a férfi.
Aylar tudta ez mit jelent: a mostani ugrásnál pár hordozó itt ragad és megsemmisül. De nem
tudtak mit tenni.
Reaktor kilencvenkét százalékon…
– Gravitációs mezők! Most! – üvöltötte a nő.
Néhány fényévre megnyíltak a mesterséges féreglyukak végpont koordinátái. A hordozóknak
és anyahajóknak most az ugróhajtóműveinek energiáját kellett elszabadítani.
A kilátó előtti félelmetes harcból egymás után tűntek el a hajók, amint bedokkoltak a
hordozókba, majd ezek a nagy felvillanó buborékban eltűnve egy messzi rendszerben jelentek meg.
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Reaktor kilencvenöt százalékon. Térugrásra felkészülni! Három! Kettő! Egy! Ugrás!
Aylar háborgó gyomrába újfajta érzés hasított: mintha megszűnt volna a létezése egy kis
időre.
A híd előtti fények játéka megszűnt és az eddigi sárga nap helyett most egy kék színű
világított be. A békés, zöld fényekkel hömpölygő csillagködök fura ábrákban rajzolódtak ki kör
alakban előttük, mellettük és mögöttük.
Aylar gyomra visszatért a normál érzésbe: mintha egy kés lenne benne. Nyomban felmérte a
hordozó flotta veszteségeit: az anyahajók mind megúszták, de legalább egy tucat hordozó veszett
ott az előző támadásban.
A rendszer üres volt. Weol tippje bejött.
– Minden hajó kifelé, és lefogni a kapukat! Senkit nem engedhetünk be, míg a reaktorok nem
töltődnek újra!
A hajók rajzottak kifelé a monstrumokból és a kapu felé álltak irányba, hogy addig tartsák fel
az ellenséges felderítőket, amíg kell.
Reaktor öt százalékon…
Aylar gyorsan jelentést kért a Titán és a Dreadnought flottáktól. Előbbi kijutott, de egy Avatar
oda lett. Kénytelen volt feláldozni magát, különben a többi sem ússza meg.
A Dreadnought flotta pedig jóval nagyobb veszteségeket szenvedett. Legalább a felét lelőtték
az ellenséges kapitál és szub kapitál hajók.
A legnagyobb szerencse, hogy most azonban mindhárom flotta távol egymástól, de időszakos
biztonságban várakozott a reaktoraik újratöltődésére. Addig pedig lefogtak minden kaput, mert ha
csak egyetlen egy ellenséges fregatt is bejut, újra hatalmas veszteségekkel kell számolniuk…
A remény újra pislákolni kezdett. Talán sikerült most úgy eltűnni, hogy már ne találjanak
rájuk és akkor a békeszerződés aláírásának időpontja elérkezik…
De addig is, a kommandós csapatnak vissza kell állítani a reaktortöltést, amit biztos, hogy
ezek a behatolók, a Bestiák piszkáltak meg. Ha ez nem sikerül, akkor az Aeon súlyosan le fog
maradni a többi hajóhoz képest és nem fog sikerülni a menekülés…
Trondam előrevetődött, majd előző helyén szétvágta a Sleipnir falát egy lézerüteg. Mögötte
Mei és Volre visszaugrottak a hajóba.
Trondam nem tudott másként tenni, csak lefutni az állványzaton, ugyanis fényes nyalábok
indultak meg feléje. A gyors rohanásban ide-oda cikázott, hogy nehezebb célpontot nyújtson. A rá
tüzelők komoly cuccokkal rendelkezhettek, mert érezte, hogy mindjárt lekaszálják. Beugrott az
állványzat egy terasza alá, hogy a fentről érkező lövésektől takarásban legyen. Eddig jó. De a
többiek hogyan jönnek ki?
Mei vett egy nagy levegőt és sebesen rohanva Trondam mellé ért.
– Hárman vannak fent – közölte lazán. Visszaintett Volre-nak, hogy maradjon a helyén.
– Ja, láttam.
– Kicsalom, Volre meg leszedi őket.
– Oké. – Trondam kilesett, majd izzó cseppek fröcsköltek szerteszét pattogó hang kíséretében.
Azonnal visszahúzta a fejét. – Aztakurva… – Kétségbeesetten csapkodni kezdte a hátát, ahogy pár
olvadó fémdarab talált utat a nyakánál és gördült végig a ruhája alatt.
Mei is segített oltani a belül lángra kapó páncélt. Majd a férfi jelezte, hogy rendben van.
Újra kilesett, ezúttal a többi hajó messze lévő állványzata irányába. Látta Kiexéket kirohanni.
Majd Skye csapatát. Végül Beln és Gaor duóját. Sikerült, kijutottak a hajójukból. Nem úgy, mint ők
maguk, akik csapdába estek.
– Itt Trondam! – hívta a többieket. – Nem tudunk kijönni, fedezzetek!
Lövések indultak meg a hajók melletti hatalmas állványzatról a magasba, a terasz felé, ahol
pár aprónak látszó alak hirtelen felhagyott eddigi kísérletével és visszahúzódott.
– Volre, gyerünk!
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A cowboy kalapos férfi megindult, teljes erejéből futott. Trondam és Mei is kilesett és látták,
hogy a lövések a társaiktól érkeznek. A fedezet alatt lefutottak az állványzaton a hangár alsó szintje
felé, aminek egyik oldalán a hajók sorakoztak, a másik pedig egy egybefüggő, hatalmas falként
tornyosult föléjük. Hosszanti irányban, míg a szemük normál üzemmódban ellátott, egyre csak
folytatódott a hosszú platform. A közelben volt pár szállítójármű. Futva indultak el feléjük…
Reaktor harminc százalékon…
Aylar szájába keserű gyomorsav lökődött. Nem győzte visszanyelni. Egyik pillanatban még
öklendeznie is kellett.
Síri csönd uralkodott az éterben, minden hajó kapitánya várta, hogy a reaktorok töltődjenek.
Néhány hordozó már jelzett, hogy kész a továbbugrásra. De egyszerre kell menni, mert ha
szétválnak és véletlenül beérkezik a Concord, akkor a hátramaradottak nem tudnak elmenekülni.
Egyelőre még nem jött a rendőrség.
Aylar mereven a földet kezdte nézni maga előtt. Hogy jutottak idáig? Miért épp most? 17 és
fél nyomorult óra kellett volna már csak. Majd ostorozni kezdte magát. Nem volt eléggé figyelmes.
Csak bulizott, kefélt. Lehet, hogy utoljára az életben. Szemét lehunyta és egyre csak tűrte a lelki
jobb és bal egyeneseket magától.
Majd hirtelen egy döndülés vonta magára a figyelmét. Hát ez meg mi volt? Majd újra. Bamm.
Megnyitotta a belső kamerákat, és legnagyobb megdöbbenésére egytől egyig üzemképtelen
jelzéseket továbbított.
– Trondam! – most még a kedvenc 'matar kifejezést is elfelejtette.
– Vétel!
– Mond, hogy ti vagytok a hídnál és kopogtok! – hunyta be a szemét.
– Negatív! A hangáraknál vagyunk, most szállunk belső járműbe.
Aylar orra vére eleredt: – Akkor húzzatok bele, mert ezek itt vannak a hídnál!
– Vettem, sietünk!
Reaktor harmincöt százalékon…
És még ez is, gondolta, majd letörölte a vért az arcáról, elfordult és öklendezni kezdett…
Trondam átszólt a többieknek a kommunikátoron: – Gyerünk srácok, a hídnál vannak már!
Védjük meg az elnökasszonyt!
– És mi lesz a reaktorral? – kiabálta át Kiex.
– Majd én! – ugrott ki Skye a saját járgányából. – Menjetek a hídhoz!
– Én is megyek veled – jelentette ki Eyxon.
Nyph meg csak megvonta a vállát. Mi mást tudna tenni? Hát persze, hogy Skyevel megy.
– Oké Skye, legyetek ügyesek! – Trondam feltartotta hüvelykujját, de közben nyelt egyet.
Skye visszapillantott rá, arcán nyoma sem volt semmiféle vidámságnak. Bólintott, majd visszaült a
kocsiba. Intett a többieknek, Kiex felé egy csókot küldött.
A kis robogók felvisítottak, majd a falba rögzített mágneses sínen suhanni kezdtek a kiépített
útszakaszon: az egyik a reaktorok felé, a többi a híd irányába.
Végigszáguldva a hangár platformján, a végénél függőlegesbe emelkedtek és úgy hasítottak
felfelé. Elérték a híd szintjét, majd a kis gépek átváltottak a megfelelő sínre és újra kilőttek.
Egy perc múltán egy kiszélesedő, kör alakú vezérlőterembe érkeztek. Középen három vaskos
oszlopon futottak át a kékes energiakisülések, néha köztük is húzódott egy ív. Ez veszélyesnek
minősült az emberre, megölte, de persze megfelelő érzékelő berendezés gondoskodott arról, hogy
ne süljön ki, ha a közelében van valaki. A terem valójában egy hatalmas kupolaként borult föléjük,
teteje a sötétbe veszett, átmérője elérte az ötven métert is. Háromfelé ágazott a járat innen, 120
fokos elrendezésben. A jobbra lévőre lesz szükségük, így a robogók átváltottak a padlóban lévő
sínre, átcsusszantak a másik falra, majd arra csatlakozva suhantak tovább. Legalábbis ezt szerették
volna…
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A hátul haladó Belnék kocsija hirtelen szikrákat kezdett szórni, leszakadt a falról, majd
csúszni kezdett a padlón és belecsattant a jobbra lévő járat melletti falba.
A nő és a pap kigördültek a felborult járműből, majd Gaor máris élesítette fegyverét. Hiba.
Beln tudta, hogy valaki láthatatlanul, egy jól irányzott lövéssel szedte szét a kis jármű rendszerét.
És ez az érzékelhetetlen valaki Gaor közelébe ugrott…
A pap hátán egy kard bukkant elő, majd száján vér kezdett csobogni az előtte álcaköpenyt
viselő alakra, aki kirántotta a fegyvert az átszúrt mellkasból. Gaor térdre hullott.
Beln pedig rohant tovább, hogy beérje a lassító többieket, akik mind tudták, hogy nagy baj
van. Még visszapillantva látta, ahogy a térdre csukló pap előtt álló alak hátratolja a csuklyát,
hasonlóan kopasz feje elvigyorodik, majd magasra emeli a kardot és kettécsapja Gaor fejét…
– Gaor meghalt! – jelentette Trondam. – Támadás alatt vagyunk a „G” vezérlő melletti
folyosón! Körbevesznek!
Gaor halálának tényére lepörgött Aylarban, hogy Trondam és Skye neki köszönhette az életét,
valamint nemrég Mei is. És Aylar is hálás volt neki ezekért. Most pedig… Ég veled Gaor!
– Vettem! – Aylar idegesen sóhajtott, majd előrántotta pisztolyát. – Croy, gyere! Max, maradj
a helyeden! Ha elérjük a megfelelő töltődést, ugrasd a hajót!
– És te hova mész?
– Sétálok bazdmeg a friss levegőn egyet. – Ez most saját magát is meglepte, hogy ezt ki tudta
mondani. Talán beletörődött abba, hogy jó eséllyel elbuknak? Vagy nem tudott különbséget tenni
aközött, ami történik, aminek kéne történnie és ami megtörtént? Talán megbolondult?
Croy azonban a vállánál megtaszította a nőt és belökte a takarásba. Éppen időben, ugyanis a
híd vaskos ajtaján ökölnyi lyuk égett át. Amin keresztül lövések indultak meg…
Skye és csapata sebesen száguldott a reaktorok felé. Nem láttak senkit útközben, de nemrég
Trondam hívta, hogy Gaor életét vesztette. Hálás volt a papnak, hiszen nélküle már halott lenne. De
most az élőkkel kell foglalkozni.
A kis robogó átsuhant pár hosszú, szűk folyosón, kietlen termeken. Percek alatt elérték a
reaktorokat. A hosszú, fél kilométeres terem pontosan az anyahajó közepén terpeszkedett.
Borzalmas energiákat tartott féken és bocsátott irányítás alá. A falakon lévő nagy mennyiségű
sugárzásveszély figyelmeztetésre fittyet hányva a kis géppel besuhantak a hatalmas terembe, majd
megálltak az első irányítópanelnél.
Skye Nyphre mutatott, hogy tartsa nyitva a szemét, majd kiugrott, hogy megnézze, mi a
helyzet. Jól gondolta. Sok kisegítő és hűtő berendezés le volt kapcsolva, így az energiatermelődés
lassabban történt, ellenkező esetben megolvadna a külső burok és a hajóból mindössze radioaktív
hamu lenne.
Skye visszakapcsolta a hűtőket, majd az eddig csöndes teremben borzalmas zúgás kezdte
támadni hallójárataikat. Eyxon a fogait szorította össze, a természetes füleit ért hatalmas zaj szinte
az agyáig hatolt, mintha tűket döfnének bele a fülkagylón át. Skye ugyanígy szenvedett, de Nyph
csak bekapcsolta a hallójáratai védelmét.
A töltődés mértéke helyreállt, de az ugráshoz szükséges, túlságosan magas energiaszintet nem
tudták lecsökkenteni.
Pár másodperc múlva a beinduló berendezések zaja elhalkult. Skye szédelgett, nagyokat
pislogott Eyxonra. Beszéltek, de nem hallották egymást. Hiba!
– Feküdj! – üvöltötte Nyph, de semmit nem hallottak ebből. Szerencse, hogy a reaktor által
gerjesztett energiamezők arra is képesek voltak, hogy felfogjanak bizonyos lövéseket. Két
plazmagömb enyészett el a levegőben, mintha falon suhanna végig, amibe mély árkot vés, de
létével fizet érte. Ez mentette meg az életüket.
A kocsiba ugrottak és rákapcsoltak. Ki innen, mondogatták magukban.
Most Nyph vezetett, kifelé száguldva a teremből. Skyenek eszébe jutott, hogy a támadók újra
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lekapcsolják a hűtőket és kezdhetik elölről, de tudta, hogy a beindulás és leállás közt akár fél órának
is el kellett telnie. Máskülönben szembe kell nézniük a sugárzó hamuvá válás tényével. Ezt a
támadók sem akarták, így ha lehet azt mondani, a reaktort biztonságban tudhatták.
Kiszáguldottak a reaktorteremből és újra szűk folyosókon repesztettek át. Most pedig egy
termen. Hosszúkás, lentről, fentről, oldalról különféle belógó szerkezetekkel.
Közeledtek a hídhoz…
Reaktor hatvan százalékon…
Ez az gyerekek, csettintett Aylar és egy másodpercre jó kedve lett, majd gondolatai megint
visszazuhantak a feneketlen mélységbe. Ugyanis a lövések egyre csak zúdultak befelé a hídra a
lyukon át. Ha ez még nem lett volna elég, a sistergő zajban is hallotta, amint egy felderítő jelentett:
– Jön a Concord! Érkeznek a kapukra!
– Feltartani őket – kiabálta behúzott nyakkal – ne jussanak el élve a kaputól!
Reaktor hatvanöt százalékon…
Ez azt jelenti, hogy pár perc és újra ugorhatnak. Nagyon jó. Behúzta a nyakát egy közelébe
érkező találattól. Majd le kellett hasalnia, mert egy leszakadt, vaskos kábel majdnem levitte a fejét.
– Trondam! – kiabálta, majd már a földre kellett kuporodnia. – Hol vagytok már? Szétszedik
a hidat.
– Érkezünk! Tíz másodperc!
Aylar intett Croynak, hogy cseréljenek pozíciót, mert ha Trondamék hátba támadják a hidat
ostromlókat, akkor ők is meglepetésszerűen nyitják fel a vaskos ajtót és kivégzik a támadókat.
– Öt másodperc – Trondam ezt már halkan közölte, nehogy meghallják.
Aylar és Croy már álltak és így húzódtak fedezékbe.
Reaktor nyolcvan százalékon…
Hirtelen abbamaradtak az ökölnyi résen befelé érkező lövések: Trondamék hátba támadták
őket.
– Aylar, nyisd!
A nő rácsapott az ajtónyitóra, ami a plafonba kezdett húzódni. Amint elérte a térdmagasságot,
máris egy hulla feje lógott be alatta. A többi részét megsütötték.
Aylar és Croy féltérdre ereszkedtek és úgy tüzeltek. Az ajtó előtt öt fejvadász igyekezett
bejutni, de most már mind meghalt.
Az ajtó teljesen a plafonba húzódott és a mögötte lévő folyosószakasz másik végében
Trondamék integettek. Megvédték a hidat.
Reaktor kilencven százalékon…
– Ugrásra készülni! Vissza a kapuktól!
A szub kapitálok már készen álltak erre, így most felgyorsítottak és a hipertérbe léptek, hogy
bedokkoljanak a kijelölt hordozóba vagy anyahajóba.
Reaktor kilencvenhat százalékon…
– Ugrást kezdeni!
Aylar már visszafutott a találatot kapott irányítópulthoz és látta, hogy a védelem nélküli kapun
tömegesen tódulnak be a rendőrségi hajók.
A CESZ hordozó flottája pedig menekül kifelé…
Újra nyertek egy kis időt De még szükségük van rá. Még legalább két ilyen ugrást kell
megtenni úgy, hogy közben ne bukkanjanak rájuk. Ha sikerül, akkor megint csak várni kell, hogy
leteljen a már csak 17 nyomorult óra. Ha azonban nem… Nem, erre most nem szabad gondolni…
– A CESZ hordozó flottája újfent sikeresen megmenekült – közölte vigyorogva Weol Elkadse.
– Továbbá a Dreadnought és Titán flották is sikeresen megszöktek. A CESZ-nek hatalmas
veszteségeket kell már elkönyvelnie. Egyik Titánjuk rengeteg szub kapitál hajóval egyetemben
megsemmisítésre került, valamint a Dreadnought flotta több, mint fele. A hordozó egységtől még
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csak néhány hajóról érkezett jelentés, így a CESZ továbbra is harcképes. Igyekeznek elrejtőzni,
hogy a Concord ne találjon rájuk újra. Ha sikerül nekik, akkor megint csak várniuk kell, hogy
leteljen az idő a kitűzött békeszerződés aláírásáig. Reméljük sikerül nekik – nyelt egyet Weol.
A Concord elnök üvöltött a taktikai koordinátorokkal.
– Hova tűntek már megint?
– Követik az élő adásban leadott tippeket. Nem az ugrótávolságuk külső peremére érkeznek,
hanem beljebb.
– Akkor küldjön ki minden lehetséges rendszerbe felderítőket!
– Igyekszünk Uram, de a felderítő vadász alakulataik még továbbra is aktívak, sőt, most
váltak igazán azzá. Mindet visszahívták és már nem Új Éden szerte vadásznak, hanem csak és
kizárólag a három főflotta közelében lévő régiókban.
Az elnök szitkozódott. Nem lóghat meg megint ez a CESZ. Már közel a kiirtásuk. Folytatni
kell a keresésüket. Szinte csak perceik vannak, mielőtt továbbugranak…
Reaktor húsz százalékon…
Aylar vérző orrát törölgette és már az agyában is szúró érzés kezdődött. A feje fájni kezdett, és
biztos volt benne, hogy az agyvérzés környékezi. Nem is csodálta.
Remegő kézzel hívta Skyet.
– Szép volt kislány! Gyertek a hídra!
– Még vannak ezekből – suttogta vissza a nő.
– Mi? – újabb szúrás az agyban.
– Mondom még vannak ezekből. Most láttunk párat, ránk is lőttek, ezért nem mentünk tovább
a híd felé. Letértünk, de félek, beragadtunk.
Aylar Trondam felé fordult. A férfi pedig azonnal értette, mit akar.
– Elnökasszony, most nem mehetünk Skyeért. Ha lelőnek ott minket, a híd védtelenül áll majd
előttük.
Reaktor huszonöt százalékon…
– Tudom – hajtotta le a fejét. Majd a mellkasára cseppenő vérbe mártotta mutatóujját és
megtörölte a nadrágjában. Mérgében belerúgott az irányítópultba, hogy megnyugtassa magát.
– Itt Skye! – csattant a nő suttogó hangja. – Eltűntek tőlünk. Adásra készülnek! Várj… Ó
ne… Le akarják adni a jelet, hol van a hajó.
Aylar elcsukló hangon az idegességtől válaszolt a nőnek. – Nyírjátok ki… őket! Trondamék is
mennek. – A férfira nézett.
Trondam szíve majd megszakadt, hogy párját ilyen állapotban látja. Még sosem nézett ki így.
Meg persze ő maga sem festett impozánsan, a beesett szemek, a remegő száj és kéz, akárcsak a
többieknél rajta is kiütközött. A tét most nagyon nagy. Ha sikerül, élhetnek, ha nem, mind
meghalnak.
El kell fogni a fejvadászokat. Ha nem lennének bent, akkor talán most is megúszhatnának, de
tudták, ez lehetetlen, mert Skye épp hívta Aylart és már kiabálva közölte: – Leadták a jelet!
– Uram, a CESZ hordozó flottájáról beérkezett a pozíciójel – rikkantotta egy tábornok.
– Micsoda? – képedt el az elnök. – Hogyan?
– Egy Bestiák nevű Blood Raider-es fejvadász egység van bent a fő anyahajóban, amin Aylar
Bren is.
– Értem – nézett a plafonra nevetve az elnök. – Akkor hát, minden egységgel, támadás! Aylar
Brent egy órán belül a cellájában akarom látni!
– Meglesz Uram! – vigyorgott vissza a tábornok.
Trondamék kiviharzottak a hídról és nem volt más választásuk, szét kellett válni, mert míg
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egy ilyen fejvadász is a hajóban van, addig nem tudnak elmenekülni.
Reaktor negyvenhat százalékon…
Skyeék már beljebb ragadtak hárman. A többiek kétfelé váltak: Trondam magával vitte Meit
és Volret, Beln pedig Kiexet, Feyt és Irohat.
Max az ugrások között tudott annyit segíteni nekik, hogy az üzemképtelen belső
kamerarendszer ellenére hőelváltozások jeleit küldte el. Mindhárom csapat ezt ráhangolta kézi
termináljaikra és tízméteres pontossággal meg tudták határozni akárkinek a hollétét a hatalmas
hajóban.
Reaktor ötven százalékon…
A jelek egyértelműen mutatták, hogy az összes még élő fejvadász egyetlen helyre
összpontosul: a hiperhajtómű mag felé. Nyomban lepörgették magukban a lehetséges elméleteket
arról, hogy mit tud egy ember csinálni egy ekkora berendezéssel, de rájöttek, semmit. A magok
szinte önmaguktól működtek, saját belső rendszerrel, bizonyos szélsőséges rémtörténetekben még
értelemmel is rendelkeztek. Szerencsére az ilyen típusú hajókra ez korántsem volt jellemző, ám ha
valaki a bejáratot kinyitja és beküld egy vállról indítható rakétát, tönkreteheti.
A kocsikkal három irányból közelítették meg a hiperhajtómű előtti folyosókat, ahonnan a
jelek ugyan szétszórtan érkeztek, de egyértelműen mutatták, hogy mind ott vannak a behatolók és
valamire készülnek…
Reaktor ötvenöt százalékon…
A pozíciójelzés hatására máris gyors hajók száguldottak a célrendszer felé, ahol a CESZ
hordozó flottájának csak percek kellettek, hogy tovább ugorhasson. Ha gyorsak, elkaphatják őket.
Eközben a Concord a jelen kiindulási pontra rávetítette a lehetséges érkezési pontokat. Közel
harminc rendszer jöhetett szóba, ebből tizenkettőben cirkáltak csak a felderítők, és ezek is csak
azért jutottak be, mert a CESZ ilyen célpontokra vadászó egységei most a főflották közelében
pusztítottak.
Eközben az elnök őrjöngve vette tudomásul, hogy a Titán és a Dreadnought flotta hatalmas
veszteségek árán, de eltűnt. Azok lelövéséhez leginkább a kapitál flottára lenne szükségük, de
gravitációs mező nélkül nem tudnak bejutni.
Már nem tudtak mit tenni velük, de a hordozókkal még igen. Sőt, azok egyikén, egy Aeon-on
utazik Aylar Bren. Ha elkapják…
Az elnök a kémeitől bár begyűjtötte az információkat arról, hogy mi a helyzet a klónokkal.
Mosolyogva vette tudomásul, hogy Aylarnak nincs. Biztos arra számított, hogy a békeszerződés
után telepít, mikor már nem akarja fél Új Éden lenyomozni a jelét. De ezzel most nagy hibát
követett el, mert ha lelövik, vagy elfogják, a nőnek vége.
Az elnök gonoszul vigyorgott. Mást se szeretett volna jobban, mint hogy ő maga tartóztassa le
a nőt, majd ő zárja rá a cellája ajtaját. Igen, óriási érzés lenne. Ám sejtette, hogy Aylar ezzel
tökéletesen tisztában van és inkább majd a halált választja. Beismerte, ha a helyében lenne, ő is így
tenne.
– Minden felderítő vissza! Szétszóródni a megjelölt rendszerekben!
– De Uram – nézett fel meglepetten a tábornok. – Akkor…
– Gondolkozzon tábornok! – Kiabálta, majd gyorsan elmagyarázta, miért döntött így. – Ha
most beküldök mindenkit, akkor leszedik a fogóhajókat és megint meglépnek oda, amire nem
készülünk. De ha most a támadás helyett a gyors helyezkedést választjuk, akkor lefedünk minden
lehetséges ugrópontot. És onnan pillanatok alatt bent lehet a kapitál flotta.
– Értem Uram – bólintott elismerően a tábornok, majd továbbítani akarta a parancsot, de az
elnök leintette, mert még jobb ötlete támadt.
– Mégse fogjanak le minden rendszert. Kettőben ne mutatkozzanak. Innen már tudni fogjuk,
hogy hova érkeznek és utána törünk be. Érthető voltam? – üvöltött a rábámuló tisztekre, akik
sebtében fordultak vissza dolgukra és heves kiabálással osztották tovább a flottaparancsnokoknak
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az utasításokat…
Na most elkaplak Aylar Bren, mosolygott magában győzelemittasan az elnök…
– Visszafordultak! – kapta Aylar a jelentést.
Beesett szemekkel, remegő kezekkel és ajkakkal, fájó gyomorral és fejjel kérdezett vissza.
– Ismételd!
– Ismétlem, a Concord visszafordult!
Aylar ránézett a fejéből tömérdek csatlakozóval zörgő Maxra, aki megrázta a fejét. Jól
megértették ők ketten egymást, így a nő tudta, hogy a férfi is arra gondol, hogy a Concord mást
eszelt ki. De mit?
Aylar reszkető kezekkel fordította el a csillagtérképet és látta, hogy ugrótávolságban harminc
rendszer fekszik. Ebből tizenkettőben a saját felderítőik mellett rendőrségiek jelei is
megszaporodtak. Majd újra egy. És megint. A nő azonnal kapcsolt.
– Ellepik az ugrópontokat! – suttogta maga elé megkövülten. – Felderítővadász egységek, mi
a fészkes…
Azonnal megkapta a választ, hogy mit csinálnak a felderítő egységek: pusztulnak. A Concord
rájuk szabadította cirkálókötelékeit, hogy áttörjék az utat a felderítőknek, akik pedig a jelenleg
tehetetlenül várakozó rendőrségi kapitál flottát küldik majd be.
Reaktor kilencvenegy százalékon…
A harminc rendszerből tizenötre emelkedett a rendőrség által is lefedettek száma.
Reaktor kilencvenhárom százalékon…
– Ugrásokat megkezdeni! Gyerünk emberek, még van esély.
A kilátókon át láthatta a fényes buborékokat, amint egy Concord mentes célrendszerben lévő
CESZ felderítő megnyitotta az ugrópontokat.
Reaktor kilencvenöt százalékon…
Az Aeon-t is beszippantotta a saját testében rejlő, mag által összezsugorított tér. Mikor a nő
fájó gyomrát újfent összeszorította a térugrás érzése, még szurkolt is egyet magában: Gyerünk
'matar, kapjátok el ezeket a húszabálókat!
– Bevették a csalit – csettintett elismerően mosolyogva a Concord elnök. Ám senki nem
osztozott örömében. – Mi van? – kérdezte. Úgy tűnt, valamire nem számított.
– Uram, a gond az, hogy harminc lehetséges rendszerbe érkezhettek, ebből tizenkettőben már
ott voltunk, de csak háromba sikerült küldeni őrszemeket, nem az összesbe.
– Akkor maradt tizenöt érkezési pont – fogta meg a fejét. – Ha minden erővel benyomulnánk
és megtámadnánk őket! Akkor legalább párat megint leszedhetnénk! Na mindegy, kérem a
következő lehetséges rendszereket, ahová ugorhatnak!
A kért adatok másodpercek alatt kivetítődtek. A CESZ hordozó flottája most már harminckét
rendszerbe ugorhatott könnyedén és nagy számú felderítőinek köszönhetően mindből érkeztek a
jelek. Concord őrszemek – még mindig a felderítővadászok hatékonysága miatt – mindössze
kettőben villogtak.
Az elnök tudta, hogy most elveszítik őket. Hacsak… az a fejvadász különítmény nem küld
újabb jelet. Ám azzal is tisztában volt, hogy abban a hajóban a CESZ kommandós egysége már
biztosan a nyomukba eredt. Vagyis nem számíthat teljes egészében arra az egységre. Már előzőleg
is kérte, hogy kapcsolatba léphessen velük, de eredménytelenül zárult a kísérlete.
Hát jó, akkor nekik is el kell lepni ugrópont nyitó felderítőkkel mindent, amit csak lehet.
Kiadta a parancsokat…
Skyeék értek elsőként ahhoz a csomóponthoz, ahol a közelébe kerülhettek a fejvadászoknak.
A kijelzések alapján már itt vannak a közelben.
A falon futó mágneses síneket használó kocsi hirtelen kettészakadt egy erőteljes nehéz lézer
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nyalábtól. Lefordult a falról és a földön csúszott tovább. Eyxon megsérült a lábán, egy olvadt
fémdarab állt bele csontig.
Amint a kocsi megállapodott az oldalas csúszásban, Nyph kimászott, majd eltűnt a vöröses
barna megvilágítású folyosó egy sötét helyén. Skye őt nézve azon gondolkodott el, hogy a fenébe
tudja megtalálni az ilyen helyeket tizedmásodpercek alatt, de ekkor meghallotta Eyxon nyögését.
Lelapulva körbenézett, de senkit nem látott rajtuk kívül. Az imént támadók tudták, hogy itt
vannak, ezért Skye gyorsan döntött.
Leguggolt Eyxon mellé, bal kezét a fájdalomtól sziszegő nő szájára tette, másikkal pedig
megfogta a fémdarabot és könyörtelenül kirántotta.
A kiáltás helyett Eyxon szeme fennakadt és egy pillanatra elájult. Skye pedig egy hatalmas
pofont kevert le neki. De semmi. Ránézett a sebre és látta, hogy dől belőle a vér, olyan ütemben,
hogy két perc és a nő meghal. Kénytelen volt elszorítani a sebet valamivel. De mivel? Megfogta
Eyxon páncélruházatát és a nyak környékéről egy fém madzagot fűzött ki, majd a lába köré tekerte
és erőteljesen meghúzta. Eyxon szemei azonnal felpattantak, majd hangtalan sikolyra nyíló szájjal
meredt maga elé.
Skye épp mondani akart valamit, mikor felcsattant az első lézerüteg. A felborult kocsi fölött, a
falba vágott bele és két méter hosszú, karvastagságú kanyont égetett bele. Majd jött a következő, ez
már közelebb égette a falat.
Skye a menekülési lehetőségeket és tűzíveket figyelte meg. Ketten közeledtek. Tüskés fekete
páncélruha, hátukon közelharci fegyver, kezükben két méteres energiaágyú. Szemük izzása harci
beültetéseket feltételezett. Ám hogy miféléket, nem tudta. Akár olyanok is lehettek, mint Nyph és
Mei, vagy mint Beln, vagy pedig… A Nyphfel való összehasonlítást hirtelen kizárta: a nő az imént
vetődött fedezékbe, egy sötét zugba és Skye maga sem tudta hogyan, de a kocsi felé közeledő két
fejvadászt most oldalba kapta.
A lézerágyú egy dörrenéssel szakadt ketté, ahogy a nő levágta az elejét, majd egy villámgyors
rántás és a tartójának a nyaka elöl úgy nyílt szét, mintha egy mini gránátot nyelt volna és az most
felrobban. Társának annyi lélekjelenléte maradt, hogy eldobja a fegyvert, hátralépjen két nagyot és
elővegye saját kardját.
Skye nagyot nyelt. Egyik oldalon Nyph, vértől csöpögő karmokkal, izzó szemekkel, vele
szemben egy hasonló vizuális ingereket feldolgozó férfi kissé előregörnyedve tartotta a nő felé a
kardját, közben gonoszul vigyorogva saját, élesre reszelt fogai nyalogatta és készen állt arra, hogy
nekirontson a magas, nyúlánk amazonnak.
Skye hosszasan pislogott kettőt és a második után azt látta, hogy a Nyph már ellenfele
közvetlen közelében áll, a nagy kard a kézzel együtt a földön hever, és a férfi hátán Nyph karmai
kandikálnak kifelé. Morgott egyet, majd mindkét fegyvert szétrántotta, ezzel mellkastájékon
kettétépve a férfit.
Skye nyelt egyet. Te jó ég. De jó, hogy ilyen társam van. Majd Eyxon felé fordult. Aki
fújtatott a fájdalomtól. Páncélruhájának egyik zsebébe nyúlt és egy piciny ujjhegynyi dolgot vett
elő, amit a nyakára tapasztott és összenyomta. Szemei nyomban üvegessé változtak a
fájdalomcsillapítótól.
Skye tudta, hogy nem vihetik magukkal tovább. Könnyen meghalhat és lassítja is őket.
Csodák csodája Eyxon tudta, mit kell tennie.
– Menjetek tovább. Én visszamegyek a hídra – rá sem nézett egyikükre sem.
Skye kereste a pillantását, de látta, hogy nagyon szenved. Hagyta elindulni. A fenekére
csapott kettőt. – Vigyázz magadra te vegetáriánus!
Eyxonnak szinte minden erejét össze kellett szednie ahhoz, hogy vissza tudjon mosolyogni.
Skye Nyphre nézett, majd az ijedtség után odavetette: – Gyerünk tovább!
– Fedezzetek! – üvöltötte Beln, majd Kiex és Iroha lőni kezdtek, feje mellett pedig érezte Fey
elszáguldó robotjainak szelét. Futott, ahogy a megerősített lába bírta.
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A hiperhajtómű magja húszméteres tüskékkel teletűzdelt kupola alatt pihent, az alsó részeibe
vezettek be a járatok, bent pedig újabb labirintus húzódott. Ahogy Beln sebesen rohant, eltörpült a
nyitott tetejű folyosón. És egyre csak közeledett a bejárathoz, ahonnan pár másodperccel ezelőtt
lövések érkeztek, de most visszahúzódtak és várták, hogy a két lövöldöző férfi kifogyjon
fegyverének energiájából.
Beln sebesen száguldott, de Fey két robotja már a kezdetekkor maga mögött hagyta. Már nem
volt messze. Futás közben kilökte mindkét karpengéjét és mivel a tervük az volt, hogy ő közel fut,
míg a többiek fedezik, ezt most maradéktalanul teljesítette. Kivéve a kis legyeket.
Futás közben látta, hogy a hatalmas ajtó két oldalán mozgolódnak, de kidugni nem merték a
fejüket. Eddig jó. A legyek berepültek.
Egy szétszabdalt arcú kopasz, fekete páncélruhás dőlt be holtan középre, majd egy másik
próbálta őrjöngve leszedni az arcára tapadó kis gépet, ami most a tűit betolta a szemén, orrán,
halántékán át. Már amúgy sem volt sok ideje hátra, de az egyik részecskelövedék combja közepénél
letépte a lábát, a másik meg a vállát tüntette el, karja a földre hullott, mellkasából jókora darab
hiányzott.
Ám még voltak az ajtó mögött és miközben Fey robotjai éppen új célpontot kerestek
maguknak, berobbant Beln is az ajtó szájába.
Kiexék azonnal abbahagyták a tüzelést és látták a sebesen cikázó nőt.
Beln háta szét akart szakadni, miközben érezte, ahogy suhogó pengéi célba érnek, és ugyan
nem épp könnyűszerrel, de átvágják a páncélokat, koponyákat, végtagokat fegyvereket.
A nő borzalmas mészárlást végzett, két másodperc alatt három halott dőlt el az ajtó közelében.
A meglepetés előnyét kihasználva lehunyta a szemét és Feynek kiabálta a rádióban: –
Vakítást!
A robotok oldala felvillant, a még éppen ocsúdó négy fegyveres fejvadász harcképtelenné
vált. Beln kinyitotta a szemét és egy pillanatra azt látta rajtuk, hogy széttárt karokkal adják meg
magukat a halálnak. A diplomata nő pedig – nem éppen mosolyogva – dühödt arccal végezte ki
őket.
– Tiszta! Új pozíciókba, gyerünk!
A nő körbenézett. A magterem külső burkán jártak. Többfelé ágazott innen a járat, egyenesen
a kupola közepe felé, amit lezárt egy ajtó, majd két irányba, ahol az enyhe ívet leíró folyosó végét
már nem látta. Megnézte a hőképeket és szomorúan vette tudomásul, hogy a mag bezavarta ezeket:
nem tudta meghatározni a fejvadászok pontos helyét, csak azt, hogy itt vannak bent a kupola
teremben. De hogy hol?
A többiek lihegve érkeztek meg.
Reaktor harminckét százalékon…
– Meddig mehetünk be? – kérdezte levegő után kapkodva Kiex.
– Nem túl sokat – válaszolt zihálva Fey és alakot váltó robotját egy fémrúddal böködte,
mintha csak azt vizsgálná, hol fáj neki. – Ha ide visszatérünk az ugrás pillanatában, minden oké.
Talán egy ívvel beljebb is. De annál tovább már életveszélyes.
– Itt Beln! – hívta a nő Trondamot.
– Itt Trondam – hallotta a férfi üvöltését és hirtelen megcsapta fülüket a gépkarabélyának
hangja, ami tompán kerepelt a távolban. Ezek szerint ők is elérhették a kupolába vezető folyosók
egyikét.
– Bent vagyunk! – közölte Beln.
– Nem hallak!
– Mondom bent vagyunk – kiabálni nem tudott, mert tartott tőle, meghallhatják.
– Vettem! – kiabált Trondam. – Mi is nemsokára! Kezdjetek el… – Hatalmas döngés
hallatszott egy gránáttól. – kezdjetek el befelé fejlődni!
– Oké! Beln vége!
Ránézett a falnak hátát vető, lihegő Kiexre, a fehérbe fordult szemű, vállán rohangáló
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robotokkal fújtató Feyre és kedvesére, aki térdére támaszkodva kapkodta a levegőt és így nézett fel
párjára, akinek véres pengéi vissza sem csúsztak alkarjába, a szeme vörösen izzott és még csak
szaporán sem vette a levegőt.
A fejével intett: Tovább! Még van ezekből a húsevőkből.
23. RÉSZ: A CESZ VÉGSŐ SIKERE III.
Mei éppen hasba rúgott egy fejvadászt, majd hátralépett és az előregörnyedő testről lecsapta a
fejet. Majd nyomban visszapördült fedezéke mögé, mert máris zúdultak feléje a lövések.
A takarásból integetett kifelé a másik oldalon megbújó Trondamnak és Volrenek, hogy mehet
a fedezés.
Már ők is közel jártak a kupolához, éppen igyekeztek elfoglalni a bevezető nyitott folyosót.
Nekik más gondjuk akadt, az, hogy egy rájuk célzó mesterlövészük, aki valahogy felmászott a
kupola oldalára, talált egy biztos pontot és onnan eresztett meg néha egy egy lövést. Társai pedig
egyre nyomultak feléjük. Mei éppen az egyik ilyet ölte meg, de még számíthattak néhányra.
Trondam és Volre kifordult és lőni kezdtek. A Minmatar férfi a mesterlövész felé, hiszen neki
egyik szeme segítette a célzást, Volre pedig a csattogó részecsketölteteket a nyitott tetejű járatban
futó támadók irányába küldte, amik elé nem mert állni ember, akármilyen páncélt is viseljen.
Trondam diadalittasan kiabált fel, majd mosolyogva visszafordult a fedezék mögé. Lekaszálta
a mesterlövészt. Volre is bevágódott a takarásba, fegyvere töltődött, borzolta a hajszálait.
Reaktor negyvenhárom százalékon…
Trondam gyorsan kilesett és látta, hogy most a fejvadászok teljesítettek kimagaslóan. Míg a
mesterlövész fedezte őket, jó páran közel tudtak lopakodni és most valahol rejtőzködtek. Intett
Meinek, hogy mi várható, a nő pedig bólintott, majd a fedezéke mögött felállt, kifújta hajszálait a
szeméből, majd várta a jelet.
Trondam újra kilesett. Igen, most feléjük érkező lövések hiányában közelednek. Fedezéket
váltottak, ide-oda cikáztak. De megállíthatatlanul egyre csak jöttek.
Trondam feltartotta három ujját: Mei megmarkolta a kardját, Volre megigazította kalapját.
Két ujja volt fent. Nyeltek egyet, még az amazon is.
Egy ujja – a középső maradt, amit vigyorogva Mei felé mutatott, a nő ugyanígy vissza és
szélesen mosolyogva, Volre pedig behunyta a szemét a két idióta láttán. Majd a férfi intett.
Mei kirobbant és egy hatalmas szökelléssel elugrott a talajtól, megfogott egy rudat és a
magasba pördült. És máris fedezékbe húzódott. Mozdulata olyan gyors volt, hogy néhányan még
lőni se tudtak. Ám a terv éppen ez volt. Trondam és Volre máris lekaszáltak két fejvadászt.
Majd visszahúzódtak. Most nem látták Meit, de sejtették, készen áll. Trondam nem is tudta
most hívni. Ezért akkor kellett lőniük, mikor Mei mozdul.
A nő kibújt a fedezék mögül, pontosabban kirohant, majd megint elrugaszkodott és egy újabb
falon lévő szerkezet mögé rejtőzött. Trondamék most csak egyetlen fegyverest kaszáltak le.
Nem tudták pontosan, még mennyi bujkál a közelükben, de nem lehet több ötnél.
Készültek, hogy Mei újra kicsalja a lövöldözőket. Megint átrohant, lövések érkeztek feléje, de
nem találták el. Most Volre lőtt le egyet, a fedezék sarka szétrobbant, ezzel együtt a fej is.
Mei már nagyon közel volt, fedezékben. Nem tudtak rálőni és már Trondaméknak is egyre
veszélyesebb tüzelni, mert lelőhetik saját társukat.
Trondam kilesett, hogy gyorsan felmérje a helyzetet és látta, hogy most kell a fedezetük:
ugyanis Mei éppen készült közéjük ugrani egy olyan helyről, amire nem számítottak, hogy oda
ennyire gyorsan felmászik.
Mei elrugaszkodott, majd a máshonnan támadásra számító, a félelem más fajtájával
szembesülő fejvadászok közé ugrott. Kettő előtte, kettő mögötte, ez utóbbiak nem pontosan felé, de
ebbe az irányba mutató fegyverekkel éppen próbálták feldolgozni, mi történik. Mei tudta, hogy egy
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reflexlövés végezhet vele, ezért máris e két alak felé vetődött. A közelebbinek bezúzta az arcát, a
másik felé meg elhajította kardját, ami beleállt a mellkasába. Mei ugrott, kitépte a vért pumpáló
felsőtestből a fegyvert és most nem foglalkozva gyilkos szerszámának véres felületével, gördült
egyet előre. Jól döntött, a megpördülő férfi reflexlövése célt tévesztett, majd másikra nem volt
ideje. Mei féltérdre ereszkedve suhintotta meg kardját hasmagasságban és mindkét fejvadász a saját
gőzölgő, bűzös beleibe csuklott. Most már bekapcsolta a kékes vibrálást a fegyveren, hogy
megtisztítsa a vértől.
Volre füttyentett, Trondam pedig Belnt hívta.
– Áttörtünk.
– Remek. Skye hol van?
Trondam hirtelen fura dolgot érzett. Aggódni kezdett érte. Skye, te mesterribanc, hol ringatod
épp a formás segged?
Reaktor ötvenegy százalékon…
Aylar éppen figyelte a jelen pillanatban üres rendszer kijelzését, a kapukat levédő rajokat és
még mindig küszködött azzal, hogy elhiggye, valóban ez történik. Hol és mit rontottak el? A
jelentésben az állt, hogy a felderítővadászok hálóján véletlenül csusszant át egy féreglyukon át egy
őrszem, akit ugyan lelőttek, de későn. Tehát egy balszerencse, semmi más. Ő és társai, haverjai,
barátai és már nem csak egy, de mindkét szerelme is mindent jól csináltak. Ez nem igazságos. Ne
így bukjanak el. Ez nem fair.
Max fordult feléje és megnyugtatóan közölte. – Még lehet esély.
Aylar megrázta a fejét. – Addig nem, míg Trondamék el nem kapják ezeket a fejvadászokat.
Max értette és nem erőltette tovább a dolgot. Nyelt egyet, egy szikra szaladt át egy kábelen és
a fejénél eltűnt. A szemei remegtek, majd így fordult megint a nő felé: – Újra jelentettek?
– Nem tudom – rázta a fejét a nő.
A többi hordozó és anyahajó kapitányai sem diskuráltak, mindenki feszült csendben várta a
reaktorok töltését, hogy megint ugorhassanak. A felderítők újra pozícióba álltak és már csak a jelre
vártak, hogy melyikük nyissa meg az ugrópontot.
Reaktor ötvenkilenc százalékon…
Nem hívta Trondamékat, mert tudta, hogy most nekik is megvan a maguk gondja. Rufy
ijedten állt mögötte, mindez idáig egy szót sem mert szólni és most se tette. Csak figyelt. Aylar
hátrapillantott a tündéri gyerekre és szíve összerándult. Ösztönök keltek életre, ahogy elképzelte
magában a jelenetet, hogy egy békés kolónián vagy állomáson Trondam és Rufy éppen játszanak
valamit békésen vele. Ha most kívánhatna egyet, akkor ez ez lenne.
Bárcsak. Gyerünk Trondam, kapjátok el azokat a nyomorultakat!
Reaktor hatvanegy százalékon…
A Concord elnök könnyedén maga elé tudta képzelni Aylar arcát, amint retteg. De a nő nem
tudta, hogy miért nem támad a Concord. Azért, mert most tényleg fogalmuk sincs, hol vannak. 15
rendszerre korlátozódott a lehetséges rendszerek száma, ha pedig innen továbbugranak, ez kibővül
harminc körülire ismét. Aztán ha onnan is, akkor az lehet akár már kilencven. És akkor megszöktek.
A fejvadász egység, a titkos szövetséges még mindig semmi jelet nem küldött. Talán ők is
várnak? Hogy majd később adják le, mikor megint ugranak és a harminc lehetséges érkezési pontot
szűrhetik? Az elnök remélte, hogy ez utóbbit választják majd. Elképzelni sem tudta, hogy honnan
szerezhet az az egység tudomást az űrben folyó eseményekről. De most ez másodlagos kérdés.
A Concord egységei tovább folytatták a harcokat a felderítővadász egységekkel, hogy az
ugrópont nyitó hajók bejussanak a még lefedetlen rendszerekbe. Pontos információ nélkül vakon
tapogatóznak. Most azonban csak ezt tudták tenni…
Skye és Nyph elérték a mag teremhez vezető nyitott folyosót. Három ilyen vezetett befelé,
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egyiken Belnék, másikon Trondamék már betörtek. Ők azonban lemaradtak az útközben ért baleset
miatt. Skye remélte, hogy Eyxon elkapott egy szállítójárművet és a híd felé tart. Abban is bízott,
hogy útközben nem ájul el és eljut odáig.
Skye kilesett a nyitott széles és hosszú folyosóra. A távolban, körülbelül száz méterre tőlük
nyílt a kupola bejárata. Tárva nyitva állt. A nő hallotta a dörejeket és egy pillanatra a tőle balra lévő
folyosón meglátta az ide-oda ugráló Meit, amint a magasból leugrik a járatba.
– Trondam, itt Skye!
– Merre vagytok – hallatszott a férfi lihegő hangja.
– Nem messze a magtól. Eyxon megsérült és útközben megtámadtak. Most értünk a bevezető
járatba. Látom Meit!
– Vettem Skye. Átfejlődünk a ti oldalatokra, hogy bejussatok aztán bent szóródunk szét.
– Értettem! Itt várunk.
Skye elmondta Nyphnek a helyzetet, hogy mit fognak tenni, az amazon pedig bólintott
némán.
Várniuk kell. Addig pedig lapulni…
Reaktor hetven százalékon…
Beln megbeszélte Trondammal az átcsoportosulást, vagyis azt, hogy Skye és Nyph beáll az
övékébe, mert Eyxon kiesett. A saját csapata meg megy tovább. Úgy döntöttek, először a kupola
külső ívét járőrözik körbe, és így haladnak egyre beljebb, méghozzá úgy, hogy az ugrásokkor vissza
tudjanak jutni a külső ívre.
Trondamék elindultak Skyeék felé, Belnék pedig a folyosón körbe. A hőképeknek nem vették
hasznát, így Fey gépeire kellett hagyatkozniuk.
– Lesben álló egység a következő elágazásnál – jelentette halkan a drónidomár.
Beln bólintott, majd kezével intve szétszórta a mögötte haladókat. Ő középen, Kiex bal
oldalon, Iroha jobbon. Drónok előre őrszemnek.
Fey visszahívta kis gépét és kivetítette a felvételt. Gyorsan megtervezték a rajtaütést, de…
Reaktor nyolcvanhét százalékon…
… úgy döntöttek, inkább mégis megvárják az ugrást.
Aylar feszülten várt.
Reaktor kilencvenkét százalékon…
Eddig jó, gondolta. Remegő kezekkel söpörte félre azokat a rendszereket, ahol épp voltak és
közel húzta a következő néhány konstellációt. A fejvadászok nem adták le a jelet és a Concord-nak
fogalma sem volt, hol keresse őket. Ugyan sejthették, ezt tudta ő is, de nem voltak benne biztosak.
Ezért a rendőrség a következő rendszereket akarja majd lefedni, de még ennél is valószínűbb, hogy
várnak ezeknek a fejvadászoknak a jelére. Igen, ez tűnt a leglogikusabb lépésnek, hiszen ha most
megint szétszórják erőiket, ismét kicsúszik a CESZ a karmaikból.
Reaktor kilencvenöt százalékon…
Hát akkor indulás újra.
– Minden egységnek! Célrendszer elküldve, ugrópont nyitást kérek! A jelzésemre ugrunk!
A kapukat védő rajok visszaérkeztek a hajókba, bedokkoltak és készen álltak a
továbbhaladásra.
Aylar sejtette, hogy a hajóban lévő fejvadászok csak erre várnak. Sőt, már inkább érezni,
tudni vélte.
– Ugrás, most!
A hordozókat beszippantotta a saját magjuk által generált átjáró.
A kék nap eltűnt, helyette egy fehér törpe világított be a hídra.
Reaktor két százalékon…
Na, most dől el minden, gondolta a nő és letörölte orráról a vért…
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– Pozíciójelzést fogtunk – kiáltotta egy hadnagy a Concord elnök felé, aki örömében az
asztalra csapott. Ez az!
– Minden egység, indulás a célrendszerbe! Akik már a közelben vannak, késlekedés nélkül
próbálják áttörni vagy megzavarni a kapuk felálló védelmét!
Na most már tényleg elkaplak Aylar Bren, gondolta…
– Concord egységek érkeznek a kapuhoz! – harsant egy felderítő hangja.
Bejött. A fejvadászok valóban leadták a riadójelzést.
– Minden cirkáló, fregatt irány a jelzett beugró kapu felé! Egyetlen hajót sem engedhetünk
be!
A másik kapu levédése szükségtelennek minősült, hiszen egy zsákrendszerbe vezetett.
A még több mint 50 hordozóból és 19 anyahajóból kirepültek a hajók, több száz kis és
közepes méretű és gyors ütemben a kapuhoz ugrottak. Követték őket a hordozók harci drónjai. Az
első, gyors fregattok éppen időben érkeztek és nyomban lelőttek két őrszemet. Majd egyre csak
jöttek. Egyesével, kettesével. Úgy tűnt, a Concord-ot nem érdekli, hány hajót buknak el.
Reaktor öt százalékon…
A harc a kapunál folytatódott. Fel kell tartani őket, míg újra ugorhatnak. Addig pedig
Trondamékon múlik minden…
Tromdamék igyekeztek arrafelé, ahol Skyeék fognak bejönni. Emiatt a kupola külső ívén lévő
folyosón kellett áthaladniuk. A félköríves tetejű, csillogó padlójú járatot az oldalán lévő néha
egyszerű, olykor bonyolult vészjelzések világították meg. A közlekedéshez bőven elegendőnek
minősült. Sehol egy beugró, ajtó, semmi.
Trondamék felváltva futottak előre. Először Mei, majd jelzett. Aztán Volre, felvette a
helyzetét, előre célzott és intett. Majd Trondam, a falhoz lapult, majd máris hadonászott. Jól
összeszoktak ők már.
Elérték Skyeék bejáratát, amit biztosítani akartak. Mivel itt háromfelé ágazott a járat, melyek
egyikén Belnék viharzottak el, másikon Trondamék érkeztek, így az ide toppanó fejvadászok csak
egy helyről jöhettek: a belső ívből. Ott bent már veszélyesnek minősült a térugrás a szervezetre, de
úgy tűnt, ez meg sem viselte a fejvadászokat. Sőt, mintha pontosan tudták volna, hogy Skyeék be
akarnak jönni és rájuk készülnek. Ám nem tudták, hogy Trondamék pedig mindjárt oldalba kapják
őket.
Trondam gyorsan intett társainak, majd a belső ívről kihajolt és pontosan fejbe lőtte az egyik
fejvadászt, akinek lefoszlott a gondolkodáshoz szükséges szervet óvó testrésze a nyakáról. A
hatalmas dörrenést persze senki nem hagyta figyelmen kívül. Öten voltak, fegyvereiket máris
feléjük kapták, majd lőni akartak, de két másik lövés süvített feléjük. Egy részecsketöltet és egy
gépágyú lövedék. Két újabb halott dőlt a földre, majd a még élők kezében is felzizegtek a
fegyverek.
A tompa vörös-sárga színek kavalkádját kék és zöld sugarak világították meg, sőt mi több, ezt
fenntartva a támadók rohanni kezdtek Trondamék felé. Ők persze látták hova fajul a helyzet és
lövöldözve hátrálni kezdtek. Mivel a folyosó ívet írt le, így a lövések nem találtak közvetlenül el
már senkit, csak tolták vissza őket egyre beljebb. Trondamék megfordultak és inuk szakadtából
futni kezdtek, mert a lézerek egyre közelebb égették szét a feliratokat, padlót. Ám ez csak csali volt.
És bejött. Mert Mei már előzőleg felmászott a plafonra, ott valamibe belekapaszkodott és amint az
üldözők alája értek, leugrott közéjük.
A lézerek cikázása abbamaradt, majd Trondam és Volre visszafutottak. Még épp láthatták,
ahogy Mei előtt térdre csuklik az utolsó, úgy markolászva a nő vállát és a hasából kiálló kard
markolatát, mintha ez megmentené. Ami a legvisszataszítóbb volt ebben, hogy a Blood Raider-es
fejvadász még utolsó pillanatában is szélesen vigyorgott, mintha örülne a halálnak. Mei pedig
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megelégelte, kirántotta kardját és mellbe rúgva a férfit, aki porrá zúzott mellkassal és belső
szervekkel zuhant be levágott fejű és felnyitott hátú társai mellé.
Mei elvégezte a kardtisztítást majd felszisszent. Túlerőltetés. A háta le akart szakadni, a
gerincében mintha vaskos tűk állnának, amik minden mozgásnál pokolian fájnak.
– Skye, jöhettek – közölte lihegve Trondam.
– Vettem, indulunk.
A férfi tudta, hogy Skye és Nyph már rohan, ahogy a lába bírja, de a persze a Gallente nő
jócskán le fog maradni.
Trondam visszarohant, hogy lássa őket. A magas amazon épp akkor futott be, mikor visszaért.
Ha nem látta volna előzőleg harcban, kellően meglepődne, hogy ezt a távot hogyan tette meg ilyen
gyorsan.
Pár másodperc késéssel befutott Skye is, lihegett.
– Belnék arra futottak, várnak rátok – mutatott Trondam a másik irányba.
– Köszi – zihálta Skye, majd megmarkolta fegyverét és Nyphfel együtt Belnék után rohantak.
Ám Skye még visszanézett egy pillanatra Trondamra. Nem mosolygott, mert ahhoz mind túl
idegesek voltak már. Ám ezzel szavak nélkül, szinte mindent elmondott: meg ne halj nekem! Nem
tudnék élni nélküled.
Reaktor harminc százalékon…
– Hordozók is a kapuhoz, gyerünk! Tartsuk fel őket – fröcsögte Aylar, amint a kapu közelében
dúló borzalmas harcokat nézte a kijelzőn és látta, hogy a cirkálóik és fregattjaik kevesek lesznek.
Egy kevés energiát rááldoztak erre, majd miközben várták, hogy a hajók reaktorai töltődjenek,
addig együttesen tartották fel a benyomulni igyekvő Concord flottát. Szerencsére a taktikájuk eddig
jobb volt, mint a rendőrségé és az is mellettük szólt, hogy a kapu nem bírta egyszerre beküldeni a
rendőrségi hajókat. Csak tízesével érkeztek, majd megint tíz, megint tíz.
Persze eközben már a hordozók és anyahajók is a kapu közelébe érkeztek és együttes erővel
próbálták megakadályozni, hogy akár egyetlen hajó is továbbjusson a kaputól.
A sorozatosan villogó építmény mintha sosem akarna leállni. Csak lőtt, csak lőtt.
Köszönhetően a CESZ térfogóinak, a beérkező hajók sehová nem mentek. Néhányuk igyekezett
álcázni magát, hogy átslisszoljon, de olyan sok volt már a roncs, hogy bezavarta a berendezést.
Csak hullottak. Pillanatok alatt.
A folyamatosan villogó lövöldözés és robbanások a nő előtti kilátót teljesen betöltötték.
Idegesen rágcsálta alsó ajkát, keze pedig a kommunikációs panel felett remegett. Minden erejét
összeszedve bámulatosan szúrta ki a gyengeségeket és azonnal adta ki a parancsot az újra
helyezkedésre, a kilőtt CESZ hajók pótlására.
A kapu csak lőtt. Csak lőtt.
Reaktor negyven százalékon…
Gyerünk, gyerünk, sziszegte magában a nő. A harc folytatódott…
Reaktor negyvenhárom százalékon…
Trondaméknak már csak perceik maradtak, hogy a gyors befelé nyomulás után azonnal
kiiramodjanak a külső ívre, máskülönben a mag kivégzi őket. Kegyetlen halál, hallottak már
rémtörténeteket erről is.
Befelé rohantak és elérték a második gyűrűt az ötből. Ez a rész már nem javasolt tartózkodási
helynek minősült, a falakon lévő világító jelzések sötétebb vörös árnyalata ezt még akkor is a
tudtukra adta, ha nem akarták.
Újabb keresztelágazás következett, majd úgy döntöttek, még beljebb nyomulnak egy
keveset…
Belnék a másik oldalon már Skyevel és Nyphfel kiegészülve szintén befelé rohantak. A
második ívet körbefutották, de senki nem lapult itt. Beljebb kell menni, a hármasba. Majd a
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négyesbe. De mi lenne, ha csak őrt állnának itt, ötlött fel benne. Ugyan megkockáztatnak egy kis
veszélyt, de ha a fejvadászok beljebb vannak, akkor ugrás előtt mindenképpen ki akarnak jönni egy
ívet. Ha pedig ekkor megvédik az ajtókat, akkor akár meg is nyerhetik az egész harcot itt az Aeonban.
– Oké, szétszóródunk! A kettes íven vagyunk – kiabálta, ugyanis megint a könyörtelen női
hang csattant fültépő erővel…
Reaktor ötvenhat százalékon…
– Tehát szétválunk! Skye, te jössz velem! Kiex, te mész Nyphfel! Iroha, te mész Feyjel!
Gyerünk. – Utána pedig Trondamot hívta.
– Trondam vétel! – kiabálta a férfi is.
– Tietek a 4-es folyosó. Mi fogjuk egytől háromig a többit.
– De ha nem megyünk ki egyet…
– Meg kell kockáztatnunk. Most jó a pozíciónk, de ha egyet kimegyünk, és ők is kijutnak a
magtól, akkor több helyük lesz szétszóródni. De így nem.
– De kinyír az ugrás – akadékoskodott visítva Trondam.
– Nem fog. Csak rosszul leszel.
– De nagyon, mi?
Beln egy pillanatra csöndben maradt. – …nincs más esélyünk.
Trondam nyugtázta a tervet.
A kupola második ívén mind a négy kijáratot lefogták, hogy senki ne juthasson ki. Nem
tudták, hogy még hányan lehetnek, azt sem, hogy egyáltalán mind itt vannak-e, de az előzőleg látott
hőképek alapján igen.
Nyeltek egyet. Most valahogy jobban féltek attól, hogy milyen lesz egy mag
veszélyzónájának határán lenni ugráskor…
Reaktor hatvankét százalékon…
Reaktor hetven százalékon…
– Pajzsot, páncélt, energiát kérek – csattant a pilóták hangja a hordozók kapitányai felé.
Minden másodpercben kért valaki valamit.
A hordozók fel voltak szerelve a szükséges modulokkal ehhez a művelethez, így tovább
folytatódott a harc: a CESZ hajóit vaskos nyalábok érték el és töltötték vissza, amit csak tudtak, a
kapu folyamatosan lőtt, a Concord hajók meg úgy pukkantak el, mint egy hidrogén lufikkal zsúfolt
terem, melybe bepöckölnek egy cigarettát…
Reaktor hetvenöt százalékon…
A hiperhajtómű mag kupolájának kettes ívén a négy bejáratot levédő kommandós egység
feszülten leste az ajtót, miközben a gép női hang könyörtelenül közölte tovább a reaktor értékét.
Már közeledett az ugrás pillanata, így a kupolában vészjelző fények keltek életre, hiszen érzékelték,
hogy emberek tartózkodnak idebent.
– Itt Iroha – kiabálta a férfi a rádióba. – Nálunk jönnek ki!
Több se kellett a többieknek: Látták, hogy az általuk őrzött ajtó továbbra is inaktív és az
ilyenek nem nyíltak azonnal, hanem csak egy fél perces késleltetéssel. Ezért csak egy helyen
próbálnak meg kijönni majd: Iroha és Fey közelében.
Nekiindultak a néhány száz méternek…
Iroha a négyfelé ágazó járat sarkához húzódott és idegesen célzott befelé. Fey pedig az
átellenes oldalon, pengéket kieresztett drónokat a falra tapasztva várakozott. Egymásra néztek egy
pillanatra. Fey látta a férfi félelmét, de tudta, hogy az övét a férfi nem fogja, mert a szeme most
fehér.
Felberregett a sziréna és az ajtó nyílni kezdett. Iroha lábakat látott és még valami másnak is az
árnyjátékát. De nem tudta kivenni, mi az. Derékmagasságba nyílt az ajtó. Már látta, hogy több, mint
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tízen vannak mögötte. Még nem sütötte el a fegyverét. Várt…
Az ajtó mellmagasságba emelkedett és ekkor emelte csak célra a fegyvert, de későn: a
mögötte lévők közül kettő hirtelen leguggolt és észrevették.
Iroha először vetődött, aztán lőtt és ez mentette meg az életét. Ugyan csak vakon lőtt közéjük,
nem pontosan, mégis sikerült egy hatalmas lyukat olvasztania egy kissé magasabb férfibe, aki egy
hang nélkül csuklott össze. Helyén pedig feje magasságában spricceltek szerteszét a megolvadt
sarokelemek. A hátára esett.
Fey pedig csak erre várt: mind az öt robotja elrugaszkodott a feje feletti falról, pörögni
kezdtek fölötte, majd sebesen az ajtó felé szálltak. Felzizegtek a fegyverek. Le akarták lőni a piciny
robotokat, de mindhiába. Az első átszáguldott egy fejvadász mellett és nyakából oldalt hatalmas
darabot tépett ki. A férfi a sérült testrészt markolászva dőlt el. Ám ezzel ki is merült a meglepetés
előnye.
Fey látta, hogy három robotja repül visszafelé és nem azért, mert így utasította őket, hanem
azért, mert egyikük egy sokkoló bottal csapott beléjük. Rögtön ezt követte maga a levágott kar a
bottal. A nőnek már csak két robotja maradt. Úgy döntött, nem kockáztat. Visszahívta őket és a
takarást még kihasználva intett Irohanak, hogy vonuljon vissza. Ugyanis a fejvadászok megindultak
kifelé…
Iroha egyik, Fey a másik irányba szaladt és az íves második ív folyosóján olyan messze
szaladtak, amilyen messze csak tudtak.
A fejvadászok pedig rájuk se hederítettek, egyenesen a külső ív felé futottak, hogy így
lépjenek meg. Már nem maradtak sokan, csak kilencen.
Fey utánuk küldte egy robotját, hogy megfigyeljen azon keresztül, de lelőtték. Gyors pontos
találat. A nő kiugrott, hogy előzőleg sokkolóbotokkal lecsapott gépeit összeszedje. Elektromos
túlterhelés, teljes újraindítás lesz szükséges. Meg is kezdte a műveletet, majd a kis gépeket a
táskájába tömte.
Ekkor érkeztek a többiek és indulni akartak a kifelé menekülő fejvadászok után, de azok
folyamatos zárótűz alatt tartották a bejáratot. És menekültek a nyitott széles folyosón át láthatólag
az első járművekig.
– Meglépnek! – kiáltotta Fey. Még robot se kellett neki ahhoz, hogy ezt lássa.
A többiek bosszankodva akartak lövéseket utánuk küldeni, de a szikraeső, az olvadó
sarokelemek lehetetlenné tették, hogy csak egyet is megeresszenek.
– Megint a híd felé fognak menni! – próbálta Trondam túlkiabálni a fröcsögő, durrogó fém
hangját.
– Akkor ha elhúztak, megyünk utánuk – jelentette ki Beln. – Megint szétválunk és ha mégsem
a híd felé mennek, próbáljuk megtalálni őket! A hőkövetést vegyétek figyelembe!
Reaktor kilencven százalékon…
A hordozók és anyahajók elugrottak a kaputól és készültek az újabb ugrásra.
Reaktor kilencvenkét százalékon…
– Kapukat elhagyni. Kérek pár önfeláldozó Sabre, Broadsword vagy hasonló pilótát!
Rengetegen jelentkeztek be erre, de Aylar csak az első hármat választotta. Megköszönte nekik
és megígérte, ha sikerül meglépni, ki lesznek tüntetve. Ráadásul ezen pilótáknak volt klónja, így
haláluk után folytathatják ott, ahol abbahagyták.
A hajók elugrottak a kaputól, a hátramaradt könnyű és nehéz térfogók pedig úgy fogták le,
hogy senki ne jusson el a közeléből.
A hordozókhoz megérkeztek az eddig kaput védő rajok és villámgyorsan megkezdték a
bedokkolást.
– Amint egy hordozó tele van, máris tűnjön kifelé!
Elkezdődött a kifelé ugrás. A hordozók egymás után tűntek el.
Aylar pedig az utolsó pillanatban egy másik rendszerben lévő felderítőhöz intézett privát
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hívást.
– Itt Aylar Bren! Ugrópontot kérek a hajómnak!
– Igenis! – válaszolta a pilóta. – De a többi hajó nem ide jön és…
– Csak kérem azt az ugrópontot!
– Értettem!
Amint az utolsó anyahajó is kiugrott a rendszerből, az Aeon nem követte őket. Aylar ránézett
Maxra, ennyi is elég volt és a férfi máris ugratta a hajót egymagában a külön nekik megnyitott
ugrópontra.
Aylar tudta, hogy a fejvadászok még élnek és leadják a pozíciójelzést. Ám csak az ő hajóját
tudták így bemérni. Ezzel a húzással most megmentheti a CESZ flottát a veszélytől és legalább
addig nem teszi ki őket veszélynek, míg ők el nem intézik a belső fejvadászokat. Így a legjobb.
Tudta, hogy a Concord nemsokára megjelenik de már csak az ő hajójánál. Remélte, hogy addig
egyben marad ez a monstrum, míg Trondamék elkapják őket, mert már menekülnek. Még nem
tudták azonban, hogy a híd felé tartanak, vagy elbújnak, vagy pedig meg akarnak lépni.
Akárhogy is legyen, mindjárt leadják a pozíciójelzést, jön a Concord. Ha Trondamék
levadásszák őket, akkor behívja a többi egységet és most majd jön a Titán és Dreadnought is,
ugyanis azok is pár fényéves közelben voltak.
Ha pedig Trondamék mégsem tudják elkapni őket, akkor véget ért a dal, de a CESZ flotta
legalább megmenekült. Végül is ez a cél, nem?
A hídon bevilágított a narancssárga nap. Jelen pillanatban csak egy szem felderítő és az Aeon
tartózkodott bent. Max máris megkezdte a bolygóról bolygóra ugrást, holdakról aszteroida övekbe.
Készítette a koordinátákat, hogy addig húzzák az időt, míg csak lehet…
Az újabb ugrás még messze.
Reaktor négy százalékon…
Nagyon messze…
A fejvadászok kijutottak a széles folyosóról vissza a fő járatokba és még innen is láthatták,
hogy három kocsiba szállnak és különböző irányokba kezdenek menekülni.
– Gyerünk! – harsogta Trondam és Beln egyszerre.
Futás közben Beln még újabb utasítást adott. – Négyfelé válunk megint! Skye, te jössz megint
velem! Nyph, te is! Mei, mész Trondammal és Volreval! Kiex, veled megy Iroha és Fey! Gyerünk!
– üvöltötte végül, majd ez a rohanásba újabb löketet adott. Az amazonok megint kilőttek, majd
hosszú métereket vertek rá a többiekre.
Beindították az itt lévő kocsikat. Ekkor érkeztek be a többiek. Átadták a vezérlést az ehhez
értőknek. Majd négy irányba száguldottak, hogy elkapják a fejvadászokat. Az utolsó esély…
– Pozíciójelzést fogtunk! Ez most egy Aeon! – majd felkiáltott. – Ez Aylar Bren hajója!
Ez az, csapott az asztalra az elnök. A nőt most kilőhetik az égről, ám roppant okos volt és
megmentette a CESZ flottát. Ügyes. Nagyon. De ezzel megpecsételte az életét. Mert azt a rendszert
nem hagyja el élve, vagy legalábbis nem szabadon.
– Minden közelben lévő szub kapitál és felderítő azonnal be a rendszerbe és kezdjék a
keresést, mellé pedig kérem az ugrópontokat is! Igyekezzenek emberek, nemsokára elkapjuk a
CESZ fejét!
Eyxon vette az adást arról, hogy a magot megvédték a többiek, de a fejvadászok elszeleltek és
ki tudja, hova tartanak a hajón belül. Ez eddig jó. Éppen egy belső járműben félig öntudatlanul ült
és próbált erőt gyűjteni, hogy beindítsa és a hídra menjen vele. Mindez idáig nem sikerült.
Ám hirtelen meghallotta a süvítést. Egy jármű közeledett feléje.
– Itt Eyxon – hívta az egyetlen embert, akit kedvelt.
– Itt Skye! Visszajutottál már a hídra?
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– Még nem. Nem bírom.
– Szedd össze magad!
– Jó – mondta elcsukló hangon. – Most arra válaszolj, hogy ti vagytok a hangárszekció fölötti
C12-es folyosón?
– Nem. Most indultunk el a magtól.
– Jó. Akkor…
– Nincs akkor! Tűnj el onnan! Menj vissza a hídhoz! – Skye hangja pánikba esettnek tűnt.
Sejtett valamit.
– Jó megyek – mosolygott fáradtan Eyxon.
Skye pedig már őrjöngött. Tudta, mit akar a nő.
– Meg ne próbáld!
– Nincs más választás! Sajnálom! – köhögni kezdett.
– Eyxon, mindjárt ott vagyunk, várj meg! – sikoltotta Skye.
– Ég veled Skye! Köszönök mindent – Eyxon fájdalmas mozdulattal emelte fel karját majd
lekapcsolta Skyet, aki még annyit tudott mondani: – Ne, kérlek ne…
Eyxon kiemelte a lábát a kocsiból. Már közel járnak. Egy lábon kiugrándozott a folyosó
közepére, majd egy oszlopnak vetette hátát. A vörös fények hirtelen árnyékokat vetítettek a falakra.
Jönnek.
Eyxon kicsapta íját, majd belehelyezett egy vesszőt.
Megjelent a sebesen száguldó kocsi. Másodpercei maradtak, míg ideér. Fájdalmas mozdulattal
húzta fel az íjat. A kocsiban ülők pedig észrevették és ráemelték fegyvereiket. De későn.
A nyílvessző kiröppent, átütötte a jármű elejét és megölte a hajtóművét. Tovább nem tudta
növelni sebességét, nemsokára megáll és akkor utasai megölik őt és egyszerűen beszállnak egy
másikba.
A kocsi egyre közeledett. Nagyon gyorsan. Eyxon szája pedig fájdalmas mosolyra húzódott.
Lepattintotta a gránát tetejéről a biztosító fedelet. Széttárta karjait és így mutatta: ide lőjetek.
A lassuló kocsiból tüzelni kezdtek. Eltalálták. Hason és nyakon. Eyxon száját vér töltötte
meg. Ám még élt.
Ekkor a kocsi még mindig nagy sebességet diktálva beérte őt és elütötte. A haldokló nő
kettészakadt. Ám ekkor felengedett a biztosító gomb is…
A gránát robbanása megölte az egyik kocsiban utazót, a másik kettőt pedig súlyosan
megsebesítette.
Eyxon az életével fizetett azért, hogy megöljön egyet…
– Neee! – kiabálta dühödten Skye. A mögötte ülő Beln pedig nyugtatólag a vállára tette a
kezét.
– Sajnálom.
– Te hülye húsevő. Ég veled – kicsordult pár könnycsepp, majd dühödt arccal rácsapott a
kocsi meghajtójára és üldözőbe vették a menekülőket…
Három fejvadászokkal teli kocsi indult el, melyből egyet Eyxon az életének árán tett
ártalmatlanná és meg is ölte az egyiket. Már csak nyolcan maradtak.
Trondamék már vizuálisan is látták az előttük menekülőket, így rákapcsoltak. Kezdetét vette
az üldözés.
Vaktában leadott lövések suhantak irányukba, de még csak a közelükbe se értek. A plafonba,
falakba csapódtak.
Volre rágyorsított és jobb sofőrnek bizonyult, mint a menekülőké. Vészesen közeledtek.
A fejvadászok hirtelen befordultak egy sarkon. Volre sebesen száguldva követte őket. Ám
ezzel óriási hibát követett el, ugyanis a menekülők a kanyar után azonnal megálltak és készenlétbe
helyezett fegyverekkel várták, hogy üldözőik felbukkanjanak. Ami meg is történt.
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Borzalmas energiák szabadultak el és a kocsinak szétolvasztották az elejét. A még sodródó
járműből reflexszerűen kiugráltak, éppen időben, mert a következő energianyalábok átolvasztották
a felépítményt és ha bent lettek volna, meghalnak.
Már fedezékben voltak, készültek visszalőni, de a menekülők hirtelen begyorsítottak és
elrepesztettek.
– Kurva élet! – káromkodott Trondam.
– Hozok egy kocsit – mondta Mei és elviharzott, hogy a falon kijelzett nyilakat követve egy
nem egész száz méterre parkoló másik kocsit hozzon ide…
Belnék elérték azt a helyet, ahol Eyxon meghalt. A kannibál teste kettészakadva és a
felismerhetetlenségig összeégve hevert a padlón.
A diplomata nő újra nyugtatólag paskolta meg Skye vállát, aki dühödten fújtatott és
könnyezett. Nyph pedig csak a száját húzta ide-oda. Még ő is érzett valami sajnálat féleséget, de
nem tudott mit tenni már érte.
Skye megcsókolta saját tenyerét, majd Eyxon maradványai felé „lökte”.
Majd mérgesen rácsapott a gyorsítóra és követni kezdte a hőképeket: az egyik kocsi tőlük
nem messze fog keresztben haladni…
Kiexék követték a hőképeket, de valahogy mindig lemaradtak. Egyszer előttük voltak,
beérték, de semmi. Majd mögöttük, odaértek, megint semmi.
A férfi már őrjöngött.
Ám ekkor Skye segélyhívását hallhatták…
– Erősítést kérünk! Megtámadtak!
Kiex egy pillanatig sem teketóriázott. Iroha is a vállát verdeste, így közölve, hogy gyerünk
már. Fey pedig nem tudott mit kezdeni a szerelmük megsegítésére induló férfiakkal így csak
kiküldte a várható irányba drónját, hogy felderítsen…
A lövések elől fedezékbe húzódtak. Skye a kocsi mögött, Beln és Nyph pedig két oldalon
beugrókba vetődtek.
Skye nyakába forró szikraeső hullott. Lecsukta sisakját, így arról ártalmatlanul pörögtek le az
izzó cseppek.
Nyph és Beln is tehetetlenül lapult. Még lőni se tudtak, mert a zárótűz teljesen lefedte a
folyosót.
Skye tudta, a fedezéke – a kocsi – nem bírja sokáig. Szét fog olvadni, lyukadni és utána neki
vége.
Ám hirtelen a tüzelés abbamaradt. Beln pedig egy pillanatig sem teketóriázott, kilógatta karját
és lőni készült. Ezzel végzetes hibát követve el…
A lövések azért maradtak abba, hogy így csalják ki a rejtőzködőket. Akik be is vették a csalit.
Mikor Beln kihajolt, éppen az arca előtt csapódott be a falba egy lézernyaláb és az általa
keltett izzó fémeső beterítette. Fájdalmasan az arcához kapott, és újabb végzetes hibát követett el:
egyet hátralépett. Így felfedte testének egy részét.
A következő pillanatban Skye és még Nyph is kimeredt szemekkel nézték, hogy Belnt
vesetájékon, jobb combja közepén és vállánál érik találatok. A lábtalálat még a csontját is
megolvasztotta, a has oldalán lyukat égetett bele, a felkar és váll találkozásánál pedig letépte a
karját.
Beln előremeredt. Tántorgott. Újabb találat, pontosan hason. Majd eszméletlenül orra bukott.
Beln Ruan, a CESZ egykori diplomatája, villámharcosa és kommandós egységének időszakos
vezetője az Aeon hídján életét vesztette…
Skyenek megint össze kellett, hogy húzza magát, mert megint tépték szét a kocsit. Közben
magában halkan könyörögni kezdett, hogy Kiex idejében megérkezzen és megmentse, mert ebben a
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helyzetben nem sok idejük maradt.
Nyph valami úton módon megoldást talált és felmászott a plafonon futó vastag csövekre.
Skye pedig látta, hogy utat talált magának valami szerelőaknában és most kúszik a támadók felé
észrevétlenül. Ez jó. Az már azonban kevésbé, hogy most egyedül maradt.
Már le kellett hasalnia, mert a kocsi megtépázott felépítményén úgy hasítottak át a színes
nyalábok, hogy félt, leviszik a fejét.
Gyerünk Nyph, szurkolt magában. Kiex, gyere már édesem.
Ekkor a tüzelés abbamaradt. Skye meg sem mert mozdulni. Félt, hogy úgy jár, mint
szerencsétlen Beln.
Nyph mindjárt lecsap. És Kiexék is mindjárt ideérnek. Siessetek, siessetek.
Ekkor egy hang csattant mögötte.
– Ne mozdulj! Kezeket a tarkóra! – parancsolta az egyik fejvadász.
Jaj ne. Skye engedelmeskedett, különben menten agyonlövik.
Nyph, gyerünk már, gyerünk, szurkolt magában. Kiex, te is, hajrá, hajrá.
– Kezeket hátra! – kiabálta a férfi, majd egy másik érkezett mellé és a nő fejére célozva
sakkban tartotta.
Skye engedelmeskedett. Mire észbe kapott, megbilincselték. Ó ne!
Nyph ekkor felbukkant tőle messze és az eddig lövőket hátba kapta. Gyors mészárlás vette
kezdetét és a nő mindkét eddig tüzelőt kíméletlenül kivégezte.
Majd máris indult Skye megsegítésére.
Ám a két fejvadász sem volt hülye. Felemelték a nőt, levették a fejéről a sisakot és maguk
előtt pajzsként tartva sakkban tartották Nyphfet.
Skye pedig visítozni kezdett. – Lőj már!
De Nyph nem lőtt. Eltalálhatja.
– Lőj már! Ezek kinyírnak mindenképpen. Lőj! Lő… – fejbe csapták és elernyedt.
– Nem lövünk a szépséges fegyencekre, igaz? – vigyorgott a tehetetlen Nyph felé a fejvadász.
A másik pedig megszagolta a nő nyakát. – Ezt mi szeretni fogjuk. De ne félj, nem esszük meg. Csak
eljátszadozunk vele.
Nyph óvatosan tett egy lépést, de még olyan nagy volt a távolság köztük, hogy teljes
sebességgel is több másodpercig tartana ezt lefutni, addig meg agyonlövik Skyet.
A fejvadászok ekkor hátrálni kezdtek. – Ott maradsz! – Parancsoltak rá Nyphre. Egy kocsi
felé közelítettek.
Ekkor suhant be Kiexék járműve, Nyphhez közel, de Skyetől távol.
Iroha meglátta a halott Belnt. Kiugrott a kocsiból és nem érdekelte semmi. Az se, hogy tiszta
célpont, az se, hogy kinek az életét veszélyezteti ezzel.
Beln mellé ért és térdre hullott. Megfogta a nő fejét és felemelte. Semmi. Megnézte a
pulzusát, nem akarta elhinni, hogy vége. De megint semmi.
Nem sírt. Nem könnyezett. Csak némán felállt. És a Skyet elcipelni igyekvők felé indult.
Dühödten, mérgesen.
Az egyik fejvadász nem Skyevel fenyegette most, hanem nemes egyszerűséggel feléje lőtt.
Iroha kimeredt szemekkel nézte füstölgő mellkasát és benne a hatalmas lyukat. Majd egy
újabb fájdalmas érzés a hasnál. Szemei pedig fennakadtak és orral előre bukott…
Iroha Pik a Nighthawk kiváló navigátora a CESZ tagjaként lelte halálát a vezér, Aylar Bren
Aeon-ján…
Kiex és Fey lemerevedve nézték a férfi halálát.
Kiex pedig csak ekkor ocsúdott. Skye megint magához tért és visítani kezdett. – Lőjetek le!
Lőjetek le!
Ám ezt senki nem akarta megtenni. Skye azonban tudta, hogy a fejvadászok át fogják adni
valakiknek, akik már nagyon várják a visszatérését: a Concord-nak.
Skye agyát széttépte a tudat, a tehetetlenség érzése. A két fejvadász pedig mosolyogva
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húzódott vissza és eltűntek egy fordulóban.
Kiex szédelgett. Barátnőjét elfogták. Valahogy meg kell menteni. De akkor azonnal lelövik.
Hogyan? Hogyan?
– Gyere! – Támadt Feynek egy ötlete. – Nyph, gyere te is! Megyünk utánuk!
Fey két robotot küldött előre, bekapcsolta rajtuk az álcázó modult és úgy tervezte, hogy velük
teszi ártalmatlanná a két fejvadászt. Utánuk iramodtak…
Trondam vette az adást Kiextől és szíve megszakadt arra a gondolatra, ha Skyet esetleg
sikerül kivinniük a hajóból. Akkor szegényre szörnyűbb sors vár, mintha meghalna. Ezt nem
hagyhatják.
Úgy tervezték, hogy a kocsijukkal elvágják az útjukat a hangár felé, mert a jelzések alapján
oda közeledtek. Vagyis feladták a harcot, elkapták egyiküket és most visszatérnek. Ráadásul
kellőképpen segítettek a Concord-nak is, hiszen az Aeon nemsokára támadás alatt lesz.
Elérkeztek arra a pontra, ahol a fejvadászoknak majd át kell haladniuk. Itt azonban
összetalálkoztak Kiexékkel.
– Sajnálom Irohat! – mondta Trondam.
Kiex pedig beesett szemekkel válaszolt. – Én is. De legalább mentsük meg Skyet!
– Oké. De hova tűntek? Itt kellett volna áthaladniuk.
– Nem tudom. Szerintem menjünk gyorsan a hangárakhoz!
Trondam feltartotta hüvelykujját, majd késlekedés nélkül elszáguldottak. Mögöttük pedig jött
Kiex, Fey és Nyph egy járműben.
– Nem találom őket – mondta ki a lesújtó hírt Fey.
– Hőképek? – kiabálta hátra Kiex.
– Semmi. Mintha beolvadtak volna a falakba.
Kiex káromkodott, de bízott az utolsó megoldásban. A hangáraknál kell elkapni őket…
Míg az Aeon ide-oda ugrált a rendszerben, várta a reaktor töltést, és a Concord erők
beérkezését, addig Aylar szívében örömök és szomorúságok cikáztak. Megmentette a CESZ flottát a
további pusztulástól, ugyanakkor saját magát és barátait kitette az újabb nagy veszélynek. Mindjárt
jönnek. Nem ugorhatnak tovább, mert a fejvadászok még bent vannak és újra küldik a jelet. Nem.
Itt lesz a végső harc. És sajnos azt is tudta, hogy veszteségeik is vannak.
Eyxon…
Iroha…
És Beln… Ó drága Beln. Könnyek öntötték el a szemét, hiszen a nő is a barátja volt. És nincs
többé. Nem kérdezte, hogyan halt meg, nem akarta, hogy a kellemes, mosolygó arcának emlékét
egy torz hulla képe szennyezze be.
És Skye… Elkapták. Tudta, hogy Kiex és Trondam mindent megtesznek azért, hogy ne
tudjanak vele megszökni és magában is remélte, hogy sikerül megmenteni. Már őt is kedvelte, sőt,
szerette. Méghozzá nagyon. Nem, nem veszíthetik el. Trondam, Kiex, mindent bele fiúk!
– Concord egységek érkeznek! – kiabálta Max.
Hát elkezdődött az utolsó kergetőzés. Ha a fejvadászok lelépnek és addig nem fogják meg
őket, győztek…
– A hangárnál vannak. Rárepülök! – jelentette Fey.
Kis robotjai zuhanórepülésbe kezdtek és a hosszú platformon sikló felé rohanó két fejvadászt
üldözőbe vették, akik még semmit nem láttak.
– De hogy a francba jutottak oda anélkül, hogy láttuk volna őket? – kérdezte Volre
Trondamtól.
A Minmatar férfi csak a fejét rázta. Fogalma se volt.
– Mindjárt ott vagyok! – jelzett Fey.
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Skye sziszegett, ahogy hátrabilincselt kezét úgy feszítették meg, hogy majdnem kitört a válla.
Mozdulni se tudott. Ekkor pedig meglátta a siklót. Te jó ég. Beviszik, kidokkolnak és neki vége.
Hirtelen vergődni kezdett. Erőszakosan tartotta magát vissza, nehogy becipeljék.
Köszönetképpen az egyik fejvadász a fegyverének tusával hasba ütötte, ezért térdre zuhant. Majd
odalépett hozzá és hajánál fogva hátrahajtotta a fejét.
– Ide figyelj Skye Arran! Ha nem ellenkezel, jó utad lehet vissza a börtönig. De ha vergődsz,
akkor odáig össze-vissza verünk.
Skye fájdalmas arccal összegyűjtötte a véres nyált a szájában és leköpte. Majd a padló felé
zuhant a hatalmas pofontól. Ezt két hatalmas hasba rúgás követte.
Skye tehetetlenül gömbölyödött össze. Nem tudta védeni magát.
Ekkor a válla alá nyúltak és felemelték.
– Na befelé Skye Arran. Vár az új otthonod – közölte vigyorogva a fejvadász.
Skye pedig még a fájdalom ködén át is elképedt, mikor látta, hogy a siklóból újabb
fejvadászok lépnek ki. Te jó ég, hányan vannak ezek? Vagy ők már előzőleg visszajutottak ide?
Megmarkolták a ruháját és beráncigálták a hajóba. A nő még igyekezett időt nyerni,
kitámasztotta magát a zsilipnél, de megjutalmazták egy hatalmas pofonnal és két hasba rúgással.
Betuszkolták és a padlóra lökték.
– Indulhatunk – kiáltott előre a férfi a pilótafülke felé.
Az ajtó sziszegve csukódni kezdett. Skye pedig pánikba esett. Kiex! Trondam! Hol vagytok
már?! Magában üvöltött, mint az őrült.
A zsilip már majdnem teljesen becsukódott. Ám a fél méteres résen becsusszant Fey két
robotja. Majd a kis térben hihetetlen mészárlásba kezdtek. Elvágták a közelben álló fejvadász
torkát, majd röppentek tovább a pilótafülke felé.
Skye vigyorgott. Hát itt vagytok gyerekek. Végre már.
Ám a zsilip becsukódott. A pilótafülke ajtaja is. És az egyik férfi egy sokkolóbottal
ártalmatlanná tette a kis gépeket.
Skye zsibbadtan nézte az utolsó lehetőségét a szabadulásra. Ami elúszott.
Két marcona alak rántotta talpra, levették a kezéről a bilincset, majd a falhoz erősítették
csuklóit. A nő már elernyedt. Vége.
Kiex…
Trondam…
Aylar…
Segítsetek…
Könnyeit a gúnyos hahotázás sem állította meg.
– Skye Arran. A Concord által felhatalmazva le vagy tartóztatva. A vád ellened
tömeggyilkosság, szökés, és a CESZ-ben való aktív részvétel. Jogodban áll hallgatni, képviselő és
ügyvédrobotot fogadni…
A sikló megkezdte a kidokkolást…
– …bármi amit mondasz, felhasználható ellened a bíróságon.
Skye beharapta az alsó ajkát idegességében, tehetetlen dühében. A falhoz bilincselve még
vonaglott. Egyre hangosabban zokogott…
A fejvadászok eleinte csak röhögtek. Ám a sírás és könyörgés kezdett fájóvá válni az ő
fülüknek is. De nincs mit tenni. Ez a szép lányka nem lát még egyszer napot az életben…
Sóhajtottak, majd magára hagyták a kis fülkében, amit rázártak. Skye pedig üvölteni kezdett,
zokogni és egész testét rángatta tehetetlen dühében…
– Neeem! – üvöltötte Kiex. Meg akart ereszteni pár búcsúlövést a sikló felé, de Trondam
leintette.
– Megölheted Skyet.
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– Áááá – kiabálta fájdalmában a férfi.
A siklót semmivel nem fogják már utolérni. Túl gyors.
Trondam fogta a zokogó Kiex vállát és szíve majd megszakadt. Sajnálta Skyet. Méghozzá
nem is kicsit, hiszen neki is megindultak a könnyei…
Volre elrohant egy újabb kocsiért, mert a mostaninak lemerülőben voltak az energiacellái,
magában pedig sok szerencsét kívánt Skyenek. Azért nem így kellett volna szegénynek távoznia.
Már eltávolodott a többiektől, mikor egy alakot látott. Na, mi a fene? Maradt még itt
fejvadász?
Megpördült és hirtelen égető fájdalmat érzett a mellkasában…
Előtte pedig…
Az alak vörösen izzó tekintetének súlya alatt Volre hirtelen gyengének érezte saját lábát. A
földre csuklott. Az alak kirántotta a karmokat a mellkasából…
Volre körül forogni kezdett a világ. Miért? Miért most? Ne! Szemhéját nagyon nehéznek
érezte. Le kéne csukni, mert hirtelen nagyon álmos lett.
Nyph hallotta, hogy valami nem stimmel a közelében, de a többiek csak a zokogó Kiexet és a
hozzá egyre jobban felzárkózott Trondamot vigasztalták. Látta, hogy Volre elsiet valahová, biztos,
hogy egy kocsit aktiváljon. Ám fura hang érkezett irányából.
Nyph nem szólt senkinek, csak Volre felé slisszolt. És ekkor látta meg. Az utolsó fejvadászt,
akit hátrahagytak. Aki éppen Volre mellkasából rántja ki karmait és hagyja a férfit a földre csuklani.
Nyph nem kiáltott, csak kilőtt. Az alak még a gyilkosság gyönyörében fürödve talán azt
tervezte, hogy kiveszi áldozata egy testrészét és megeszi, de Nyph elvágta a torkát, majd belerúgott
a testbe, ami átesett egy korláton és a mélybe zuhant.
Nyomban megnézte, tud-e segíteni Volren. Szíve még vert. Valahogy el kell juttatni a hídra.
Visszafutott a többiekért.
– Hé! – mondta.
Elsőként Mei fordult feléje, majd Nyph intett a fejével. A nő odament és benézett… Azon
nyomban meg kellett markolnia egy sarokelemet, mert úgy érezte, itt esik össze…
Mei odaugrott a férfihez és térdre zuhant.
– Drágám, hallassz? Hé! – kezdte finoman pofozgatni.
Volre egy pillanatra kinyitotta a szemét, elmosolyodott, majd lecsukta…
Feje pedig élettelenül dőlt oldalra… a cowboy kalap pedig leesett fejéről…
Mei néhány pillanatig nem hitte el, ami történt. Nem fogta fel. Azt hitte, csak elájult.
Pofozgatta. De Volre szíve már megállt.
– Gyerünk már te nyomorék Gallente, kapd össze magad!
Trondam szédelegve megérkezett, mert Nyph már közölte vele a rossz hírt. A férfi melléjük
ért és… térdre zuhant.
– Hahó, Volre, drágám, térj már észhez! – pofozgatta Mei, de agya mintha megpattant volna,
ugyanis már egész testében rázta a zokogás, könnyek nélkül, ám mosolygott és csak pofozgatta
kedvesét, aki…
Volre Den a CESZ tagjaként lelte halálát egy Blood Raider-es fejvadásztól barátjának, Aylar
Brennek a hajóján…
– Volre, halló – Mei zokogott már, szemei miatt már régen nem voltak könnycsatornái, így
csak a testét rázó remegés maradt meg. – Édesen, térj észhez.
Trondam zokogva borult Volre mellkasára. Arca véres lett a sebből még szivárgó vértől.
– Visszavisszük a hídra? – Kérdezte Mei. A szörnyű tényt még mindig nem értette. Mi ez a
furcsa érzés? Mi történik benne? Trondam miért sír? És én miért sírok? Na, majd ha Volre észhez
tér, elmagyarázza, úgyis ő a leghidegebb fejű, nem? Ugye? Volre? Hahhó, térj már észhez.
A férfi azonban már nem mozdult.
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A többiek némán álltak mellettük. Trondam zokogott. Mei mint egy megtébolyult gyerek, aki
nem fogja fel a halál értelmét egyre csak próbálta észhez téríteni halott szerelmét.
Percek kellettek, míg Mei agyában rögzült a tény: a barátja meghalt. Karmok végeztek vele.
Karmok… Kinek van itt karma? Csak egyetlen embernek.
Könnyek nélküli sírástól eltorzult arccal nézett rá Nyphre. Szemei vörösen világítottak, az
eléje lógó hajszálakról csöpögött az izzadtság. Most nem fújkálta ki őket a szeméből.
– Miért? – nézett eltorzult arccal Nyphre.
– Nem én voltam – tette fel kezeit megadóan. – Egy fejvadász volt. Ott lent, nézzétek meg!
Kiex – még mindig szédelegve – és Fey lenéztek arra, amerre a nő mutatott. Ám úgy tűnt, ez
már vajmi kevés Meinek.
– Miért? – kérdezte emeltebb hangon.
– Mondtam, hogy nem én voltam.
Mei felállt. Arca a sírásból dühbe fordult. Trondam pedig ránézett könnyes szemmel.
Megrémült. Mei morgott, mint egy vadállat.
– Miééééééééééééééééért? – üvöltötte.
Nyph már látta, hogy hiába magyarázkodik. Nem ő ölte meg a férfit.
– Mei, nyugi kérlek! – kezdte Fey. Közelebb lépett hozzá, hogy megvigasztalja. Hiba!
Mei kardja olyan gyorsan villant, hogy Feynek pislogni sem maradt ideje. Ám szerencséjére a
kardos amazon nem akarta megölni. Kabátja elöl szétnyílt. Ez egy figyelmeztető vágás volt.
– Miéééééééééééééért? – ordította Mei.
Fey és Kiex látták, hogy ezt nem tudják elkerülni. Trondam most szabályosan félt és nem is
nagyon volt ereje semmit tenni.
Nyph utóbbi éveinek egyetlen értelme pedig teljesülni látszott. Hát megkapja végre az
élethalál harcot a kardos amazonnal…
– Miéééééééééééért, ááááááááááááááááááááááááá! – dörögte Mei, majd kardját felemelte és
rohamra indult Nyph ellen, hogy megbosszulja azt, amit a nő meg sem tett. De Meit már nem
lehetett megállítani. Nyph pedig megkapta, amire mindig vágyott…
Reaktor ötven százalékon…
A Concord már bejött a rendszerbe és megkezdték keresni az Aeon-t. Látták a szkennereken,
de nem tudták behatárolni a pontos helyét. Felderítőhajók tucatjai lőtték ki kereső szondáikat, de
mindez idáig eredménytelenül.
– Folytasd az ugrásokat! Jók vagyunk. Ha megvan a töltődés, most már meglépünk. Már
nincsenek bent a fejvadászok!
Max bólintott. Ekkor hívás futott be Trondamtól.
– Volre…
– Mi van Volreval? – hunyta le szemét Aylar.
– Meghalt… – kezdett el sírni Trondam a vonal másik felén.
Aylar bezuhant a székbe. Hát ő is. Remegő kezével megfogta a fejét és a rácsöppent sós
cseppeket nyalogatni kezdte az ujjáról.
Iroha…
Beln…
Eyxon…
Skye… Nehéz volt felfogni, hogy nem halál miatt nem látja többet, hanem azért, mert lehet,
hogy belökik egy biomassza savas kádba.
És most Volre…
Pedig már csak 17 nyomorult óra kellett volna…
A kijelzők felsípoltak, amint egy kis elfogó repült rájuk, de berendezése kevés volt egy
anyahajó ellen. Az orra előtt lépett be a hipertérbe.
Térfogók. Csak azok tudják elkapni. Persze ezekkel is tele volt a rendszer. Phobos,
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Broadsword, Devoter, Onyx … Rengeteg. Számolni sem akarta már.
Reaktor ötvennégy százalékon…
Nagyon lassan töltenek. De kénytelenek ugrálgatni. A kereső szondák már nagyon közelről
ontották pásztázó sugaraikat. De elugrottak. Meddig mehet ez? Aylar remegve állt fel a székből.
Utolsó esély… Utolsó rendszer… Nem szabad arra gondolni, hogy nem sikerül… Sikerülni fog!
Igen, sikerülni!
Trondamék szinte elmenekültek a harcoló amazonok közeléből. Kocsikba ültek és magukra
hagyták őket. Az életükkel játszanának, ha most megpróbálnának leállítani őket. És mind tudták,
hogy a hídra csak egyikük fog élve visszatérni. Mei begőzölt, Nyph pedig végig erre várt és ugyan
tényleg nem ő ölte meg Volret, ezt nem lehetett elmagyarázni Meinek.
Kiex még remegett az idegességtől és tehetetlenségtől, hogy barátnőjét elkapták. Nem hitte el,
hogy ez megtörtént.
Trondam beesett szemekkel nézett maga elé, amint Fey elindította a kocsit, hogy a híd felé
száguldjanak. Volre… Ég veled barátom… Drága jó navigátorom…
Fey látta rajtuk, hogy mindketten szenvednek, mert elvesztettek egy értékes személyt. Sőt,
Trondamnak még azzal is szembe kell majd néznie, hogy Meit is elveszíti, mert az esélyei Nyphfel
szemben nem kúsztak fel magas értékekig…
Alig maradtak… Gaor halott. Iroha halott. Beln halott. Eyxon halott. Volre halott. Skyet
elfogták. Nemsokára vagy Mei vagy Nyph is halott lesz. Fey nem hullajtott könnyeket senkiért,
még Irohaért sem, pedig évekig repültek együtt. Persze sajnálta, de nem szakadt meg benne semmi.
Éppen ezért vezette ő a kocsit, mert Kiex és Trondam még arra is alkalmatlannak nézett ki, hogy
kinyisson egy ajtót. Megértette őket.
De most vissza a hídra. Nem maradt más. Fey pedig őszinte szívből szurkolt Meinek.
Gyerünk 'matar lányka, mutasd meg a Caldarinak!
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ – Mei torka szakadtából üvöltött. A falom
megfogott egy csövet, ami már akkor behorpadt, mikor megmarkolta. Dühödten csapott rá
kardjával, így kivágott belőle egy jó méter hosszú darabot, majd meglengette, mint másodlagos
fegyvert. Szikrák fröcsögtek belőle, világító kékes folyadék is csöpögött, ami ugyan nem marta át a
padlót, de jókora mély foltot égetett bele.
Nem Nyph volt a tettes, de ha már így alakult akkor miért futna el a legjobban várt harctól? Ó
igen, a legjobb harc. Ez most biztosan az lesz.
Tíz méterre voltak egymástól. Nyph kitolta karmait, féltérdre ereszkedett és csak a padlón
húzta végig karmait, amik szikrákat szórtak. Nem akarta dühíteni Meit, de most már úgyis teljesen
mindegy.
Mei kettőt a padlóra csapott a kivágott csővel. A fröcskölő folyadék az ő ruhájára is ment,
füstölögve lyukakat égetett bele, de nem érdekelte.
Rohamra indult…
Nyph felpattant és az első fentről zúduló kardcsapást kitáncolta, majd visszatámadott.
Derékmagasságba szúrt.
Mei a csővel védett, elhárította a karmokat vele, de kettőbe vágódott. Elhajította a csonka
darabot.
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ – üvöltötte, majd kardját két kézzel markolta meg és újabb rohamra
indult…
Trondamék elérték a hidat. Aylar azonnal feléjük fordult, de amint meglátta őket, csak nyelni
tudott. Úgy érezte, rosszabbul néznek ki, mint ő. Pedig csak ugyanolyan rosszul…
Trondam szédelegve látta a kilátó előtt ide-oda himbálózó központi csillagot, ahogy a hajó
hipertérugrást végez, majd fordulni kezd és újra.
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– Hol van Volri és Mei-mei? – kérdezte óvatosan Rufy, mert látta a színeiken, hogy nagy baj
van.
Trondam a kislány elé térdelt és válasz nélkül magához rántotta és megölelte.
Rufy mintha tudná, ilyenkor mit kell tenni, nevetni kezdett, szinte tudat alatt próbálta jó
kedvre deríteni őket. De nem sikerült.
– Kereső szondák negyed egységre – rikkantotta Max.
– Csak fordulj! És tűzz el innen! Ahogy eddig.
Ez most megint közel volt. Most már egy Phobos is beugrott, de későn, a hajó épp belépett a
hipertérbe.
Reaktor hatvanegy százalékon…
Van esély. Ha ezt így folytatják, megmenekülhetnek.
A hajó újra fordult és idegesítően lassan növelte sebességét.
Gyerünk már te tohonya kurva, kezdte szidni Aylar a hajót.
Elérték a sebességet, megnyílt a torzított tér idő. Most már két Phobos és egy Broadsword is
érkezett. Nem jó. Elkapják őket.
Reaktor hatvanhárom százalékon…
Most semmi. Kereső szondák közelségben. Újra fordulás, gyorsulás, ugrás. Megint semmi
nem jött a közelükbe…
Reaktor hatvanhat százalékon…
No, talán mégis van esély?
Nyph hárította a mellkasa felé szúró kardot, oldalt lépett és most ő is szúrt. Ám Mei résen
volt, elkapta a kart, lenyomta és visszakézből a kézfejével arcon csapta a nyúlánk harcost.
Nyph hátratántorodott, majd máris védekeznie kellett. Egy csapás fejre, védve. Jött az
ellencsapás, de Mei leguggolt és kisöpörte a lábait.
Nyph döngve zuhant a padlóra. Majd oldalra gördült. Nyaka helyén a padlóba vájt a kard.
Felpattant és most ő indult meg. Mei félrehúzta fejét egy szúrás elől, majd a hasában landolt Nyph
talpa.
Elvágódott és jó két métert csusszant hátra.
Nyph szökellt kettőt, felugrott a levegőbe és ellenfele testébe akarta szúrni karmait. Mei
elgördült, így a karmok szikrázva csúsztak le.
Talpra szökkent, majd oldalba rúgta Nyphet. A Caldari harcos elborult. Most pedig Mei
szökkent a magasba, hogy egy mindent elsöprő csapással fejezze le a nőt…
Reaktor hetven százalékon…
– Kereső szondák megint a közelben!
– Csak forduljunk és tűnjünk! – kiabálta Aylar. Az újonnan érkezők pedig már reszketve,
kiborultan, fáradtan nézték a macska egér játékot, aminek célja az időhúzás. Sikerülhet. Már nem
kell sok…
Reaktor hetvenhárom százalékon…
Nyph félregurult, Mei kardja pedig lefordult a padlóról. A nyúlánk nő felugrott és gyorsan
hátrálni kezdett. A folyosók találkozásánál harcoltak, ahol több keskeny járat találkozott, középen
pedig töltőállást építettek be a belső kocsiknak, fegyvereknek, drónoknak.
Nyph nekiütközött egy kábelkötegnek, majd két gyors mozdulat és leszelt magának belőle
egy jóval hosszabb darabot, mint a cső volt. Ez, mint egy korbács, máris zúdult Mei felé, vége
szikrákat szórt.
Mei ügyesen félrecsapta és berohant belső távra. Kihasználta, hogy Nyph egyik keze ezzel
foglalkozik. Üvöltött, majd fentről lefelé zúdította fegyverét.
Nyph félreütötte a fegyvert és készült a korbács megsuhintására.
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Ám Mei ravasz volt. Még így is, hogy tombolt az ereiben az adrenalin, a düh, a bánat, a
reménytelenség. Elfordította a kardot és apró gyors vágást ejtett. A fegyver becsúszott a kézfejnél és
tönkretette a karmok mechanikáját.
Nyph hátraugrott és dühödt, mégis örömteli arccal kilökte a használhatatlan pengéket, majd
ép kezén megvillantva karmait, megpörgetve a korbácsot rohamra indult.
Mei készült rá. Egy fújás a hajszálaknak, majd az utolsó pillanatban a mögötte lévő falnak
támasztotta lábát és teljes erőből a rohamozó nő felé lökte magát. Nyph nem számított rá, hogy egy
méterrel előbb kellene támadnia, vagy védekeznie, így ez most kellően meglepte. Nem is kellően,
hanem… halálosan.
Mei átszúrta Nyph vállát…
A Caldari nő ép keze is elernyedt. A másikkal próbált valami hasztalan mozdulatot tenni, de
Mei kirántotta a kardot, és gyorsan könyökből lecsapta a karját. Majd megint pörgött és mellkason
szúrta…
A nyúlánk harcos arcán most először látszódott öröm. Végre. Így halni meg, örömben. Nincs
is jobb ennél.
Mei kirántotta a kardot és hagyta a nőt a földre csuklani. Nyph hanyatt vágódott.
A Minmatar amazon úgy állt fölé, mint a halál angyala, aki még egy utolsó szót hagy az
áldozatnak. Dühödt arccal fújtatott, majd megint felüvöltött.
Nyph pedig fekve erőtlenül kacagott. Így se látta még senki őt.
– Ne… Nem én tettem! – nyögte a győztesnek. – De kö… köszönöm! Nekem csak ez az egy
kívánságom volt…
Mikor Nyph feje élettelenül fordult oldalra, Meiben csak ekkor tudatosult, hogy nem ő ölte
meg Volret. Ártatlanul végezte ki a Caldari amazont…
Ennek tudatában, barátjának halálán, a remény minden lehetséges formájának elvesztésén
egyetlen utolsó dühöngő üvöltés hagyta el a száját, egész testében remegve borult térdre és könnyek
nélkül … de megállíthatatlanul zokogni kezdett…
Reaktor hetvenhét százalékon…
– Egy Onyx van közel! – kiáltotta Max.
– Gyerünk te tohonya ringyó! – kiabálta Aylar.
Ám az Onyx sebesen közeledett.
– Gyorsulunk, vááá…
– Gyerünk Amarr szépség, gyerünk! – könyörgött már a hajónak.
Elkéstek…
Az Onyx képes volt arra, amire sok hajó nem: még egy anyahajót is meg tudott gátolni a
szökésében.
Max és Aylar megmerevedtek. Másodpercek múltán pedig zuhantak be a Concord hajók. Egy.
Kettő. Három. Nyolc. Tizenegy. Huszonhat. Negyvennyolc. Hatvankilenc…
Vége.
Elkapták a hajót.
Megindultak a könyörtelen rakétacsokrok, neutronágyúk, lézerütegek, tüzérségi töltetek.
Az Aeon remegni kezdett.
Aylar lehajtotta a fejét…
Nem sikerült…
A rengések, rázkódások közepette a Concord elnök hívta a nőt. Arcán a győzelem széles
vigyora terült szét.
– Aylar Bren, adja meg magát! Elfogtuk a hajóját! Nem tud hová menekülni.
– Bekaphatja elnök úr!
– Aylar, kérem gondolkodjon! Ha megadja magát, kedvezőbb helyzetből indulhat az ön
tárgyalása.
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– Ami azt jelenti, hogy a cellám nem kétszer két méteres lesz?
– Még megúszhatja élve.
– De akkor sose látok napot még egyszer, nem igaz?
– Tartok tőle, így van.
Aylar lehajtotta a fejét és nevetve megrázta. Oda sem nézve kapcsolta le az elnököt.
Eközben Mei érkezett be a hídra és szédelgett.
Trondam ránézett és a szíve szakadt meg. Eléje sétált és megölelték egymást, majd zokogni
kezdtek.
Aylar nem bírta nézni őket és elfordult. Újra könnyek szöktek a szemébe.
Hát… ennyi…
Közben a hajó pajzskijelzései egyre fogytak. Rengések, döngések kíséretében. De senkit nem
érdekelt…
– Trondam, vidd ki innen Rufyt! – mondta beletörődő sóhajjal Aylar.
– Mi? És te nem jössz?
– De, jövök, csak majd utánatok megyek… – mondta a földet nézve, sírva.
– Utánunk mi? – kérdezte hitetlenül Trondam és hirtelen megértette a lényeget. – Ne, ezt nem
akarhatod.
– Nincs más választás – remegett.
Aylar küszködve ránézett Maxra és Croyra. Mindketten kikászálódtak az ülésükből és a híd
külön részeibe futottak.
– Három… – kezdte Aylar, letörölve a könnyeket – kettő… egy…
Elfordították a kapcsolókat.
Az eddigi reaktor értékekkel ellentétben most ugyanaz a női hang közvetített, ám teljesen más
információkat:
Önmegsemmisítés folyamatban. Egy perc és ötvenöt másodperc a megsemmisülésig…
Aylar feltette kezeit. Ennyi … majd zokogva térdre hullott.
Fey fújtatott egy hatalmasat. Eddig tartott a CESZ élete… virágzása… most pedig elérkezett
a bukása…
Trondam a zokogó Aylar mellé térdelt. Megfogta a vállát, maga felé fordította, a nő meg úgy
csimpaszkodott belé, mint egy gyerek.
Vége mindennek…
Egy perc negyvenhat másodperc a megsemmisülésig…
– Trondam – tolta el magától a férfit Aylar könnyes szemmel. – Vigyétek ki Rufyt! És menj te
is Meijel!
– Én maradok itt! – közölte fájdalmas mosollyal.
Aylar zokogva nevetni kezdett, majd újra megölelte a férfit. Egy pillanat múlva elengedte és
Mei felé fordult.
– Vidd ki Rufyt innen!
– Nekem se mond – rázta a fejét Mei. Teljesen ki volt borulva még mindig.
– Kiex, akkor…
– Nem látod, hogy én se vagyok beszámítható? – nézett fel rá.
– Jól van! Fey, tied a pálya. Vidd ki őket innen! Ott a lift. A megsemmisüléskor kivágja a
mentőkapszulát. Annyit tudunk majd tenni, hogy eltüntetjük a jelét.
– Az jó. Akkor jön mindenki ugye?
Aylar a fejét rázta. – Nincs elég hely benne. Csak három ember fér el, meg Rufy.
Fey nyomban megértette. Lehunyta a szemét.
Rufy azonban nem fogta fel teljesen…
– Trondi, te is jössz?
– Őőő, igen, egy másikkal megyek. Gyere ide! – magához rántotta a kislányt és megölelte.
A híd csak rengett a találatoktól. A Concord kíméletlenül lőtte a hajót. Már több, mint kétszáz
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rendőrségi gép tépázta a páncélzatot.
Trondam elengedte a kislányt. – Légy jó és engedelmeskedj Meinek mindenben, oké?
Rufy bólogatott egy nagyot, de szerencsére még mindig nem értette meg a helyzetet.
– Na, befelé!
Aylar Maxra és Croyra nézett. – Ti nem mentek?
Nevetve megrázták a fejüket. Hogyan is nézne ki, ha évek után most hagynának magukra
kapitányukat?
Mei, Rufy, Fey és Kiex a mentőegységhez futottak. Beszálltak.
– Trondi, siess utánunk, jó?
– Sietek – bólogatott a férfi, letérdelt, majd még egyszer – utoljára – magához rántotta a
kislányt és megölelte.
Ezután felállt és Meijel is átölelték egymást! Majd zokogtak teljes bánatban,
reménytelenségben, vereségben.
– Ég veled tüzérlány – mosolygott könnyes szemmel Trondam.
– Ég veled bá… bá… bátyuskám – rázta a nő testét is a sírás.
Újra megölelték egymást.
Kiex kezet nyújtott Trondamnak. – Trondam Rei kapitány, örülök, hogy megismerhettelek.
A férfi még mindig szorítva Meit kiszabadította jobb kezét.
– Kiex Pergon kapitány, nem különben.
Mosolyogtak. Trondam el akarta engedni Meit, aki még kapaszkodott belé, ezért a férfi a
kapitányt magához húzta és hárman ölelték át egymást.
– Trondam Rei kapitány – köszörülte meg a torkát Fey. – Megtiszteltetés volt melletted
harcolni. Aylar Bren! – nézett el a férfi válla fölött. – Veled is ám – tartotta fel hüvelykujját
mosolyogva.
Aylar csak visszaintett, de a szemébe már nem mert nézni.
Majd az elnökasszony következett a búcsúzkodásban.
– Rufy. Vigyázz Meire, oksi? – szipogta.
– Oksi – bólogatott a kislány, és már ő is sírt. Már megértette, mi a helyzet.
– Mei, sajnos a közös idők elmaradtak – fordult feléje –, de talán majd egy másik életben.
– Én is sajnálom. Gyere ide! – Mei elengedte Trondamot, majd átölelték egymást. Csak
remegett, könnyei nem voltak, Aylar pedig azt hitte, már mindent kisírt a szeméből, de most rájött,
mégsem.
– Kiex kapitány! – elengedte a Minmatar lányt és a kapitány felé fordult. – Köszi mindent! –
kezet fogtak.
– Én is köszönöm Aylar!
Ölelkezés. Kiex kérdőn nézett Trondamra. – Szabad?
A férfi nevetve megvonta a vállát. Kiex és Aylar megcsókolták egymást. Csak röviden.
– Fey, jó voltál! – fordult az elnökasszony a drónidomár felé. – Köszi mindent!
– Én is köszi elnökasszony! – kezet fogtak.
Ötvenhat másodperc a megsemmisülésig…
– Ideje indulnotok! – Aylar gyorsan hátralépett és rácsapott a mentőkabin aktiváló gombra,
mielőtt bárki mondhatott volna még bármit. Már nem hallották Rufyt, hogy Trondam nevét a saját
szójárásában kiáltozza sírva…
Az automatika becsúsztatta őket egy kapszulába, melynek jelét kiszedték, így láthatatlanul
fog kisodródni az űrbe a robbanás után…
Negyvenkét másodperc a megsemmisülésig…
– Hát elnökasszony – fordult a nő felé Trondam –, öröm volt veled harcolni.
– Trondam Rei kapitány, veled is.
Megölelték egymást. Majd ismét zokogni kezdtek. Trondam óvón simogatta Aylar fejét, a nő
meg csak szorította a férfi derekát.
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Harminc másodperc a megsemmisülésig…
– Azt hiszem nem fog fájni! – szipogta Aylar.
– Ha jól rémlik, nem. De már nem lesz több robbanás.
– Tudom.
Húsz másodperc a megsemmisülésig…
– Tudod, mindig is szerettelek ám – súgta Aylar remegő hanggal.
– Tényleg? Azt hittem, soha többet nem akarsz velem lenni az első után – vigyorgott
könnyektől csillogó szemmel Trondam.
– Hát, büszkeség. De nem mindegy? Megoldottuk… – szívta meg az orrát a nő.
– Meg. Én is szeretlek elnökasszony!
Tíz másodperc a megsemmisülésig…
Továbbra is szorították egymást. Aylar nyüszítő hangokat adott ki magából.
– Nem akarok meghalni – sírta.
– Én sem – zokogta Trondam is.
Öt másodperc…
– Hát akkor… Ég veled Aylar Bren elnökasszony!
– Ég veled Trondam Rei, drága 'matarom!
Két másodperc…
Megcsókolták egymást…
Egy másodperc…
Folytatták… még az utolsó másodpercben is…
Zéró…
Az imént kilőtt mentőkapszula – a fedélzeten Mei, Kiex, Fey és Rufy – a robbanás után
pörögve repült el. A benne utazók kapaszkodtak a borzalmas lökéshullámtól.
Még láthatták, ahogy az Aeon váza darabjaira hullik, fényes meteorok indulnak meg örökké
tartó útjukra, izzó vázdarabok kezdik meg soha véget nem érő kergetőzésüket. Körülötte pedig a
hatalmas buborékban elhelyezkedő könyörtelen Concord hadihajók százai hirtelen abbahagyták a
tüzelést. Már minden hajó legénysége, még maga az elnök is a kilátóknál állt, és…
Amint a kapszula stabilizálta lengését, a bent utazók a kilátóablakhoz álltak és akárcsak a
rendőrök, egyetlen dolgot tettek …
Tisztelegtek…
EPILÓGUS
17 nyomorult óra múlva…
– Üdvözlöm nézőinket, itt Weol Elkadse!
– És Rolke Tuila beszél!
A két nő egymásra mosolygott a képernyőn, majd Weol illedelmesen átadta a szót Rolkenak.
– Mint Önök is tudják, a CESZ szövetsége 17 órával ezelőtt Aylar Bren halálával véget ért.
Éppen erre a percre lett volna kitűzve a békeszerződés aláírása, az, amiért harcoltak és sikerre
vitték. Ám egy balszerencse folytán megtalálták a rejtőzködő flottát és hosszas drámai ütközetekben
végül legyőzték. Nemsokára külön riportokat láthatnak különböző katonai elemzőkkel, akik a
hosszas harcok minden egyes részletét elmesélik önöknek. Ám most más, még fontosabb hírt
kaptunk. A CESZ az utolsó pillanatban is, Aylar Bren elnökasszony hősies önfeláldozásának
köszönhetően a rajtaütésből ki tudta menekíteni a flottája nagy részét. Bár ő maga áldozatává vált
a rajtaütésnek, a flotta aktív maradt. A Concord pedig időközben megtartotta szavát és a kitűzött
békeszerződés perceken belül aláírásra fog kerülni. Aylar Bren helyét Weol Elkadse fogja átvenni,
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ám csak időlegesen, míg a CESZ-t rábízza a megfelelő irányítókra, hiszen harcuk csak most
kezdődik el igazán. A CESZ eddig elfogott tagjait sajnos a Concord azonban nem engedi szabadon,
és mindazok, akik még szökésben vannak, továbbra is szökevénynek minősülnek, hiszen tetteiket a
békeszerződés előtt követték el.
– Rolke, bocsáss meg, átvenném a szót egy időre. A Concord pedig Aylar Brent hőssé
nyilvánítja. Köszönöm, folytasd!
– Köszönöm Weol. Nos, ahogy látom, a stúdióba megérkezett a Concord elnök és a
kabinetfőnök, így a mai ünnepélyes eseménynek most önök mind szemtanúi lehetnek.
A kép távolodott és láthatóvá vált, hogy a híradás egy hatalmas sajtótájékoztató keretében
történik, ahol máris készültek a képek, amint Weol átveszi a fényes okiratot, kezet fogva a Concord
elnökkel, ezzel elindítva a CESZ hivatalos útját a béke megteremtéséig…
Ezalatt, pár fényévvel távolabb…
Skye hátrabilincselt kézzel, sírva könyörgött. Kapaszkodni akart mindenbe, de lábait, vállát
leszedték és lökdösték tovább.
Zokogott. Rettenetesen félt. Kiabált. Könyörgött.
Ám nem tartott sokáig…
…a biomassza feldolgozó savval teli kádjába fejjel előre lökték be, és mire a lába is elmerült
a folyadékban, az azt ért fájdalom érzését a már felszínen úszó, szétfolyt fejmaradványok nem
tudták feldolgozni…
Három hónap múlva…
Egy High Sec rendszerben…
– Juhíí, sikerült! – ujjongott Rufy és ugrálva mutogatta pilóta engedélyét.
– Gratulálok – tapsolt Mei.
– Megvan már a hajóm? Megvan? Hm? Hol van? Na?
– Nyugi. Azt ígértem, hogy itt lesz, hát itt is lesz – mosolygott Mei. – Gyere!
Hosszas sétában az állomáson át a hangárakhoz mentek. Útközben jókat beszélgettek.
Kiex a CESZ békeszerződése és Skye halálhírének tudomásul vételekor Feyjel együtt úgy
döntött, hogy visszavonulnak az űrhajózástól. Pihenniük kell. Jó sokat.
Ám ennek a három hónapnak a leteltével újra meglátogatták Meit és ők maguk hozták el azt,
ami Rufy ajándéka volt. Egy kezdő pilótáknak szánt Ibis nevű hajó.
Rufy először boldogan ugrott a nyakukba.
– Na Rufy, nézd mit hoztunk neked.
Mikor a kislány meglátta, hogy mit kapott, kiugrott a férfi kezéből és a kilátóhoz futott.
Örömében pörgött, forgott. Futva indult el a beszállókompok felé, hogy minél előbb a hídon
lehessen.
A pilóta engedély megszerzése a gyerek kora miatt kezdetben sok akadályba ütközött, de a
teszteken olyan simán ment át, sőt, hagyta maga mögött a tizenéveseket, hogy azok majd
felrobbantak a méregtől.
Mikor Rufy elfutott, Mei Kiex felé fordult.
– Sajnálom Skyet.
Kiex sajnálkozva vonta meg a vállát és még három hónap után is megjelent néhány
könnycsepp a szemében.
– Én is, hidd el. De legalább ne végezték volna ki – küszködni kezdett a sírással. Teljesen
érthető.
Fey lépett mellé és átkarolta a vállát. Majd Mei felé fordult. – És te túl vagy Volren?
– Hát persze – mosolygott fájdalmasan Mei, majd táskájából elővette Volre cowboy kalapját,
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megszagolta és a saját fejére tette.
– Értem – mosolygott együtt érzően Fey. Nagyon sajnálta őt.
– Gyertek, gyertek! – kiáltozott Rufy a kompból.
Fájdalmasan mosolyogva sétáltak be és igyekeztek osztozni a gyerek örömében.
A hajóba repültek és beszálltak.
– Zsilip csukás – mondta boldogan.
Mind a hídra sétáltak. A hajó nagyon pici belső térrel rendelkezett, de még mind le tudtak
ülni.
– Oké Rufy, akkor a tesztrepülés előtt rendszerellenőrzés.
– Igen, igen. Hm. Hajtóművek rendben. Stabilizátorok rendben. Hiperhajtómű magocska
rendben.
– Akkor most engedélykérés.
– Itt a „Trondam és Aylar” nevű tanulóhajó pilótája Rufy Der. Engedélyt kérek a
kidokkolásra!
– „Trondam és Aylar” nevű tanulóhajó, kidokkolás engedélyezve. Repüljön biztonságosan!
– Köszönöm központ!
Mei feltartotta hüvelykujját.
Rufy kireptette a kis hajót a hangárból. Kiex és Fey pedig csak ámult. Nem gondolták volna,
hogy egy nyolc éves gyerek erre képes lesz. Az elmúlt három hónapban a békeszerződés aláírása
után elég sokat tanult.
Az Ibis kiért a hangárból és az űrben lebegett már.
– Oké Rufy, akkor beállítok egy koordinátát. Ide vigyél minket!
– Igenis.
Az utazás mindössze néhány ugrásból állt.
A célrendszerbe érve Mei beállított egy újabb koordinátát. – Most pedig ide ugorj!
Az Ibis felgyorsult és belépett a hipertérbe.
Egy érdekes jelenséghez érkeztek. Egy hatalmas hajó roncsaihoz.
Mei, Kiex és Fey felálltak a székükből. Majd a roncsra néztek. Rufy nem értette, hol vannak,
aztán rájött: ez az Aeon maradványa … ahol számára kedves emberek lelték halálukat…
Mikor Rufy rájött, mosolyogva hátrafordult a többiek felé, de azok már mind becsukott
szemmel álltak és… tisztelegtek…
Rufy nem szólt egy szót sem. Kihúzta magát, mint egy igazi pilóta. Jó úton jár, mire húsz
éves lesz, képes lesz nagy és komoly hajókat is vezetni majd, képes lesz sok nehézségen átvágni
magát.
És ezt mindazoknak az embereknek – legfőképpen Trondam Reinek – köszönhette, akik
ebben a hatalmas hajóban lelték halálukat és kivívták azt, hogy a CESZ útnak indulhasson…
Rufy a kiegyenesedett tartását megtartotta, és követni kezdte a többiek mozdulatát: elsőként
lehunyta a szemét, hogy felidézze…
Volre Den…
Max Xaim…
Croy Vogal…
Skye Arran…
Eyxon Vres…
Nyph Poe…
Beln Ruan…
Iroha Pik…
Gaor Lam…
végül…
Aylar Bren…
és…
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Trondam Rei emlékét…
Majd tisztelgett…
VÉGE
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