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1. RÉSZ
A lánykereskedő elfogása
Valahol mélyen egy Low-sec rendszerben….
Izver Pneol mindig szerette kipróbálni a maga által tervezett szórakoztató központ példányait: az új tenyésztésű lányokat. Ezeket legtöbbször megrendelésre készítették, nem kerültek sokba. A géntechnológia lehetővé tette már réges-régen azt,
hogy a vékonyka lányoktól a kolosszális méretű húsmasszáig
bármit elkészítsenek. Izver csak az amolyan baba típusúakat
szerette, melyeknek ártatlan látszata tovább fokozta perverz
hajlamait. Bőrükhöz tökéletes formákat terveztetett. A szellemi
tevékenységek területén azonban már több problémával kellett

szembesülniük: a legtöbb lány – annak ellenére, hogy sok emléket beültettek fejükbe – a legjobb teljesítményével is csak néhány százalékkal produkált jobb teljesítményt mint egy agyhalott.
Izvert ez igazából nem nagyon érdekelte: ő csak imádta a
szexet, és minden nap új hajszínű, apróbb különbségekkel felruházott lányokat próbálgatott, mielőtt „piacra dobják” vagy átadják őket a megrendelőknek.
Az állomás lakószekciójának egy luxus kategóriájú szobájában várta az új példányt, az Amarr tervezésű szőke lányt, akinek tegnap ültették be az emlékeket, és állítólag elég jóra sikerült: már tudott mosolyogni, sőt néha vissza is kérdezett. Izvert
ez külön izgalomba hozta, persze inkább csak a kíváncsiság
miatt, mert a kellemes beszélgetés szintjétől majd biztosan
messze lesznek.
Már lefürdött, egy köntöst vett magára, mely a testhőmérsékletet, pulzust és egyéb bemérhető adatokat jelezte a karon.
Ezeket nézte, és döbbenten tapasztalta, hogy szívverése 5 és 10
százalékot ugrándozik. Már nagyon kíváncsi volt a lányra, aki
újabb meglepetésszerű dolgot közölt nemrég: késni fog pár percet.
Izver magas volt, Gallente származású, körszakállal, mélyen ülő sötétbarna szemmel, rövid fekete hajjal. Egy gőzölgő
vörös energiaitalt fogyasztott, ami segített szexuális potenciáljának ébren tartásában, akár 15-20 órán át, sőt a pillanatnyi élvezetet is elnyújtotta akár hosszú percekre. Nagyon tisztelte az
ital feltalálóját, éppen ezért vette szárnyai alá, és ezeket az italokat nagyobb mennyiségben mellékelték a megrendelt lányok
mellé.
A lakosztály nagy méretű volt, félkör alapterületű, jó tíz
méter sugarú. Az egyenes fal közepének tövében állt az ágy,
mellette minden szükséges italtartó. A fal elektronikája kapcsolatban állt a köntös érzékelőivel: a hangulathoz illő színekben
fürösztötte a szobát, és ehhez még andalító zenét is játszott. Át-

tetszővé is lehetett állítani, hogy a kinti űrszegletet és forgalmat
kiválóan figyelni lehessen. A plafonba süllyesztve holovetítők
álltak készen arra, hogy egy kimondott szóra bármit térben vetítsenek a szoba közepére. A padlóburkolat illesztéseiből fakó
sárga fények szöktek a plafon felé, vaskos szárú négyzetrácsokat kirajzolva odafent.
Izver persze nem csak a lányok tenyésztésével és eladásával foglalkozott: komoly bérgyilkos hálózattal is rendelkezett,
ami hírértékű mészárlásban tett pontot igazi lányokkal foglalkozó kuplerájok végére. A vérfürdőben nemcsak a lányok, de
az arra tévedő kuncsaftok is életüket vesztették, ezért a régióban egyre többen fordultak Izver szolgáltatásaiért, melyet még
biztonságosnak is ítéltek. Akadtak eleinte akadékoskodók, sőt
már küldtek bérgyilkosokat is Izverre, de a férfi sem volt hülye:
saját profi testőrséget alkalmazott, valamint a remekül és vadítóan kinéző lánykák közül egyet kettőt felturbóztatott harci
beültetésekkel, és a testőrség sorait erősítették. Senki nem
mondta meg róluk, hogy ezek nem épp örömlányok, ezért nagy
meglepetést okoztak, mikor fegyvert rántottak, vagy csak nemes egyszerűséggel puszta kézzel törték be valakinek az arcát.
Nemrég az egyik gyilkossági kísérletet Izver csak kis híján
élte túl. A klónozástól – nem úgy, mint a pilóták – mindig ódzkodott, de most rászánta magát. Csak egy biztonsági klónt készíttetett, azt is valahol egy High-Sec rendszerbe helyezték, hiszen Izver hivatalos szempontból tiszta volt.
Újabb hívás futott be hozzá: a lány még kért tizenöt percet,
mert eltévedt az állomáson. Maga az eltévedés egy agyhalott
lánytól teljesen rendben volt, de ahogyan ezért bocsánatot kért,
már nem. Izver arra gyanakodott, hogy az emlékbeültetéseknél
történt valami hiba, mert ennek a lánynak volt némi személyisége. Vagy talán a szakemberek találtak ki valamit? Úgy döntött, hogy a mostani szexmaraton után összehív egy megbeszélést, és kér valami kimutatást.
A tizenöt percet valóságos kínnak érezte, főleg úgy, hogy

az ital már tombolt testében. Próbálta elütni idejét a kinti űrforgalom, a ki-be dokkoló hajók megfigyelésével. Éppen nagy értékű logisztikai szállítmányozás zajlott fedőcégénél. Ez némileg segített, mert szerette a szállító a monstrumokat. Egy hatalmas Caldari Charon lépett ki a hipertérből az állomás előtt, a
hozzá tartozó csatahajó- és cirkáló kísérettel, majd méltóságteljesen fordult rá a dokkoló vektorra, hogy belebegjen az állomásba.
Tizenöt perc múltán a bejárati ajtó halkan trillázott. Izver
egy szóparancsra kérte, hogy mutassa meg ki áll kint. Az ajtó
belső fele áttetszővé vált, kint pedig egy varázslatos lány állt.
Izver szívverése meglódult, de ezt az ital miatt nem érezte, csak
a köntös „visított”, hogy nyugodjon le, mert ez a fajta izgalmi
állapot „egészségtelen”.
– Ajtó nyit. – Szólt a plafon felé.
Az ajtó halkan az oldalfalba csúszott. A lány belépett. Skarlátvörös rövidnadrágot, térdig érő ugyanilyen színű csizmát,
melleit szépen kidomborító felsőt hordott. Szőke haját vékony
tincsekbe fonta, hátrasimította. Bőre egy babáéra sikerült. Kiváló, gondolta Izver, amint a lány megtorpant az ajtóban. Közeledett hozzá, miközben a lány kihúzta magát. Azonban látta,
hogy a lány izgul. Mi a fene? Ez már teljesen új jelenség. Sürgősen össze kell hívni azt a megbeszélést.
A lány elé állt. Eddig leginkább a testi tulajdonságokra,
bőrre figyelt. A lány szemét fekete szemüveg takarta: sok kuncsaft kedvét elvette az, ahogy üres tekintetbe bámultak.
Izver finoman simogatni kezdte a lány arcát.
– Mikor jöttél ki a tartályból?
– Három órája.
– Letisztítottak?
– Nem teljesen, azt mondták siessek, ezért most végezném
el a maradékot a fürdőben, rendben?
– Rendben, de siess.
A lány erőltetetten elmosolyodott, majd beviharzott a szoba

sarkából nyíló csúszóajtón át a fürdőbe.
Izver közben azon gondolkodott, hogy mi lehet annak az
oka, hogy a lány izgul. De végül is nem számít sokat. Jól néz
ki, nemsokára levetkőzik, aztán mehet a móka huszon-egynéhány órán át.
Nem sokkal később a lány kijött a fürdőből. Izver az ágy
mellett állva várta.
– Gyere! – mondta kéjes mosollyal arcán.
A lány közeledett, közben a beprogramozott viselkedéssel
kicsatolta felsőjét és a padlóra dobta, kibújt csizmájából, letolta
nadrágját, bugyiját. Megállt az ágy előtt, már teljesen meztelenül. Izver ismét megcsodálta a tökéletességet. A lány finom bőrét enyhén narancsszínűvé varázsolta a fal megváltozott világítása. Mellei tökéletes tenyérméretűek voltak, a mellbimbók
emelkedése pontos tíz fokos szöget zártak be, a fenék feszes, a
szeméremajkak érintetlenek.
– Vedd le a szemüveget is!
A lány kissé félve vette le. Szemében nem volt se pupilla,
se szivárványhártya, a szemfehérje pedig azúrkéken tündökölt.
Senki nem tudta megmondani, hogy merre néz, hacsak nem
fordította az adott irányba a fejét.
– Már megint kifogytak a szemekből? – Izver nem lepődött
meg túlságosan. Az emberi szemek kitenyésztése időnként
problémába ütközött a mesterséges verzió népszerűsége miatt.
Elég kevesen értettek hozzá, és néha olyan mennyiségű megrendelésük érkezett, hogy nem győzték a sorozatgyártást. Ha
meg elfogytak az emberi szemek, ilyen egyszerűnek kinéző darabokat ültettek be. Bár a lányé korántsem volt ilyen…
– Mi?… – a lány szaporán pislogott. – Ó … igen, igen, azt
mondták nekem csak ez jutott.
– Jól megy az azúrkék szín hozzád. Jól sikerültél. Na de
most gyere! – Izver ezzel felállt, és finoman maga elé térdeltette a lányt, miközben kioldotta köntösét, hogy férfiassága szabaddá váljon.

A lány szinte félt megfogni a „vadállatot”. De aztán…
– Ó, a számat még nem tettem rendbe, csak ott alul, kis türelmet.
Izver mérgesen sóhajtott. – Siess!
– Máris, máris – a lány ismét beviharzott a mosdóba.
Eközben, ugyanebben a rendszerben, egy Absolution parancsnoki hídján egy Amarr nő ült a kapitányi székben. Lábát
az előtte lévő konzolra tette, kissé hátradőlt a székben, és a plafonon futkározó alig észrevehető energiakisüléseket nézte. Fekete csizmát, kobalt sárga nadrágot, és oxid-vörös magas gallérú kabátot viselt, hosszú fekete haját copfba kötötte, szép arcán
némi aggodalom villant át amint ajkát rágcsálta. Várt, már
hosszú percek óta.
Alkarján halkan sípolt a kommunikátor. Lepillantott rá,
majd arca elé emelte. Megnyitotta a csatornát, a hívó fél arckijelzése nélkül. Suttogó hang hallatszott.
– Aylar? Itt Rufy.
Aylar leemelte lábát a konzolról, elfordult a székkel és kilökte magát belőle. Enyhén rekedt hangján válaszolt. – Na végre, már azt hittem elkaptak útközben. Hogy állsz?
– Jól. Már bent vagyok. Csak sajnos az alany nem tűnik vevőnek az érzelgős témára, ezért még nem tudom hogyan teszem a tarkójára azt a kis bigyót.
– Mit gondolsz, menni fog?
– Megpróbálom. Mindenképpen el kell kapnunk a fickót.
Ha ezért be kell áldoznom magam, hát legyen.
– Mi csak a jeledre várunk, készen állunk.
– Oké, Aylar.
Bontották a vonalat.
Aylar a kilátóablak előtti hosszú konzolegyütteshez lépett,
és nyitott egy képernyőt. Egy bamba mosolyú Minmatar férfi
jelent meg rajta. Éppen valami rágcsálnivalót habzsolt úgy,

mintha az élete múlna azon, hogy mindig tele legyen a szája.
– Trondam! – szólította meg Aylar a férfit és karba tette kezét. – Rufy már bent van, de van egy olyan érzésem, hogy el
fogja cseszni.
– Mm-hmm.
– Ez egy szituációs elemzés akart lenni? – vonta fel szemöldökét.
Trondamnak kellett néhány másodperc, hogy szájának tartalmát lekényszerítse nyelőcsövén. Bamba arca határozottá változott.
– Fogadjunk: kettyinteni kéne, hogy elterelje a gyanút magáról, de ehelyett minden ízében remeg.
– Keresi a lehetőséget, hogy ne kelljen. Én bízom benne,
hogy sikerül, de éppen ellenkezőleg érzem.
– Mondtam én neked, hogy menjen inkább Slon.
– Slon meg inkább átkefélné az akciót, és azért cseszné el.
Rufy ragaszkodott a beszivárgáshoz, nem bízott senkiben. És ő
a főnök, tehát nem tudunk sokat tenni.
– De csak azért, mert ha a mi létezésünk nyilvánosságra kerül, Új Éden összes fejvadásza a nyomunkba eredne.
– Vagy hogy mellénk álljon.
– Ne kezd megint – Trondam néhány falatot tett a szájába.
– Megbeszéltük, hogy a seggünkön maradunk, és segítünk Rufynak a hátralévő éveinkben, amiben benne van, hogy ő játssza
a főnököt.
– Csak ne lennének ilyen meggondolatlan döntései.
– Én inkább túl vakmerőnek nevezném őket.
– Akármilyen is legyen, a „B” tervre készülünk.
– Az mindig az „A” terv.
Aylar kuncogott. Két újabb beszélgető képernyőt nyitott.
Egyiket Trondam baljára tette, a másikat a jobbjára. A bal oldalin egy aggódó arcú Caldari férfi jelent meg. Kissé ráncos volt,
rövid barna haját jól fésülte, kék szemében az aggodalmon felül némi számonkérés is villant.

A jobb oldalin egy kopasz Amarr férfi pillantott Aylarra. A
nő a mélyen ülő sötétbarna szemtől mindig megrezzent, melyre újraélesztése előtt nem sokszor látott példát. Éppen ezért
tisztelte a férfit.
– Kiex, Udari – fordult balra majd jobbra –, legyetek készen a „B” tervre. Rufy nem biztos, hogy rá tudja tenni a jelfogót.
Udari csak biccentett, de Kiex nagyot nyelt.
– Nem esik baja?
– Tud magára vigyázni.
– Úgy értem, hogy erkölcsileg. Tudom, hogy nagy számára
a tét.
Aylar megvonta a vállát. – Azt mondta, beáldozza magát az
„A” terv érdekében, ha kell.
Kiex idegesen sóhajtott.
– Most csak annyit tudunk tenni, hogy várunk Rufy jelére.
Kiex és Udari biccentettek, majd csendben maradtak.
Aylar Trondamra pillantott. A bamba mosoly mögött roppant tekintély lappangott. Próbálta felidézni a hiányzó emlékeket a férfival kapcsolatban – melyeket már beültették és az
agya mélyén lappangtak –, de nem sikerült teljesen.
Újraélesztésük lopott DNS mintákból titkos keretek között
zajlott. Testüket teljes mértékben sikerült reprodukálni, de az
emlékbeültetésekkel adódott némi szinkronizációs probléma.
Trondam egy igazi vezéregyéniség volt, a maga stílusában,
emellett jó harcos, pilóta. Aylar pedig szintén egy született vezető, aki mögé ezrek sorakoztak fel a történelmi CESZ, vagyis
a Concord Ellenes Szövetség aktív időszakában. Ennek ellenére, kerülvén a lebukást, a mostani akciót meg mostanában minden mást Rufy vezetett, és a lány igazi rejtélyeket hordott magában. Még a Fregattverseny idején, másfél évvel ezelőtt ezreket döbbentett le vakmerőségével, ravasz húzásaival, melyek
egy akkor szellemileg tíz éves lányhoz egyáltalán nem passzoltak. Mindenki sejtette már, hogy Rufy fejében nem csak annak

a bizonyos kapitánynak az emlékei landoltak – aki valami felfedezőútról tért vissza de már képtelen volt elmondani mit találtak –, hanem valaki másé is… bár azt nem tudták, kié. Rufy
emlékeinek felderítése akár hosszú heteket is igénybe vehet, és
a Fregattverseny után együtt töltött időben erre nem volt mód a
folyamatos menekülések miatt.
Aztán a Fregattverseny résztvevői együtt maradtak. Együtt
törtek be a verseny után abba a bizonyos DNS központba, ahol
Új Éden legveszélyesebb embereinek DNS mintáját gyűjtötték,
mint valami örökös börtönben. A klónozás miatt véglegesen kiirtani valakit nagyon nehéz volt, és ha sikerült, ebbe a központba kerültek a minták. De hogy ezeket miért nem semmisítették
meg, megint senki nem tudta. Talán tanulmányozták őket, talán
valamire készültek. Így vagy úgy, de Aylar és Trondam mintáját meg tudták szerezni.
Aztán jött a létrehozásuk, testük megépítése, mely a jelen
technológiának köszönhetően egyáltalán nem okozott problémát. Mikor ez megvolt, hetekig csak csecsemő szintű gagyogásra voltak képesek, melyeken mindenki jókat röhögött. Mikor az agyszövetek készen álltak az információbefogadásra,
megkezdődött az emlékek és személyiségjegyek beinjektálása.
Mindkettő sikeres volt, bár a végeredmény csak részleges
szinkronizáció a régi és új alany közt.
Mióta Aylart és Trondamot visszahozták, tovább kellett menekülniük keresztül kasul Új Édenben a Fregattversenynek köszönhetően. Udari kapta meg az akkori állomást, a fődíjat, de
hamar túltett rajta, valami mást vásárolt, és bőven maradt elég
pénze, hogy megfizesse elbújtatásukat.
Három hónap múltán kezdték feladni üldözésüket, éppen
jókor, mert Udari pénze fogyni kezdett. Majd jött Rufy elképesztő ötlete: a fejvadász társaság létrehozása. A lány már akkor is ezzel foglalkozott, mikor magára hagyták azon a bizonyos kolónián, a Fregattverseny előtt. Most már nagyhalakra is
tudtak vadászni. Amik pedig hatalmas flották, cégek és szövet-

ségek vezetői voltak: minden esetben a klónozást meg kellett
kerülni, vagyis kideríteni, hol van a tartalék test, lelőni vagy elfogni az eredeti testet, és győzelem. Ezzel szemben ismét Rufy
rukkolt elő egy remek ötlettel, a jelfogóval: ezt egyszerűen egy
alany tarkójára kellett tenni, és a klón helyzetének meghatározása helyett blokkolta az eredeti testben a jeladót, ami halál
esetén küldte a jelet a világmindenségbe, és aktiválódott a klón.
Aztán már csak meg kellett semmisíteni az eredeti testet, a
klónt meg évek során „elhasználódott test” jelszóval feldolgozták némi biomasszában. És győzelem: az alany máris mehetett
mikroszkópikus formában abba a DNS börtönbe.
Már több céget, és két szövetséget bénítottak meg ezzel a
módszerrel. Munkájuk során státuszukon javítottak valamicskét, ezért már nem nyitottak rájuk azonnal tüzet Highsec rendszerekben, de továbbra is vigyázniuk kellett arra, hogy a Concord-al kerüljék a közvetlen összetűzéseket.
Rufy kis fejvadász cégének kezdett híre menni, különösen a
módszer, ahogyan dolgoztak. Rufy a saját profilját mindig szemét rejtő sötét szemüvegben mutatta, egyszerűen egy szép
Amarr lánynak tűnt, csak szemének különleges mivolta árulta
el kilétét.
A cégben benne volt mindenki a régi szép időkből. Rufy és
Slon – a gallente navigátorlány – irányította a csapatot többnyire egy Vagabond fedélzetéről. Aylar Bren Absolutionban tevékenykedett, Trondam Rei Sleipnirben, Kiex Pergon Nightmareben, Udari Pow Bhaalgornban, valamint régi tagok is visszatértek, mint a szuper és elfoghatatlan felderítő, a Gallente Islay
Rham, aki még az Antiainen Incidens idején biztosította a felderítést, a Caldari Tiree Coil, a látens homoszexuális férfi, és
remek elfogó pilóta, valamint Jura Uist, Trondam akkori legjobb barátja.
Velük együtt új tagok is erősítették a csapat sorait. Néhányuk cyborg tüzérrel és navigátorral irányította hajóját, melyek
ugyanolyan teljesítményre voltak képesek, mint egy ember. A

kapitányok legtöbbje azért szeretett emberi személyzetet, hogy
egyrészt ne legyen olyan unalmas az élet, másrészt pedig az
emberi személyzet néha felnyitotta a kapitány szemét rossz
döntések esetén.
Az Amarr Udari Pow navigátora a szintén Amarr Nassy
Oler volt, egy húszas éveinek közepén járó lány, és a hasonló
korú tüzérsrác, Leyx Cerar. Mindhárman felturbóztatták magukat a Fregattverseny óta, és felszíni harcban is járatossá váltak.
Leyx a maga két méterével leginkább egy hatalmas kalapácsot
forgatott úgy, mintha csak egy pálca lenne a kezében, Nassy
egy halálos drónidomárrá építtette át magát, Udari pedig mesterlövészetben és nehézfegyverzetekben jeleskedett.
Kiex személyzete cyborgokból állt: ő valahogy nem akarta
megsérteni Fey Xalken emlékét, akit a Fregattverseny idején
veszítettek el. Számára a Minmatar nő mindig ott volt a fedélzeten, mindig beszólt, csipkelődött.
Rufy hajóján a navigátor szerepét továbbra is Slon Yben
vitte. Rufy fogadott nővérévé vált, bár ő sem szenvedett hiányt
meggondolatlan döntésekben. Sokszor bajba kerültek. Slon
mindig óvta kishúgát a bajtól, a mocskos férfiaktól, de csak
azért, mert mindig ő vonult el velük: imádott szexelni. Ott és
akkor tette, akivel csak tudta. Rufy érintetlensége részben ennek is köszönhető volt.
Rufy tüzére egy másik fiatal lány volt, a Minmatar Breg
Lay, aki bár jól teljesített a hajó fedélzetén, valahogy egy paszszív ellenszenvet keltett szinte mindenkiben. Senki nem tudta
ezt megmagyarázni, hogy miért és honnan jött. Egyszerűen
csak jött.
Rufy kijött a fürdőből, száját törölgette, mintha valóban elvégezte volna azt a tisztítást. Szíve persze dörömbölt mellkasában. Gondolkodott a módszeren, hogyan tudná megkerülni a
férfi orális kielégítését, és simogassa a tarkóját. Kezdte belátni,
hogy tényleg jó lett volna túlesni az első szexuális beavatáson,
és lazábban tudná venni a dolgot, nem érezné azt, hogy min-

dent egy lapra tett fel.
Izver az ágyon ült, és a plafon felé fordította fejét, szemét
lehunyta. Igyekezett uralkodni magán, mert az ital valóban remekül működött, de ha nem tudott kielégülni, akkor fokozottan
agresszív lett, és törni zúzni kezdett… méghozzá addig, míg az
ital hatása tartott.
Rufy lopakodva közeledett, a férfi nem vette észre. Alkarjában kinyitotta az ujjbegynyi kis tárolót, kivette a jelfogót, és tenyerébe rejtette. Most azt kell tenni, hogy megcsókolja a férfit,
megfogja a tarkóját, és győztek.
Izver meghallotta a lány léptét, mikor már közel ért. Felnyitotta szemét, és továbbra is a plafon felé fordítva fejét lenézett
a lányra.
– Készen vagy végre?
Rufy megtorpant, és aprókat bólogatott. Két nagy lépéssel a
férfi elé érkezett, kezét előrenyújtotta, hogy segítsen neki felállni. De a férfi csak meredező férfiasságára pillantott, majd a
lányra.
Rufy nem tudott mit tenni. Nyelt egy nagyot. Most vagy letérdel, és számára vége mindennek, vagy erőszakosan fogja
meg a férfi kezét és talpra rántja. Ez utóbbi mellett döntött.
Izver ezen meglepődött, mert a lányba elég sok erő költözött. De nem is bánta, mert jobban szerette, ha térdelnek előtte
a lányok.
Rufy azonban állva maradt, arcát kezdte csókolgatni, cirógatta a hátát, és keze csúszott fel a tarkó felé.
Izver élvezte ezt a kis előjátékot. Rufy már a fülét harapdálta. Keze már a tarkó közelében járt. És…
Sikerült. A kis szerkentyű a tarkón lévő csatlakozóaljzaton
keresztül jeleket küldött a testbe, és blokkolta a passzív üzemmódban működő jeladót.
Rufy hangosan kuncogni kezdett, és ellökte magát a férfitől.
Izver döbbenten pislogott. Matatni kezdett tarkója körül, és

megtalálta a jelfogót. Leemelte, szeme elé tartotta.
– Ez mi?
Rufy tovább kuncogott, majd földre dobott ruháiért lépett,
hogy öltözködni kezdjen. – Ez egy jelfogó, Izver Pneol. – Beleugrált bugyijába, majd a melltartót kapta fel és pörgette párat. –
Lebénította a testedben a jeladót, a klónod pedig nem tud aktiválódni. Tehát nincs menekvés. Le vagy tartóztatva. De le ám –
Rufy most egy bájos, mégis veszedelmes vigyort villantott.
Gyorsan felcsatolta melltartóját, majd a nadrágért nyúlt, és elkezdett belebújni.
– Tudtam – dobta el Izver a kis szerkezetet –, hogy valakit
nemsokára küldenek majd értem. Kinek dolgozol?
– Nem árulhatom el. Hehe. – Rufy egy nagy ugrással máris
a nadrágjában volt, és tennie kellett egy lépést hátrafelé, mert
Izver felpattant az ágyról, magára kapta a köntöst, és elég dühösen indult a lány felé. – Hohó, ne olyan sebesen! – Rufy ujjbegyeiből négycentis karmokat csúsztatott ki, és mint valami
ragadozó állat a levegőbe karmolt párat. Ehhez még vicsorgott
is.
De ez nem tartotta távol a férfit, aki gyorsan mozdult. Elkapta Rufy jobb csuklóját, és…
Rufy körül megfordult a világ. Válla majd kiszakadt a helyéről, aztán nagyot nyekkenve landolt a hátán. Beszorult a levegője.
Izver föléje állt, arcát eltorzította a düh: csak most érezte át
a helyzet súlyát, melytől mindig félt, emberei mindig figyelmeztették rá.
– Kinek dolgozol? – egy hatalmas pofont kevert le a lánynak.
Rufy erre nem készült. Arca égett, és úgy érezte le is mállott az arccsontjáról: valami fémes beültetés volt a férfi tenyerében.
– Azt kérdeztem, kinek dolgozol?
Ismét egy tasli csattant.

Rufy szája felrepedt belül, vér sós ízét érezte. Válla még
sajgott az előbbi remek dobástól. A hasára gördült, bal csuklóját maga alá temette, és hívta Aylart.
– Hogy állsz, Rufy? – kérdezte gyanútlanul Aylar két másodperccel később, melyet Izver is hallott.
– „A” Terv kivitelezve – prüszkölt a lány.
– Jól vagy?
– Nem igazán. Lebuk…
Nem tudta folytatni: Izver a hajába markolt, és fejét teljes
erőből a padlóba verte. Azonnal elájult.
– Rufy! – kiáltott Aylar aggódóan.
A férfi leszedte az eszméletlen lány csuklójáról a piciny
kommunikátort. – Ki van ott?
– Nem érdekes – suttogta Aylar. – Izver Pneol, adja meg
magát!
– Heh. Kinek? Ennek a lánynak? Egy kicsit kiütöttem.
– Ó, ő csak a jelfogót tette magára.
– Igen? – Izver felállt, és lenézett Rufyra. – És miért is kéne
nekem megadnom magam bárkinek is?
– Tudunk magáról mindent. Lányokat tenyészt, és eladja.
Ez mondjuk nem sok embert érdekel, de az már igen, hogy üzletét elősegíti híres örömtanyák lemészárlásával, ezért a maga
lányaiért fordulnak. Nos, az egyik mészárlásban véletlenül
megöltek valakit, akit nem kellett volna. Az illetőnek volt klónja, és újraéledés után kinyomozta mi történt. Eljutottunk magához.
– És akkor ez a valaki engem holtan akar látni.
– Nem. Élve kell. Ki tudja, talán valami újabb megbízást
kaphat tőle.
– És ha nem?
– Az nem a mi bajunk. Mi csak a vérdíjat gyűjtjük be magáért.
– Nos a lány nálam van. Ha nem adják fel szándékukat, akkor megölöm.

– Felőlem.
– Ilyen könnyen lemond róla?
– Izver, úgy hallom maga sosem volt pilóta. Nekünk nem
gond klónban ébredni.
A férfi csendben maradt. Való igaz, ő még sosem irányított
semmiféle űrhajót a saját kis siklóján kívül. Már csöppent pilóták társaságába is, akik saját halálukról úgy meséltek néhány
ital közben, mintha egy egyszerű megfázásról lenne szó. Sosem
értette őket.
Azonban még messze nem adott fel semmit. Nem ezek az
első fejvadászok, akik érte jönnek.
– Nem tudom kivel beszéltem eddig, de azt kell mondjam,
hogy nem adom meg magam.
– Izver! – váltott fenyegető tónusba a nő hangja. – Mint
mondtam, élve kell nekünk, de azt még nem mondtam, hogy
holtan is jó. Kevesebb pénzt kapunk, de az már a mi bajunk.
– És hogyan akarnak megölni? – kuncogott a férfi. – Én
nem vagyok pilóta, de van nagyon sok jó pilótám. És egy egész
jó kis flottám. Itt állomásoznak a rendszerben, úgyhogy sehová
nem jutnak sem velem, de akkor sem, ha megölnek. Most túl
mélyre nyúltak.
– Mm-hmm.
– Tűnjenek el, míg még tudnak. A lányt elengedem nemsokára, de szépen megfizet ezért a próbálkozásért.
– Úgy érti, hogy megerőszakolja?
– Á, nem leszek én erőszakos. Csak beadok neki pár szert,
és majd ő fog könyörögni, hogy dugjam meg.
– Hűha, abból majd adjon nekem is párat, hogy feldobjam a
párommal a kapcsolatomat.
– Nem hisz nekem?
– De. Csak a maga helyében nem lennék ennyire optimista.
Izver gúnyosan felkacagott. – Megtalálom magukat, és akkor azért fognak könyörögni, hogy…
– Talán mi előbb járunk néhány lépéssel, hiszen már itt va-

gyunk. De most kukkantson ki a kilátóján!
– Miért is?
– Csak nézzen ki! Meglepetés!
A férfi egy szóparancsra aktiválta az állomás előtti űrszeglet kivetítését. És eltátotta a száját.
Közel ötven jéggé fagyott hulla csapódott a lakószekció falának. Testükből kábelek kígyóztak kifelé, némelyik ruhában
volt, de mindegyikük arcára ráfagyott a fájdalom grimasza. Mikor tudják, hogy a híd kilátója felé közeledik egy torpedó.
Izver kapkodta a levegőt.
Aylar pedig megköszörülte a torkát. – Nos, azt hiszem ez
lenne a maga kis flottája azokkal a szuper pilótákkal. A hajóroncsokat éppen csóró kezdő pilóták fosztogatják, elismerem
volt sok értékes cucc köztük. Aztán tudjuk, hogy van remek
testőrsége is. Ezen nemsokára átvágjuk magunkat … ezt akár
szó szerint is veheti, tekintve hogy van egy-két elég vad emberünk.
– Oké, oké. – Izvert elöntötte a jeges veríték. Köntöse pedig már szinte vörösen izzott, hogy azonnal nyugtassa le magát. – Akkor mit akarnak?
– Hányszor mondjam még? Adja meg magát, és jöjjön velünk! Átadjuk a megbízónknak! Viselkedjen szépen, és még jól
is kijöhet ebből. Na?
– Ki a megbízó?
– Azt nem árulhatom el.
– Nem mindegy már?
– Hmm… ez igaz. Na jó, akkor elárulom, hogy gőzöm
sincs. Az előbb is csak kitaláltam valamit gyorsan. De aktiválja
a képkijelzést, hagy lássam az arcát.
Izver nyomkodott párat a kis szerkentyűn, mire Aylar tenyérméretű térbeli arca jelent meg. Veszedelmesen mosolygott.
A férfi pedig felismerte.
– Ne… Ayla … Aylar Bren … maga meghalt.
– Igen, meghaltam. De a főnököm visszahozott a halálból a

DNS újraépítési technológiával. Beinjektáltak sok emléket,
de… mindegy – legyintett.
– A főnöke? Hát nem maga az?
– Én csak a helyettes vagyok.
– És ki a főnök?
Aylar elpillantott a férfi válla fölött, és arra intett fejével.
Erre Izver megpördült.
Rufy állt előtte. Az azúrkék szemek résnyire szűkültek. A
babaarc pedig egy félelmetes ragadozóévá vált.
Izver most nem a tesztelendő örömlányt látta maga előtt,
hanem egy kívánatos halálistennőt, aki mielőtt elvinné, még
azt kérné tőle, hogy szeretkezzenek addig, míg bele nem halnak.
Izver szinte ezért könyörgött már-már fájdalmas arccal.
Térdre rogyott.
Rufy ajkán egy pimasz vigyor villant át, majd megnyalta
alsó ajkát, szájában összegyűjtötte a véres nyálat, oldalra fordította fejét és köpött egyet.
– Nos – Aylar látta ezt, és megköszörülte a torkát. Mentette
a helyzetet még a bűbáj hatása alatt, mert Rufynak fogalma
sem volt arról, hogy ez nem a legcsábítóbb, amit egy lány tehet. – Izver, kérem jöjjön velünk!
A férfi ezt szinte meg sem hallotta. Rufyt csodálta meg tetőtől talpig. És már csak azt kívánta, hogy legalább egyszer lehessen vele.
– Nem lehetne… – fordította fejét Aylar képe felé, de tekintete találkozott Rufyéval, és úgy merevedett meg, mintha az
óvilág mitológiai lényére, a medúzára bámulna. Szinte minden
erejét össze kellett szednie, hogy folytatni tudja. – Nem … nem
lehetne, hogy ha már talán véget ér az életem, akkor ezzel a
lánnyal…
– Nem – szögezte le Rufy most Aylar helyett. Hangja szinte
dörgött a férfi hallójárataiban.
– Ó… Miket nem beszélek?

Rufy katonásan hátratette a kezét és kihúzta magát. Nem
tudta letagadni, de hogy az áldozat így könyörög szabadságáért
előtte, az valami elmondhatatlan örömmel és izgalommal töltötte el, ami hasonlított egy kisebbfajta orgazmushoz. Mint mikor a vadász elejti a prédát. Szívverése felgyorsult.
– És most akkor mi lesz? – Izver úgy nézte a lányt, mintha
csak a jelre várna, hogy mikor kezdik a halálig szeretkezést.
– Most velünk jössz, Izver, az lesz – Rufy istennői szerepét
a végletekig emelte azzal, hogy óvatosan megfogta a férfi vállát, és megsimogatta az arcát.
– Igen… Ó igen…
– És ha velünk jössz békésen, talán megfontolom amit szeretnél.
Rufy ezt roppantul élvezte, mintha így játszana áldozatával,
hogy minél jobban felizgassa.
De egyvalamit mindkét nő elfelejtett: Izver remek színész
volt, ha úgy hozta a szükség.
Izver megfogta Rufy mindkét csuklóját, mintha segítségre
lenne szüksége, majd felállt. Mire a lány ocsúdni tudott volna,
ismét repült egy nagyot, ezúttal a fal tövében lévő állványoknak zuhant.
– Rufy! – hallatszott Aylar figyelmeztető hangja, de elkéstek: Izver az ágyhoz ugrott, a párna alól kivette saját kis kommunikátorát, és aktiválta a riadójelzést.
Tébolyultan kacagott, közben pedig Rufy kikászálódott az
állványzat maradványaiból. Megkarcolta magát valamivel,
égett a bőre több helyen. Szeme még jobban összeszűkült, már
dühödten fújtatott, és Izver felé fordult.
Az utolsó pillanatban hajolt félre az újabb pofon elől. De
nem védekezett, hanem azonnal ellentámadott. Egyenesen a
férfi arcába öklözött.
Izver hátratántorodott néhány lépést, és fogta vérző orrát.
Szeméből dőltek a könnyek.
Rufy ezt kihasználta, a közelbe ugrott, és egy jól irányzott

suhintással végigkarmolta a mellkasát: négy vastag vörös csík
jelezte a támadás sikerességét.
Izver bal kezével odakapott, de testében elég adrenalin
gyűlt össze, hogy ő is ellentámadjon. Oldalról rúgott, a lány
bordái felé.
De a támadás elég erőtlenre sikerült: Rufy elkapta a lábát,
és megtolta testét előre, hogy elveszítse egyensúlyát. Izver a
földre került, Rufy pedig rámászott. Egy újabb ökölcsapás landolt a már törött orron. Majd az ujjpengék Izver szeme előtt állapodtak meg.
– Ne mozdulj! – sziszegte a lány.
– Kis mocsadék – Izver felhúzta a lábát és Rufy lágyékába
térdelt, méghozzá olyan erővel, hogy szinte átlökte magán a
lányt.
Rufy fájdalmasan felkiáltott. Egy újabb rántás, és máris Izver alatt találta magát, arccal a padló felé. Nyakánál egy magas
frekvencián sivító kést érzett. Tudta, hogy ez könnyedén beleszaladna a húsába, és nem is kéne újra megrántani, hogy a fejét
is levágják.
– Na kis ribi – sziszegte Izver. – Mit szólnál, ha most mégis
eljátszadoznék veled, míg jönnek értem? Hm?
– Te roha…
Izver a kés nyelén megérintett egy érintkezőt: egy tű vágódott ki, melyet Rufy nyakába döfött. Altatószer áramlott a lány
vérébe.
– Te … te … – nyögött Rufy, majd elernyedt.
– Izver, álljon le! – harsant Aylar figyelmeztető hangja.
– Máris, csak egy kis türelem. – Ezzel szétkapcsolt. Saját
kommunikátorán hívta első tisztjét, személyes testőrét, egy magas, nyúlánk, rövid hajú férfit.
– Izver, mi történt?
– Elmondom később. Megint jöttek értem. Biztosítsátok a
hangár felé vezető utamat, lelépek. A flottánknak vége.
– Ezt hogy érted?

– Úgy, hogy vége, nincs tovább, meghaltak, szétszedték
őket, mit nem értesz ezen?
– Oké, oké. Honnan tudod ezt?
– Nemrég dobták ki a pilótákat a kilátóm előtt.
– Bazdmeg… De semmit nem szóltak, hogy bajban lennének.
– Rajtaütés lehetett. Gyerünk, hozd a szállítókocsit, kint leszek tíz perc múlva.
– Miért nem most azonnal?
– Emlékszel a legutóbbi lányra, aki jött hozzám?
– Ja.
– Az nem a tartályból jött ki. Ez egy fejvadász, és kiadta
magát tesztlánynak, hogy a közelembe jöhessen.
– És hol van az a lány most?
– Itt fekszik előttem kiütve.
– Izver, ne most éld ki magad! Gyere kifelé, mielőtt betörnek!
– Tíz perc. Addig gyertek értem. – Szétkapcsolt.
Pontosabban nem ő, hanem Rufy. Észhez tért, a hátára gördült, és rámarkolt a csuklójára, melynek következtében blokkolódott az adás. Felhúzta térdét, és most ő térdelt a férfi lágyékába. Fájdalmas üvöltés tudatta vele, hogy roppant érzékeny pontot érintett.
Kigördült az agonizáló férfi alól, majd máris elkapta a torkát körmeivel.
– Nem ficánkol a fogoly.
Izver nem mert megmozdulni.
– Hogyan… áhhúú… tértél észhez? – nyögte fájdalmasan.
– Amit a nyakadba nyomtam, az tíz órára kiüt.
– Tudod – suttogta Rufy megint játszadozva az áldozattal –,
a testemet már átépítették. A tüdőmben van légszűrő, és a véremben vannak méregsemlegesítő nanorobotkák. De mit szólsz
ehhez az illathoz?
Alkarját a férfi orra elé tette. Apró félcentis nyílás jelent

meg a bőrön, amint a beültetett apró légtartályok kieresztették
tartalmukat: az erős altatógázt.
Izver elernyedt. Rufy a hasára fektette. Nem kellett sokáig
keresgélnie a szobában, hamar talált egy perverz játékhoz tartozó bilincset, amit a férfi csuklójára kapcsolt. Ezután saját kommunikátorát aktiválta.
– Aylar?
– Itt vagyok, Rufy – a nő hangja megkönnyebbült volt. Számított a nanorobotok hatékonyságára.
– Elkaptam Izvert, de aktiválta a riadót, mindjárt jönnek értem. Van még nyolc percem. Szerencsére csak a belső erőkkel
lesz csihipuhi.
– Nos … nem egészen.
– Hm?
– A flottájuk készenlétbe helyezte magát.
– De a hullák…
– Az csak megtévesztés volt, Rufy. Azok csak az utunkba
akadt szerencsétlenek, akiket lepuffantottunk, és begyűjtöttük a
hullájukat.
– Ó … én erről nem tudtam.
– Rögtönzött terv volt. Akkor kiviteleztük, mikor már az állomáson kószáltál.
– Ki találta ki?
– Trondam.
Rufy szélesen elvigyorodott.
– Most ki kell jutnod onnan! Nassy és Leyx már a közeledben cirkálnak. Szerezz egy szállítókocsit, tedd be Izvert, és
nyomás a hangár felé!
– Nyitva hagyom a csatornát, hogy kapcsolatban maradjunk.
– Mi addig készülünk a flottára, hogy megzavarjuk őket, és
ki tudj dokkolni.
– Oksi, Aylar. Indulok.
Rufy megfogta a férfi köntösét, és az ajtó felé húzta fél mé-

terenként. Nehéz volt, több mint száz kiló: beültetések. Néhány
izzadságcsepp gyöngyözött homlokán.
Mikor elérte az ajtót, már fújtatott. Áttetszővé állította,
hogy meglássa mi van kint.
Csak egy férfi álldogált, akinek Izver azt mondta, hogy tíz
perc. És épp befutott egy másik, állig felfegyverkezve. Valamit
beszéltek, de Rufy nem hallotta mit.
Úgy döntött, vár egy kicsit, hogy Nassy és Leyx a közelbe
kerüljön. Leyxet hívta, mert Nassy a robotok irányítása mellett
a kommunikációra már nem nagyon tudott figyelni.
– Leyx?
– Itt vagyok, Rufy – a háttérben rohanó léptek hallatszottak. – Most intéztünk el egy ötfős csapatot, ami feléd nyomult.
Feltartjuk a többieket, de nem tudom ez meddig sikerül.
– Nem tudok kijönni a szobából, itt állnak az ajtó előtt.
– Pedig muszáj lesz – a srác suttogásra váltott.
Rufy idegesen sóhajtott. – Megpróbálom.
Szerencséjére az előbb befutott fegyveres férfi elviharzott
valahová. Talán hallotta, hogy társai hullanak. A másik pedig
még nem sejtette, hogy Izver ki van ütve.
Rufy most sokat megadott volna egy lőfegyverért. Sebesen
körbenézte a szobát, csak felületesen, de nem talált semmit. Izvert az ajtó elé fektette, majd oldalt állt. Remélte, bejön a terve.
Kinyitotta az ajtót.
A másik oldalon álló férfi ledöbbent. Sőt elkövette azt a hibát, hogy belépett a szobába aggódóan, és szólongatta főnökét.
Rufy gyorsan mozdult. Elkapta a nála magasabb férfi bal
kezét, mögéje perdült, és karmait a gégéjéhez érintette.
– Megvagy, ííí.
– Ki…
– Pszt! Gyere, aktiválj nekem egy kocsit, és segíts betenni
ezt a melákot. Ezt most elveszem. – Ezzel kivette a férfi pisztolytáskájából önvédelmi energiafegyverét, maximális energiára állította, és végzett egy gyors próbalövést a padlóba: egy

ember fejébe ökölnyi lyukat tudott volna égetni. A fegyvert a
férfi halántékához tartotta, elengedte a nyakát, és oldalt lépett
párat. – Kezeket fel és ki a szobából, előttem menj! Hol van a
legközelebbi kocsi?
– Jobbra, tíz méterre – tartotta fel kezét, és nyelt egyet félve.
– Indulás!
A férfi megfordult, és kilépett a szobából. Rufy mögötte két
méterrel haladt, fejre célozva. Fejében cikáztak a beültetett emlékek, vagyis „emlékezett” hogyan kell sakkban tartani a foglyot, de közben kislány énje hisztisen ugrándozott odabent, kérve hogy ne tegye, ne erőszakoskodjon. Rufy nem figyelt rá.
A széles folyosót neon-kék fényben fürösztötte a lenti sarkokból érkező megvilágítás. Talpuk alatt csúszós padló terült
el. A mennyezeten energiát szállító burkolatlan csőhálózat futott végig. Távoli lövések hangja csapta meg Rufy fülét: Nassy
és Leyx valószínűleg egy őrosztagba botlott.
A férfi a csupasz falon világító panelhez lépett, és megnyomott pár gombot. A fal egy része sziszegve besüllyedt, majd elfordult. Egy négyszemélyes állomás-kocsi fordult ki eléjük.
Nem volt teteje, felépítése elég áramvonalasra sikerült. A rendszer aktiválta a meghajtóit, és halkan zúgva ellebegett a faltól.
Készen állt a szállításra.
– Köszi. Most segíts betenni azt a melákot!
– Ezért csúnyán megfizetsz, azt ugye tudod?
Rufy nem kezdett bele ellenfenyegetésekbe: egyszerűen
csak leolvasztotta a fülét egy lövéssel.
A férfi felüvöltött, tapogatta elpárolgott hallószervét. Égett
hús szaga terjengett a levegőben.
Rufy intett a fegyverrel. A férfi sziszegve a fájdalomtól és
szitkozódva engedelmeskedett. Izverhez sietett, és kihúzta a
szobából. Visszafutott a kocsihoz, közelebb állt, majd beküzdötte a férfit.
Miután a kocsit készenléti állapotba helyezte, Rufy utasítot-

ta, hogy menjen be a szobába. Engedelmeskedett, majd megfordult az ajtó belső felén.
– Na és most? – a fájdalmai ellenére pimasz vigyorra húzódott szája.
Rufy elgondolkodva húzogatta száját félredöntött fejjel.
– Nem tudod mi legyen velem, és hogyan húzd el a csíkot,
mi? – próbálta megingatni a fiatal lányt. – Vagy most a jelen…
Rufy unottan lőtt a fejébe egy ökölnyi lyukat. A test földre
érkezését égett húscafatok előzték meg. Rufy küldött egy puszit a tetem felé, becsukta az ajtót, aztán kommunikátorába
szólt.
– Aylar!
– Hogy állsz?
– Van kocsim. Izver idebent. Nyomulok a hangár felé, felszedem Nassyt és Leyxet.
– Most jelentettek nekem, hogy elintézték a legközelebbi
testőr egységet.
– Ketten? Hű – nyílt nagyra Rufy szeme.
– Úgy néz ki a múlt heti új beültetések jól működnek. De
még vannak bőven, mert ennek az Izvernek egy kisebb hadserege van.
– Kint még tiszta?
– Islay jelentett, hogy a flottájuk kisebbik része itt van a
rendszerben, mindjárt jönnek az állomás elé. Tiree pedig szemmel tartja a főflottát a másik rendszerben, de már jelentette,
hogy a felderítők és elfogók kirepültek. Nemsokára jön a fő
tűzerő. Szerintem maximum öt perc és itt lesznek. Te addig eljutsz a hangárig és kidokkolsz?
– Kizárt. A hangárig még el tudnék jutni, de a beszállás és
kidokkolás már nem fér bele.
– Akkor mi feltartjuk a flottát, te kidokkolsz, és nyomás a
koordináta felé.
– Oksi, Aylar. Indulok.
– Ügyesen, nagylány.

Rufy nem teketóriázott. A kocsiban lekérte a legrövidebb
utat a hangárig, és kilőtt. Elméletben egy ilyen kocsi manuális
irányítással akár fél hangsebességet is el tudott volna érni, de
azt senki nem élte volna túl. Ezért építették be a biztonsági
funkciókat, amik – akár akarta a vezető, akár nem – lelassították a kocsit az életveszélyes fordulókban.
Rufy a folyosó végéhez suhant, mely nem volt egész száz
méterre. Egy elágazáshoz érkezett, ahol nemrég gyalogosan
jött át. A szabálytalan alapterületű, kúpos tetejű teremből három irányban vezettek tovább folyosók, nagyjából egymással
párhuzamban. Izver lakosztálya az állomás egy kiálló gigászi
karjának végében helyezkedett el. A folyosók közül a jobboldali gyakorlatilag mozgófolyosó volt, amibe beállva és a falon lévő kapaszkodót megfogva akár egy futó ember sebességének
tízszeresét is el lehetett érni. A másik két folyosó ugyanúgy nézett ki, mint ami a lakosztályhoz vezetett.
Rufy nem látott senkit, de a csatazajt már hangosabban hallotta. Nem volt benne biztos, hogy melyik folyosón kéne elindulni.
– Leyx, itt Rufy.
A srác fogadta a hívást, de óriási dörejek nyomták el hangját, Rufy alig hallotta.
– Itt vagyok.
– Melyik folyosón menjek?
– A középsőn.
Rufy szétkapcsolt, irányba állította a kocsit, és kilőtt.
A folyosó enyhén emelkedett, itt-ott falból lesüllyedő különféle dolgok elől kellett Rufynak félrehajolnia, vagy lehúznia
a fejét. Ezek közelségére a kocsi még időben figyelmeztetett.
A folyosó egy másik kaotikus terembe torkollott. Beérkezéskor Rufy azonnal oldalazásba váltott, és le kellett húznia a
fejét: egy lézernyaláb kaszált végig fejmagasságban.
A terem mennyezetét és padlóját csillogó fekete burkolat
fedte. Akár egy Dramiel is be tudott volna parkolni ide, Rufy

régi imádott hajója, amit a Fregattverseny idején veszítettek el
úgy, hogy egy épületbe szakadtak be és beragadtak. Középen
tartóoszlopok álltak, tucatnyi, rajtuk különféle terminálok világítottak, melyek rendeltetésére a lány nem jött rá, de nem is érdekelte.
Középen néhány páncélozott ember húzódott fedezékbe
szétrobbantott és leszakadt elemek mögött, próbálták egymást
fedezve túlélni a rájuk leselkedő veszélyeket. Lőttek mindenre,
ami mozog, ez az előbb épp Rufy kis kocsija volt. A teremben
szerteszét széttrancsírozott tetemek hevertek, körülbelül tizenkettő. Legtöbbjüknek a végtagjaik szakadtak le vagy álltak természetellenes szögben, kettőnek hiányzott a feje, egyiknek a
törzsén pedig hatalmas lyuk díszelgett.
Rufy tovább suhant a fal mentén, takarásba került a barikádba húzódott emberektől. Majd meglátta Leyxet. A srác intett
neki, hogy haladjon tovább.
Rufy továbbsuhant, és újra tűzívbe került. Ezt a páncélosok
ki is használták, és tüzet nyitottak, de a kocsi gyorsabban jutott
ki a látóterükből. Rufy még utoljára látta, hogy ez idő alatt egy
fejméretű csillámló robot hullott közéjük a mennyezetről, majd
három másik röppent be egy mélyedésből.
Rufynak bevillant a szakavatott mészárlás szó tudatának
mélyéről. A robotoknak csak egy kis figyelemelterelésre volt
szükségük, hogy támadni tudjanak.
A nagyobb méretű az egyik páncélos vállán landolt. Gyorsan alakot váltott, mint egy nyakörv, majd egy pörgés kíséretében koronggá lapult. A fej és test koppanását senki nem hallotta.
A másik három kisebb méretű robot kígyók módjára a karokra csavarodtak, és összezárultak: fegyverek estek a földre,
újabb fájdalmas kiáltások harsantak.
Majd egy magas alak ugrott ki egy fedezék mögül és egy
hatalmas szökkenéssel szinte a fegyveresek közé repült. Nyomban mellbe csapta az elsőt hatalmas kalapácsával, majd meg-

pördült, ezzel lendületet vett, és mellbe csapta a másikat: mellkasa páncélostul beroppant.
A kiáltások még két másodpercig hallatszottak, majd beállt
a csend.
Rufy már látta Nassyt és Leyxet akcióban, ezért nem lepődött meg túlságosan, de azon már igen, hogy ezt a mészárlást
most mindenféle előre tervezés és segítség nélkül hajtották
végre, méghozzá olyan gyorsan, hogy azt sokan megirigyelnének.
Lelassított, hogy Nassy és Leyx a közelbe érkezzen és beszálljanak.
Elsőként Leyx futott be. Átugrott a kocsi oldalán és döngve
landolt. A testén lévő páncél a testéhez simult, könnyűnek nézett ki, mégis roppant súlyos volt, ezért az antigravitációs meghajtó megküzdött a hirtelen súlytöbblettel, majd egy másodperc
múlva ismét stabilan tartotta a kocsit a padló felett.
Ezután Nassy rohant be. Fehér kabátján sötétsárga fények
cikáztak, fejének oldalán, a halánték környékén szintén. Robotjai a testére másztak, mell-, hátvértként, és alkarvédőként óvták
gazdájukat. Nassy szeme fehérbe fordult, az alsó szemhéjak
alól vér szivárgott elő a túlterheléstől: hiába a jó beültetés, a
test még nem szokott hozzá.
Nassy és Leyx máris megmarkolták a kocsi szélét, és magukra kapcsolták az erőtéröveket, mely testüket az ülésbe préselte.
Rufy hátranézett, tekintetük találkozott. Látta, hogy készen
állnak.
– Kapaszkodni! – ezzel előrefordult és megtolta a gyorsítókart.
A kocsi kilőtt a teremből, és egy másik folyosón száguldott
tovább…
Eközben Aylarhoz hívás futott be.
– Itt Islay! Gyülekeznek a kapun, egyszerre akarnak bejön-

ni.
– Még szép, mert különben agyaggalamb lövészet lenne,
vagy hogyishívják.
– Úgy. Mit tegyek?
– Hívj, ha beérkezik a fő tűzerő. Az állomásnál már itt egy
kisebb flotta. Úgy látom mind készülnek a kidokkoló hajók elfogására.
– Mennyien vannak?
– Nem sokan. Tizenkét hajó.
– Oké, sok sikert.
– Kösz. – Aylar szétkapcsolt, és Udari, Kiex, valamint
Trondam képeihez beszélt. – Készüljetek a rajtaütésre, a meglepetés előnye nálunk!
A kapitányok nyugtázták a parancsot. Trondam öthajós köteléke a saját Sleipnir-jén kívül csak cirkálókból állt, és a mit
sem sejtő flottához a nap felől közeledett a hipertérből. Udari
szintén öthajós köteléke csak csatahajókból tevődött össze, és
hátulról közeledtek. Kiexé pedig – támogató szerep: elfogók,
bénítók, és logisztikai hajók – Trondammal ellentétes irányból.
A hajók egyszerre estek ki a hipertérből. Érkezésük kellően
meglepte a várakozó kis flottát: a mozdulatlan készenlétből hirtelen pánikszerű röpködés lett.
– Gyerünk, egy se lépjen meg! – kiáltotta Aylar.
Lézersugarak kaszáltak át a flottán, koncentrált erejük középpontjába egy Omen került, ami pillanatok alatt darabokra
szakadt.
Két elfogó messze kirepült, de Kiex ráküldte sajátjait. Kihasználták a pánikot, befogták az ellenséges hajókat, bénították
a főhajtóműveket. Az ezt követő rakétacsokor pedig beérte a
célpontokat és darabokra szedte őket.
Kilencen maradtak. A pánik továbbra is meggátolta őket
abban, hogy szervezetten cselekedjenek. Egy Cynabal kapitánya belátta, hogy ez vesztes csata, és igyekezett bedokkolni az
állomás biztonságot nyújtó menedékébe. Mindent rákapcsolt,

hogy beérjen. Aylar ennek láttán könnyen el tudta képzelni a
pánikszerű üvöltést a hídon.
Egy elfogó vágódott bele oldalról, miközben bénítva tartotta a hajtóműveket. Lézersugarak és ütegek fújták szinte el a hajó pajzsait, hogy utána könyörtelenül a páncélt szaggassák.
Egy Maelstrom lomhán próbált befogni valamit. A kapitány
elég képzetlen lehetett, a pánik elvehette eszét, és nem igazán
vette észre, hogy már minden rendszere ki van ütve.
– Hagyjátok a Maelstromot és a Ravent a végére! – harsogta Aylar. – Csak tartsátok bénítva őket! Szedjétek a cirkálókat,
fregatt már nincs! Gyerünk, mielőtt ideér a másik flotta.
A Cynabal közben darabokra szakadt: tíz méteres izzó roncsok repültek be a hangárba, megnehezítve a kidokkolást képzetlen pilóták számára.
Egy Thorax szinte mozdulatlanságba dermedve tűrte a záporozó találatokat. A kapitány és a legénység elég gyáva lehetett: elhagyták a hajót, a mentőkapszula az állomásba röppent.
– Hagyjátok a Thoraxot, tüzet az Arazura, nehogy még a
végén elkapja valamelyikünket, ha tépnünk kell!
Az Arazu pajzsai látványos fénykitörések formájában léptek reakcióba a beérkező rombolóerővel. A kapitánynak sikerült elfognia az egyik cirkálót, de ezt mindössze csak azért tette, hogy elmondhassa: én mindent megtettem. Egy másodperccel később már a páncélzat fröcskölt szerteszét.
– Udari ti továbbra is koncentráljatok a friss célpontokra,
melyeket jelöltem, Trondam, ti pedig kivégzitek a sérült hajókat.
Kiex rendhagyó módon a támogató kötelékében egy Nightmareben repült, aminek masszív tűzereje kiváló volt az ellenséges hajók megpuhításában, de a férfi igyekezett mindenkinek a
tudtára adni, hogy ezt boldogan teszi, míg nem a vázat roncsolják, és nem veszélyeztet emberi életet. Ezt az etikát persze elvetette, ha az ő-, vagy egy kedvelt ember élete közvetlen veszélybe került. Akkor nem sajnált senkit.

– Van egy Blackbird is ott – osztotta tovább a parancsokat
Aylar. – Kapjátok le, még a végén kiüt valakit, és belassulunk!
A Blackbird legénysége is elhagyta a hajót, miután masszív
találatok söpörték el a pajzsait, és ütöttek tízméteres lyukakat a
páncélon.
– A Stabber szökni próbál! Kapjátok el!
Az egyik elfogó elkapta a hajót, aminek kikapcsolt a főhajtóműve, utazósebessége pedig a felére esett. Pár másodperccel
később a hajó pontosan a hosszanti nyaki résznél kettétört.
– Tüzet a Phobosra… de miért van Lowsecben ilyenjük? Itt
használhatatlan. – Aylar hangja felengedett, amint látta, hogy
az ütközetet különösebb gond nélkül megnyerték.
– Talán készültek valahová vadászni – állapította meg Udari mély dörgő hangján.
– Lehet – Aylar hátán a hideg futkosott a férfi hangjától. –
Na mindegy, kapjátok le azt a maradék hármat, aztán a két csatahajót, és készüljünk a főflottára. Islay! – nyitott egy újabb
képernyőt Aylar.
– Még mindig gyülekeznek. Nem tudom, mennyien jönnek
összesen. A kapun most van huszonhárom hajó. Huszonnégy…
Nem is tudom, Aylar, de…
– Sietünk. Kiex, küldj egy elfogót a kapuhoz, és hagyj hátra
egyet az állomásnál, ha Rufyt üldözné valaki! Trondam, a te
köteléked fejezi be az állomás előtti blokkot.
– Meglesz.
– Mi jól nyomjuk eddig – sóhajtott Aylar. – Remélem Rufy
is… – ez utóbbit már csak maga elé dünnyögte…
Rufyék megérkeztek a hangárszekcióba. Egy felső folyosóból robbantak ki, és nyomban a mélybe ereszkedtek, hogy egy
beszállókompot elkapjanak. A hangárra néző kilátó ablakok
mellé suhantak, melyek mellett úgy törpültek el, mint drón a
csatahajó mellett. Az ablakok közti rövid szakaszokból nyíltak
a kompok számozott zsilipjei.

– Aylar, megérkeztünk a hangárhoz – Rufy leparkolt a kocsival, kikapcsolta az erőtérövet, és hátramászott, hogy segítsen
Izver kiemelésében.
– Vettem. Siessetek!
– Jó, jó! – Izver könnyebbik részét, a lábát fogta, és átlökte
a kocsi peremén, majd kiugrott, hogy kiemelje. Leyx mögötte
háromig számolt, és megemelték a testet.
Nassy úgy mászott ki a kocsiból, mintha agyonverték volna. Szemhéja alól továbbra is szivárgott a vér, fejének oldalán
is megrepedt már a bőr. Agyában a robotok irányításához szükséges beültetés – az irányítóegység – rákos daganat módjára
hálózta be koponyáját. Magukban a robotokban is volt egy körömnyi darab a saját agyszövetéből, megturbózva némi segédáramkörrel, hogy az irányítás sokkal könnyebb legyen, de az
ára a visszacsatolás kegyetlen érzése volt: ha egy robotot meglőttek, Nassy úgy érezte, mintha tűket nyomnának agyába orrán-, szemén-, fülén-, tarkóján át. Az irányítóegység elektromos jelek millióit küldte keresztül kasul az agyon, és ki a külvilágba, melynek eredménye huzamosabb ideig tartó tevékenykedéskor az agyszövet időnkénti sérülése volt. Erre megvolt a
megfelelő orvosság: egy orron keresztül fellőhető folyadék,
ami regenerálta a szövetben lévő sejteket. Hogy ennek a megterhelésnek a határait kitolja, ezáltal saját hatékonyságát javítsa, Nassy úgy kérte a beültetést, hogy koponyáját átfúrva a leginkább agyszövetre veszélyes részeket kivezették, a koponyára
erősítették különféle mintázatok formájában, majd befedték bőrével és visszavarrták. Nassy emiatt úgy nézett ki, mintha a fejét darabokból rakták volna össze. Egykoron egy szép Amarr
lány volt, mára már inkább nő, aki iránt azonban kevés férfi érzett bármiféle vonzalmat.
Leyx és Rufy letették Izvert a földre. Rufy körbenézett, és
meglepődve tapasztalta, hogy egyedül vannak. Se rakodó-, se
javító személyzet, se utas, se pilóta. A hangár ablakain átpillantva meglátta a nem messze parkoló hajóját, a Vagabondot.

– Slon! – suttogott a kommunikátorba.
– Na végre. Miért nem hívtál eddig?
– Elfoglalt voltam. Megvan Izver.
– Érdekel sok részlet, de most csak a legfontosabb: hol
vagytok?
– Itt, a hangárnál. A komp már aktiválódik. De valami nem
stimmel itt.
– Mi?
– Nem tudom. Sehol senki. – Ezzel Nassyra nézett, aki már
megelőzte gondolataiban, és robotokat küldött ki több irányba.
– Ez még akár normális is lehet. Ez az állomás nem túl forgalmas. Innen a hajóból se láttam túl sok mozgást, csak most
az elmúlt percekben.
– Mikor ide érkeztünk, nagy volt a forgalom.
– Izver akkor logisztikázott.
– Hmm.
– Hogy áll a komp?
– Tíz másodperc.
Nassy felhörgött a fájdalomtól mellette, fejének oldalán különféle spirálok és ismeretlen jelek izzottak sötétsárga fénnyel;
a bőr újabb helyeken repedt be és vér szivárgott a fülére.
A srác aggódóan Rufyra pillantott.
– Ki fogja csinálni magát.
– Friss a beültetés. Ez normális. Talán ez az első bevetés
azóta.
Leyx rosszallóan pillantott rá. Nem tudott sokat tenni érte,
ezért inkább Izvert emelte fel a karjánál fogva. Rufyra pillantott, aki lehajolt, hogy a lábát emelje fel.
A komp zsilipje sziszegve kinyílt. Becipelték Izvert, és a
padlóra fektették. Leyx visszalépett, és megérintette Nassy vállát.
A nő egy dühödt mordulással rántotta oda fejét, kissé modortalanul közölve, hogy ne merj zavarni. De értette a lényeget.
Ő is behátrált a kompba, továbbra is figyelve minden irányba.

Robotjai néhány másodperc múlva döngve landoltak a zsilip oldalán, és felszaladtak a nő két karján, melyeket a falon
nyugtatott. Körbefonták gazdájuk testét, végtagjait, és készen
álltak az utazásra.
Nassy rácsapott a zsilip záró gombra, majd zsebéből máris
vette elő a karbantartó szerkezetet, egy hatalmas pisztolyfecskendőt. Zöldes folyadék áramlott a tartályban. Vett pár mély lélegzetet, magában háromig számolt, majd belőtte orrán át. Ezután üvöltött.
Rufy közben lekapcsolta a kompot, manuális irányításra
váltott, és sebesen a Vagabond felé repült.
A hangár – mint minden állomásé – oly gigantikus volt emberi léptékkel, hogy természetes szem sem tudta kivenni milyen hajók parkolnak a szélső állásokon – hacsak nem valami
kapitál hajó volt. A hangárak legtöbbjében nem volt levegő,
ahogy itt sem. Reflektorok kilométeres sorai világították meg
különféle irányból, melyekből még feliratokat is készítettek jelezve a hangárállásokat, a kijáratot.
A komp enyhe szögben lefelé ereszkedett. Elrepült a legközelebb parkoló Vexor ormótlan tömege mellett, majd előbukkant mögüle a Vagabond. A beszállózsilip a hajó középső részénél nyílt. Rufy már fordult rá, és vitte be a csatlakozási kérelmeket a komp rendszerébe.
Nassy közben megkönnyebbülten fújt egyet. Mintha egy
borzalmasan erős fejfájás múlt volna el néhány másodperc
alatt. Kézfejével törölgette a szemhéja alól kibuggyanó vért,
és… nyalogatta, mint kiscica a mancsait. Észrevette, hogy
Leyx fintorog. – Muszáj ezt a nanorobotok miatt a véremben –
magyarázta. – Nem veszíthetek el belőlük egyet sem.
Leyx megvonta a vállát. Kinézett az elülső kilátón, és látta,
hogy elérték a hajót. Rufy teljes fordulatot vett, és rácsatlakozott. A döngést még idebent is érezték. A kis kompban vörös
fények keltek életre, jelezve a nyomáskiegyenlítés folyamatát.
– Gyerünk – Rufy kiszállt a székből, és máris Izver lábai

alá nyúlt. Leyx is megemelte a férfit, és vártak a megnyíló zsilipre.
Néhány másodperc múlva kinyílt mind a kompé, mind a
hajóé. Berohantak. Rufy már érkezéskor ide állított egy belső
szállító kocsit, melyet kissé keskenyebbre terveztek az űrhajó
helyenként szűkös folyosói miatt. Beugráltak, majd Rufy a híd
felé száguldott az ütött-kopott félhomályos folyosón, ami a legrövidebb távon szelte át a hajót. Segítségével körülbelül húsz
másodpercre volt szükség a híd eléréséhez.
A hajó nyaki részében futó folyosó elég szűk volt, itt le kellett lassítaniuk, mert a legkisebb kitérésbe is belehalhatnak a
nagy sebesség miatt. Már látták a híd zsilipjét, ami előtt egy kicsit szélesebb szekció fogadta őket. Amint ide besuhantak,
Rufy leállította a kocsit. Mindannyian kipattantak. Nassy rávágott a nyitópanelre, míg Rufy és Leyx ismét cipelték a férfit.
Slon a zsilip másik felén karba tett kézzel várt rájuk, mert
tudta, hogy már ide értek. Szőke haját oldalt és hátul felnyírva
hordta, de fent hosszabbra hagyta; néhány szál és két vastagabb
tincs az arca előtt libegett. Fekete nadrágot, csizmát, és egy
hosszú topázzöld derékig érő kabátot hordott, melynek ujját
feltűrte, gallérját felállította. Alkarján a Gallente milícia tetovált emblémája virított. A lány egy fél fejjel volt alacsonyabb
Rufynál, talán 160 centi. Zöld természetes szeme résnyire húzódott.
– Hívhattál volna, hogy megnyugodjak – mutatott vádaskodóan Rufyra.
– Bocsi, mondtam, sok dolgom volt – Rufy Slon szemébe
nézett. Úgy érezte szigorú tekintete van, de inkább csak egy
megfoghatatlan fenyegetés érzetét tudta kelteni.
Slon megvonta a vállát, majd lenézett Izverre.
– Meddig jutottál vele?
– Rátettem azt a kis hogyishívjákot még időben.
Slon már hozzászokott, hogy Rufy időnként összekeveri és
elfelejti a dolgok nevét.

– Akkor most sem estél túl rajta – sóhajtott lemondóan.
– Ezt majd később, Sloni. Most tépés van.
Leyx és Nassy először jártak Rufy hajóján, ezért ledöbbentek a híd berendezésének láttán. Mintha egy tinédzserlány rózsaszínbe öltöztetett világába toppannának, ahol azonban a kisállatokat és az egyéb cuki lényeket karóra tűzték, széttépték,
vagy tűvetők célpontjává avatták. A hídon szerteszét színes
lufik lebegtek, melyeken a Ne feledd a dokkolási engedélyeket,
Rufy, Ne feledd a pilótaengedélyek befizetését, Rufy, Ne feledd
a lőszerutánpótlást, Rufy, és egyéb hasonló feliratok díszelegtek.
– Hol van Breg? – Rufy kilökött két lufit a kapitányi székből, behuppant, és aktivált minden segédrendszert a kidokkoláshoz.
– Mindjárt jön.
Rufy nem szólt semmit, de Slon már megtanulta mikor duzzog valamin magában. Most így tett.
– Breg! – szólt Rufy a belső hangszórókba. – Siess a hídra,
dokkolunk ki!
– Jövök, nyugi – válaszolt a lány idegesítően nyugodt hangján.
Eközben a hajó kiemelkedett a hangárállásból. A hajtóművek dörögve keltek életre, és a kijárat felé lökték a több millió
tonnás testet. A hajó széles elülső kilátóján látták a messzi távolban lévő dokkolófolyosó kivilágított gigászi száját, a parkoló hajókat, majd egy pillanat múlva megjelentek a szükséges
pályavektorok, melyek fényes csíkokként vetítődtek az üvegre,
és jelezték a leggyorsabb utat.
Néhány másodperc múltán nyílt a híd ajtaja, és Breg lépett
be.
– Itt vagyok.
– Helyedre! – rivallt rá Rufy.
Breg sértődötten nézett rá, de tudta, hogy Rufy akciók közben elveszíti józan eszét és nem érdekli kit és mivel sért meg.

Utána mindig bocsánatot szokott kérni, és amilyen elragadó stílusban azt szokta tenni, mindenki elfelejtette miért is volt mérges rá.
Breg Slonnal egymagasságú Minmatar lány volt rövid barna hajjal, fiatalos arccal. Barna szeme roppant pimaszul és kihívóan tudott villanni.
A Vagabond elszállt a parkoló hajók felett. A kilátón futó
fénysáv elfordult, a hajó is finoman döntött be.
Egy döndülést hallottak.
Rufy kérdően felvonva szemöldökét Slonra nézett. – Minek
mentél neki?
– Én aztán semminek.
– Külső kamerákat be.
– Tegnap szereltettük őket le, mert sose használtuk, téged
meg zavart a sok extra képernyő.
– Akkor kapcsolódj az állomás rendszerére és nézz meg
minket kívülről!
Slon keze száguldott konzolja felett. Belépett az állomás
nyitott rendszerébe, hangármegfigyelést kért, és arra a területre
állította, ahol épp kirepültek.
– Hogyaza… – kiáltott fel.
– A kis okoska Izver – integetett ujjával Rufy.
A külső kamerák kiválóan mutatták a kis beszállókompokat, amik a hajó testére tapadtak. Mindegyik egy-egy zsilip közelébe. Ez egy újfajta hadviselés volt, nemrég kezdett elterjedni
használatuk. A lényege néhány átépített beszállókomp volt,
melyben egy vagy három ember fért el, akik remek kiképzésen
vettek részt, zéró-gravitációs harcban páratlan tudásra tettek
szert, és kiváló felszereléssel rendelkeztek. A kompok mint ó
időkben a kalózok megcsáklyázták kidokkoláskor a lassan repülő hajókat, az utasok a speciális felszereléssel a zsilipeket kinyitották, besurrantak, és a lehető legnagyobb károkat okozták:
a hajtómű mag közelében bombát robbantottak, átvették az irányítórendszer felett az uralmat, vagy egyszerűen bemasíroztak

a hídra, és agyonlőtték a legénységet. Kullancs-egységeknek
nevezték őket.
Három zsilipet már kinyitottak, majd vissza is csukták. Rufyék nem látták, hányan jutottak be a hajóba. Izver három
irányból védte magát: egyik a közvetlen testőrsége, a másik a
flottája, a harmadik pedig a kullancs-egység volt.
– Jó, akkor Sloni – Rufy megint hozzá nem illő határozottságot mutatott fel –, te repülj tovább! Breg, élesíts minden
ágyút és drónt, hogy ha csatába keveredünk, akkor lőj mindenre! Nassy, rendben vagy már?
– Egy időre.
– Leyx?
– Én élvezem továbbra is – vigyorgott a srác, és sisakját bekapcsolta: a páncél nyaki részéből emelkedett ki és szépen rácsukódott a fejre.
Leyx nem cseréltette le végtagjait, csak az izmait huzaloztatta át, és az ízületeket átpántoltatta, hogy a terhelést átvegyék,
és ne szakadjon ki tőből a karja. Emellett reflexhuzalozást is
végeztek rajta. A természetes és mesterséges részek egymáshoz
szoktatása, és még az ezek utáni fokozott használata általában
kellemetlen, ritkább esetben fájdalmas folyamat volt. Ezt Leyx
jól tudta, ezért agyába olyan egységet építtetett, mely a fájdalmat euforikus érzéssé alakította. Ezzel azonban vigyázni kellett, mert sokszor az ember nem vette észre, mikor már több
sebből vérzett és a halál kaszáját nyalogatta úgy, mintha azt valamiféle ízletes édességből készítették volna.
– Akkor ti védjétek be a hidat, míg a hajót elvisszük a koordinátára!
– Ezt talán nem kéne – szólt bele Slon és feléje fordult. –
Gondolj bele, hogy ezek akkor küldik a helyzetünket.
– Ssssz, igaz… akkor addig repülünk ide-oda, míg Nassy és
Leyx elintézik őket… ha elintézik őket. – Rufy Aylart hívta,
ezúttal beszélgető módban, képét kitette, hogy mindenki lássa.
– Aylar, hogy álltok?

– Most tépázzuk meg a beérkező flottájukat. Ti?
– Nálunk van egy kis gond: kullancs-egységek.
– Bejutottak a hajóba? – képedt el Aylar.
– Be.
– A ku… Rufy, nehogy a koordinátára ugorj! Előbb ki kell
irtanotok azokat. Hányan jutottak be?
– Nem tudjuk még. Most repülünk ki a hangárból. A kamerák alapján három kompból jutottak be, a többinek nem sikerült
és lecsatlakoztak.
– Akkor az legalább három, maximum kilenc behatoló.
Ugorj össze-vissza a rendszerben! Csinálj biztonsági koordinátákat!
– Tudsz küldeni segítséget?
– Ha jól rémlik épp nálad van mindkét olyan tagunk, aki ért
valamit a felszíni harchoz.
– Akkor megyek velük.
– Ne!
– Értek a felszíni harchoz.
– Igen, én is, de nem egy kullancs-egység ellenihez. Ezek a
srácok nagyon jók.
Rufy morogva sóhajtott.
– Rufy, most csak a szerencsében, na meg Nassyban és
Leyxben bízhatunk.
– Tudom, Ayli. Akkor ugrálok ide-oda. Ne segítsek be a kapunál?
– Nem kell. Vigyázz Izverre, nehogy véletlenül kilőjenek és
odalegyen a bónusz jutalmunk, ha meghal.
Rufy biccentett, de nem bontotta az adást, hogy azonnal
hírt adhassanak egymásnak.
Nassy és Leyx elhagyták a hidat. Egyből beszálltak a kis
szállítókocsiba, amivel ide érkeztek, és néhány másodpercen
belül a hajó központi szekciójában találták magukat. A karjukon lévő terminál kivetítette a hajó térképét, minden szervízjáratot, folyosót, termet.

– Felderítés indul – Nassy a levegőbe tartotta jobb kezét, és
hagyta felröppenni legkisebb robotját, mint valami madarat. Ez
mindig a szeme volt különféle helyzetekben. Sebesen suhant ki
látóterükből, és befordult a legközelebbi sarkon.
A folyosók, mint egy érhálózat az emberben, keresztül kasul szelték a hajót. Nyolcvan százalékukban csak egy ember
fért el, a többiben akár egy szélesebb jármű is, illetve akadtak
termek: nagyobbik részükben karbantartó egységeket és egyszerűbb robotokat tároltak, melyek az esetek többségében önmaguktól működtek. Kevesebb volt azonban már a fontosabb
termek száma, mint például a hiperhajtómű-mag terem, főhajtómű gondola, reaktor.
– Leyx! – hívta a srácot Rufy. – Slon most adta az ötletet,
hogy jó eséllyel ezek szét akarják barmolni a hajtóművünket,
leadják a pozíciójelet, és elkapnak. Tehát ott keressétek őket.
– Vettem – Leyx Nassyra pillantott, aki ezt hallotta, biccentett, és robotjával irányt váltott.
Folytatták a behatolók keresését…
Aylar Trondamra kiabált.
– Szedjétek már le azt a rohadt Falcont!
– Szedjük, baszod, de felváltva tart négy hajót bénítva a rohadék.
– Jó a fickó… vagy csaj. Udari, főcélpontok a cirkálók,
Trondam, neked pedig a Falcon után a maradék hat fregatt.
Kiex, ti pedig tartsátok bénítva a csatahajókat!
– Eddig is azt csináltuk, de most azt hiszem egy Tempest
felszabadult! – rikkantotta Kiex. – Alfázás érkezik.
– Kire?
– Azt hiszem rám. – Szólt egy Cynabalt vezető Minmatar
férfi Trondam kötelékében. – Elfordulok.
Elkésett. A Tempest 1400-as ütegei telibe találták a hajót,
elsöpörték a pajzsait, és izzó darabokat robbantottak ki a páncélból.

– Aztakurva.
– Mondtam, hogy ezek nagyot ütnek – nyugtatta Aylar. –
Megmaradsz?
– Ha kapok pajzsot a következő lövés előtt, igen.
– Máris – szólt Jura Uist, aki egy Scimitart irányított.
A logisztikai hajó megkezdte a pajzsok visszatöltését, miközben a Cynabal kapitánya igyekezett minden kitérő manővert megtenni, mielőtt a Tempest újra tüzet nyit. De nem nagyon tudott két lassító hálóval mit kezdeni, amik negyedére
csökkentették sebességét, könnyű célponttá avatva akár lomha
célkövetésű fegyvereknek is.
A Tempest ütegei újra elsültek, precíziós találatokkal átszakítva a páncélzatot. A pajzsok előzőleg valamelyest visszatöltődtek, ez mentette meg a hajót.
A Tempest ezután elvesztette a célpontot: ismét lebénították
a célzórendszereit.
A hat fregatt közül három lángoló roncsként folytatta nagy
sebességű manőverét, a másik három azonban nem hagyott fel
a Cynabal kivégzésének szándékával. Nem harcoltak túlságosan összehangoltan, mert ha a Tempest kapitánya jelezné, hogy
kiütötték, nyomban célpontot váltanának.
Egy cirkáló vált lángoló ronccsá az Udari kötelekétől érkező össztűzben. Két másodperccel később pedig egy másik, ami
éppen egy csatahajó orra előtt robbant fel. Ez általában demoralizáló jelenség szokott lenni: a Megathron fel is hagyott Udari hajójának tüzelésével, és a kapu felé fordult.
A három fregatt is az enyészeté lett, de Trondam kötelékében az előbbi Cynabalt vezető férfi ismét segítséget kért.
– Két másik csatahajó is lő rám, de már van sebességem.
Mégis eltalálnak.
– Áttérünk a csatahajókra – válaszolt Kiex, és máris jelölte
a célpontokat a Falconoknak, amik két másodperc múlva gond
nélkül kiütötték a csatahajók célzórendszereit.
Izver flottájából már tizenkét hajót szedtek le, a maradék

harminc pedig szervezetlenül mozgott: Aylar már a csata elején
kiszúrta, hogy melyik hajó lehet a flottaparancsnok, és az ő hajójával kezdték, egy Damnationnal. A flottát ezzel gyakorlatilag megbénították, hiába voltak kétszeres túlerőben. Ráadásul a
hajóik sem voltak a legjobbak, a fele csak szabványos széria,
semmi fejlesztett hajó, semmi speciális vagy titkos tervezés.
Nem úgy, mint Aylaréknál…
A két lebénított csatahajó az állomás irányába fordult, és
megpróbáltak meglépni. Egy Armageddon komótosan gyorsult
fel, majd egy másodperc múlva elhúzta a csíkot.
– Hé, Kiex! – szólt rá Aylar. – Te épp zenét hallgatsz?
Egyik meglépett.
– Túl sokan vannak, csak hatot tudunk tartani.
– Nem váltod a célpontokat?
– Azt fogjuk, ami már irányban áll valamerre, de azt nem
amelyik csak pörög-forog. De ez meglépett, bocsi.
Aylar legyintett. Nem számított. Abban teljesen biztos volt,
hogy ezt a flottát szétszedik, de Tiree nemrég jelentett, hogy
van még jócskán ellenséges hajó itt a rendszerben, ismeretlen
koordinátákon, melyek egészen biztosan arra várnak, hogy a
beszállóegység küldje a pozíciót. Ha azok Rufyékra ugranak és
kimenekítik Izvert, lőttek mindennek. Ezért inkább Rufyék miatt aggódott. Rossz előérzete támadt, de mindössze csak egy
másodperc erejéig.
– Aylar! – kiáltott Rufy kétségbeesetten.
– Mi baj? – Aylar gyanakvóan összehúzta szemét.
– Ezek a szemetek valahogy betörtek a hajó rendszerébe,
mielőtt megtaláljuk őket. És elindították az önmegsemmisítést.
– Az nem baj, akkor oda a hajód, beszálltok a mentőkapszulába és…
– Azokat is kikapcsolták. Csak a manuális vezérlésűek maradtak.
– Aha … – Aylar arcából kifutott a vér. Máris rájött, hogy
ezzel a behatolók Izver életét is megpecsételték. Úgy tűnt nem

akarják, hogy bárki élve megkaparintsa. Ezek szerint tudása
már túlment a lánytenyésztésen. Vajon mit tudhatott?
Aylar ismerte a Vagabond belső felépítését. Ennek a folyamatnak a megállítása lehetséges, egyszerűen csak a központi
rendszerhez kell menni, és gyorsan visszaállítani az alapértékekre. Körülbelül öt másodperces trükk. De ehhez persze el
kell érni egy terminált, melyekből a cirkáló méretű hajókon általában minden szekcióra jutott egy.
– Semmi gond, Rufy. – Ez a kijelentés bárkinek fület szúrt,
hogy bizonytalan. – Csak a legközelebbi szekció terminálján át
a központi rendszerhez kell hozzáférnetek, és visszaállítani.
– Éppen ez a baj. Nassyék jelentették, hogy a behatolók
akár készek meghalni, de elzárták az utat oda.
– Ó… – Aylar előző életében, és a mostaniban is ritka esemény volt a tanácstalanság, de most tényleg nem volt semmi
ötlete.
Nem így Rufynak.
– Ayli. Elugrunk egy bolygóhoz. Küldj értünk egy hajót, és
átszállunk. Ezzel megkerüljük őket, odalesz a kis hajóm, de mi
megússzuk.
– Ez jó ötlet.
– Várj … Nassy megint jelentett. Átcsoportosulnak, hogy
elvágják a zsilipekhez vezető utunkat.
– Akkor ezek lehallgatják a hajó rendszerét. Válts kézi
komra.
– Átváltottam – hívta Rufy egy másodperc múltán.
– Melyik bolygóhoz ugrotok?
– Hatos, a nap felől százra.
– Oké, Trondamot küldöm értetek.
– Siessetek! Kilencven másodperc maradt.
– Ti csak nyomuljatok ahhoz a zsiliphez, amihez nem vágták még el az utat.
– Indulunk. – Rufy nem kapcsolt szét, csak nem Aylarhoz
beszélt.

Nassy robotja befordult egy sarkon, ahol a világítás gyér
volt, és nyomban beröppent egy mélyedésbe. Felvette az ide
rögzített egyik szerkezet formáját, majd kiforgatta szemét a folyosóra, hogy Nassy mindent lásson.
– Rufy!
– Itt vagyok, Nassy.
– A C szekció tiszta.
– Aha… C szekció… az hol is van?
– Külső folyosószekció a hajtómű közelében. Van egy ötletem. Bereptetem Semkathot a terminálhoz, és lekapcsolom az
önmegsemmisítést.
– Van arrafelé működő mentőkapszula, ahol vagytok? Inkább le kéne lépni.
– Nincs. De a tervem működhet.
– Jó, csináld… juj, hetven másodperc, csináld, csináld! Mi
azért indulunk a zsiliphez, hátha nem sikerül.
– Oké, repülés közben mi is megyünk oda.
– Most érkezünk a bolygóhoz, jön Trondi és megment.
– Rufy, itt Trondam – hívott a férfi mindenkit a hajón.
– Trondi, Trondi – ujjongott a lány.
– Köldökzsinór megy, K szekció.
– És az hol van?
– Nyisd meg a hajód térképét, te lány.
– Jó … megvan, K szekció, jobb külső rész.
– Nyomás oda!
Senki nem kérdezősködött a hídon. Megemelték Izver testét, hogy a zsilipen át a kocsiba tegyék. Elhelyezték, nehogy
bántódása essen, majd bepattantak.
Igyekezetüket Nassy hívása szakította félbe.
– Önmegsemmisítést lekapcsoltam.
Rufyék fellélegeztek.
– Köszi. – Mosolygott Rufy a kommunikátora felé, és küldött egy apró puszit.

– De van egy másik gond. Ezek elvágták az utat a zsiliphez
a K szekciónál.
– Prrr. Akkor legalább nem pukkanunk el, csak attól kell
félni, hogy leadják a jelzést, és elkapnak.
– Azt ki tudjátok kerülni – vágott bele Trondam –, hogy ha
ugráltok folyamatosan. De addig semmiképp se ugorj a megbeszélt koordinátára, míg nem iktatjátok ki ezeket.
– Igen, Trondi.
– Hajrá, Rufy.
– Slon – fordult a navigátor felé Rufy, miközben kipattant a
kocsiból, és újra kinyitotta a híd zsilipjét. – Maradj mozgásban.
– Okkééé. – Befutott, és szinte beleugrott a székébe. A karfából és a háttámlából minden szükséges neurális csatlakozó
kilökődött, és körbefonta a lányt.
Rufy és Breg szintén behuppant székébe. A kilátó előtt máris meglódult a bolygó villámló felszíne, és néhány másodperccel később a mélyűr sötétsége beszippantotta a hajót.
A manőver éppen időben történt, mert három elfogóhajó érkezett oda. Máris fordultak, abba az irányba, amerre a Vagabond is elszáguldott, és vártak a következő pozícióra. De
vérszomjuk miatt szinte teljesen elfeledkeztek a Sleipnirről.
– Kukucs – Trondam vészcsatornát nyitott a Vagabondba. –
Három elfogó érkezett rátok. Azonnal ugorjatok tovább, ha
megálltok. Egyet lekaptam, kettő elhúzott jó messze, de abba
az irányba, amerre ti. Készek ugrani.
– Most érkezünk a kettes bolygóhoz százra – válaszolt Slon
Rufy helyett, mert Nassyék ismét jelentettek valamit. – Egyből
fordulok a nap felé, ugrok oda is százra. Aztán vissza köztes
koordinátákra.
Trondam biccentett. – Én is ugrok folyamatosan a jeletekre,
hogy besegítsek, ha mégis elkapnak. De a hajóm lomhább,
mint a tietek.
– Nem baj, csak gyere kérlek – pillantott a férfire Slon. –
Meghálálom.

Slon már legalább hat különféle apróságot hálált meg Trondamnak, mint például egy egyszerű dobozcipelést, ezért kialakult köztük egy „unalomból kefélünk” kapcsolat, melyet azonban titokban tartottak. Kedvelték és élvezték egymást, és semmi több nem lett ebből.
Trondam észrevette ezt a pillantást, és tudta, hogy most
majd olyan dolgokat is kérhet a lánytól, melyet eddig soha. Ha
most nem lettek volna ekkora bajban, akkor talán izgatottá is
válna. Elraktározta kesze-kusza emlékeiben ezt, és az akcióra
koncentrált.
Nassyék közben megtalálták a behatolók egyik szakaszát a
háromból. Nem tudták, hol a másik kettő.
Mihelyst Semkath szemén át észrevette őket, de fordítva
nem, máris ledobta magáról közepes robotjait, és bereptette
őket a folyosó végén nyíló mély terembe, mely összeköttetést
biztosított a hajó több szintje között. A robotok sötét mélyedésekbe lapultak a falon.
Nassy máris intett Leyxnek, és rohanva indultak arra. Néhány másodperc kellett, hogy az ajtóhoz érjenek. Két oldalt álltak.
Az ajtó túloldalán egy széles rácsos híd vezetett át a másik
oldalra, derékmagasságú korláttal, középtájon pedig egy oszlophoz erősített lift várt a leszállításra. Most a legfelső szinten
voltak. Lepillantva bárki rájöhetett, hogy ha leesik a hídról,
nem éri el az alsó szintet pépessé zúzódott testrészek nélkül.
Semkath egy hatlábú rovar alakjában észrevétlenül a híd alá
repült, majd megkapaszkodott a rácsokban, és a trió alá osont.
Rögzítette magát, majd készen állt.
A három közepes méretű robot – Teth, Dalath, és Zain – a
mélyedésbe lapult, és vártak gazdájuk utasítására. A nagy robot
– Alaph – még nem került bevetésre, csak gazdáját óvta egy izgő-mozgó mellvért formájában.
A behatolók korántsem csak ácsorogtak ott. Egy mobil ba-

rikád mögött rejtőztek, melynek lábfejnyi generátorait egyszerűen csak a megfelelő vonalban kellett letenni és aktiválni. Zöldeskék derengés jelezte, hogy a barikád mellmagasságig ért,
kör alakban, levédte őket minden irányból. Közepes méretű
ballisztikus lövedékeket, gyengébb energialövedékeket könynyedén kibírt, plazma- és részecskelövedékeket csak meggyengített, és a viselt masszív páncél pedig teljesen felfogta a lövéseket.
Semkath megrázkódott, és csillámló port – rádiós forgalmat
zavaró apró szondákat – lövellt ki magából, de nem tudta megzavarni a fejbe épített kommunikációs beültetéseket. Nassy
nem tudta, hogy ezeknek milyenjük van, csak egy gyors saccolást végzett, mely azt mondta, hogy körülbelül 80% az esély a
hagyományos rádióra.
A fegyveresek zavarodottan kaptak sisakjukhoz, még ütögették is az oldalát. Tehát bejött a 80%.
A három közepes robot pedig óvatos ragadozó mozgással
kimászott a mélyedésből, halkan aerodinamikus formát vettek
fel, és kilőttek az ellenség felé.
Teth becsapódott az egyik férfi sisakjába, átütötte az arcvédő világító burkolatát, és a férfi arcát. Hogy biztosra menjen,
még alakot is váltott, és szinte szétrepesztette a koponyát belülről.
Dalath a nyakba fúródott, ahol a mellvért és sisak találkozott, és kevés védelemmel találkozott. Elülső hegyét nyomban
szétnyitotta, és levágta a férfi fejét.
Zain az utolsó sisakján landolt, és csak épphogy meg tudott
kapaszkodni, ne csússzon le róla. Mint valami hatalmas fúróberendezés besüllyedt a sisakba: az arcvédőre belülről vér fröcscsent.
A folyamat hangtalanul zajlott. Nassy visszahívta robotjait,
melyek repülés közben koronggá alakultak, és pördültek párat
nagy sebességgel, hogy a centrifugális erő levigye róluk a vért.
Majd Nassyba kapaszkodtak, és megállapodtak a hátán.

– Egyik egység kiiktatva, az „E” szekció tiszta – jelentett
Leyx. Mindig ámult Nassy hatékonyságán. Be is vallotta magának, hogy a nő lenne Új Édenben a legutolsó személy, akivel
ujjat húzna.
– Vettem, szép munka – válaszolt Rufy. – Hol a másik két
csapat?
– Nem tudjuk még.
– Mi továbbra is ugrálunk ide-oda. Kapjátok el őket, mert
addig nem tudunk lelépni!
– Értettem – Leyx bontotta az adást, és intett Nassynak,
hogy indulhatnak tovább. Semkath ismét előrerepült, hogy felderítsen. Sietősen mozogtak…
Aylar látta, hogy a kapunál a csatát egyetlen hajó elvesztése
nélkül megnyerték, de nem tudták, hogy a készenlétben lévő
egységben – ami csak arra várt, hogy végre elkapják Rufyt –
hány és milyen hajó van. Ha ezek gyorsan szétkapják Rufy hajóját, akkor minden hiába volt.
– Aylar!
– Igen, Trondam?
– Ahogy Rufyék megállnak, máris küldik bentről a jelüket,
az elfogók odaugranak, és mindig csak másodpercekkel ússzák
meg. A hajóm meg lomha, nem tudok mit kezdeni velük.
– Oké, Trondam, gyere vissza hozzánk, küldök pár elfogót
Kiextől.
– Rendben.
A Sleipnir irányba állt, majd elrepesztett a kapu felé.
– Kiex, hallottad, amit Trondam mondott?
– Igen.
– Akkor két elfogót küldj Rufyékra. Ugorjatok rájuk folyamatosan, mert meg sem állnak, és szedjétek le az elfogókat, ti
gyorsak vagytok.
– Értettem.
Kiex kötelékéből levált a két Stiletto, Rufy koordinátáját

beállították érkezési pontnak, és egy másodperc múlva elrepesztettek.
– No, ez megvan – sóhajtott megkönnyebbülten Aylar. –
Közel vagyunk, ne csesszük el, fiúk, lányok.
Eközben figyelte a kijelzőin, amint flottája lövi az utolsó
ellenséges hajókat, a logisztikai cirkálók pedig folytatják a páncélzatok javítását, a pajzsok mielőbbi visszatöltését. Gondolkodott azon, hogy ha Rufy kiszámíthatóan ugrik, ők is be tudnak
segíteni az elfogók leszedésében, de még mindig ott volt a belső egység, na meg a rejtőzködő flotta, ami ugyanerre várhat.
Ők is biztosan követik az elfogóik koordinátáit.
Rufy már harminc különböző koordinátát tárolt a hajó rendszerében, és egyre csak készítették az újakat. Ő is tudta, hogy
kockázatos egy már előzőleg meglátogatott helyre ugrani.
– Ayli!
– Igen, Rufy?
– Slon kezd fáradni.
– Tudom, túl sok ugrás közepette nem árt egy-két perc pihenő. Használjon serkentőt!
– Már használt. További adag veszélyes.
Aylar a homlokát vakarta elgondolkodva.
– Nem tudok mit tenni érte.
– És mi van, ha megállunk? A flottájuk ránk ugrik, de ti is
jöttök.
– Az nem jó, mert koncentrált tűz alá eshettek, és nem tudjuk kiiktatni olyan gyorsan a támadókat. És ha kilőnek és elkapják a kapszulát, amire biztosan készülnek, akkor baszhatjuk
az egész akciót.
– Hmm… – húzta a száját Rufy. A megbízást ő intézte, csak
ő tudta, miért kell élve a férfi, de azt nem, hogy saját egységei
miért akarják holtan látni.
Az újabb ugrás már kezdte kikezdeni Slont. Orra vére eleredt. Breg és Rufy azonban még bírta, csak nem szerették a
gerincüket préselő érzést, mintha egy székben ülnének és hatal-

mas súlyokat tartanának.
– Ugrálunk továbbra is – Rufy összepréselte ajkait. Fejével
alig észrevehetően Slon felé intett. Aylar látta mi történik, fájdalmas grimaszt vágott, majd aprót bólintott. Ha most mondana
bármit, hogy szedje össze magát, talán éppen az ellenkezőjét
érné el: megtörné a koncentrációt.
Slon ennek ellenére remekül bírta. Véralvasztót fújt az orrába, ami elzárta a hajszálereket.
Az ugrások számát csökkentették, már többet közeledtek a
koordináták felé, mint amit a torzított térben töltöttek, és csak
akkor aktiválták a magot, mikor a két elfogó beérkezett. Ezzel
nyertek másodperceket saját maguknak. Kiex elfogói is megérkeztek, és kötelékugrásban haladtak Rufyékkal.
Rufy remélte, hogy Nassy és Leyx megtalálja a két másik
csapatot minél előbb…
Semkath megkapaszkodott egy sötét folyosó sarkában, és
kiforgatta szemét. Nassy mindent látott ezen keresztül. Feltartotta két ujját.
– Megvan a két utolsó csapat – hívta Leyx Rufyt és suttogott.
– Remek – hallatszott a lány fáradt hangja.
– Jól vagytok?
– Dehogy, az ugrások kikészítik Slont, minket is kezdenek,
de nem értem, hogy ti miért bírjátok.
– Nem vagyunk rácsatlakozva a hajó rendszerére. Csak liftezik a gyomrunk.
– Hííí, mekkora ötlet.
Rufy a háttérben kiadta a parancsot a kicsatlakozásra és
manuális irányításra, mely jóval lassabb volt. De legalább Slon
nem kap agyvérzést, mielőtt az akció végére érnek.
Nassy leguggolt a félhomályban, Semkathot passzív módban elbújtatta, hogy tudjon rendesen beszélni. Fehérbe fordult
szemének felszínén alig észrevehető kékes fények szaladtak át.

– Mind a hat itt van. Egy kupacban. – Vállán életre kelt
Zain, és közéjük a padlóra vetítette a Semkathtól érkező térbeli
felvételt.
– Ez a maghoz közeli zsilip – jegyezte meg Nassy és mutogatott a folyosón futó vészjelzésekre. – Csak azért nem mennek
be, mert folyamatos mozgásban vagyunk. De ha megállunk
csak egyetlen percre, akkor bejutnak és kiiktatják a magot.
Leyx bólintva tudomásul vette. Most azt vették szemügyre,
hogy hogyan helyezkednek el a fegyveresek.
A mag egy három-védfalas terem közepén biztosította az
ugráshoz szükséges nagy mennyiségű energiát. A falakon át
zsilipeken lehetett a maghoz jutni, de ezt ugrások alatt szigorúan tilos volt, a rendszer nem is engedett be senkit. Ennek ellenére kinyitásuk rémségesen egyszerű volt: meg kellett várni a
zöld biztonsági jelzést, és megnyomni az érintkezőt. Ez a jelzés
folyamatosan vörösen világított. A termet széles folyosók ölelték körbe. A hídhoz közelebb esőn álltak a behatolók, egy T
alakú elágazásban, melynek alsó szára a híd felé vezetett. Becélozták mindhárom irányt mobil barikádjaik mögül, és míg folyamatosan adták a pozíciójelzést, vártak arra is, hogy a zsilip
jelzése zöldre váltson.
Semkath megfigyelőpozícióba repült, és megkapaszkodott
a plafonon. Teth, Dalath és Zain a sarokra mászott, egymás
alatt csüngtek, és készen álltak a támadásra.
Leyx lőfegyverre váltott, egy karnyi hosszúságú plazmavetőre, és térdre ereszkedett a sarok mögött. Nassyra pillantott,
aki bólintott.
A srác kihajolt és két lövést eresztett meg a behatolók felé.
A plazmalövedékek süvítve indultak útjukra, majd átégették a
barikád felületét, és belecsapódtak az egyik férfibe. A páncél
mellkasi részébe mély lyukat égettek, de messze álltak attól,
hogy át is üssék: energiát vesztettek, míg átvitték a barikádot.
Az ebbe az irányba néző két fegyveres viszonozta a tüzet,
de addigra már Leyx fedezékbe húzódott. A másik négy pedig

nem dőlt be a trükknek, továbbra is figyelte a két másik irányt.
A három közepes robot azonban a lövések idején sebesen a
plafonra mászott, és észrevétlenül közeledett. Legalábbis Nassy
ezt hitte.
Lövések süvítettek a robotok felé: Zaint eltalálták, egyik lába leolvadt. A visszacsatolás miatt Nassy felüvöltött a fájdalomtól, orrából dőlni kezdett a vér. A falnak esett, de megtámasztotta magát. Majd összeszorította fogát, és dühödten morgott.
A robotok, még a sérült is, elengedték magukat a plafonról,
és a levegőben cikázva szökkentek a barikád felé, mint feldühített darazsak. A további lövések mellé mentek, a robotok pedig
beérték a barikádot.
Dalath és Zain átütötték a két fegyveres sisakját, és mintha
gazdájuk dühét mutatnának meg, a sisak szinte kipúposodott
ahogy széttrancsírozták a fejet. Teth egy harmadik hátán landolt, és gyorsan szívtájékon belefúrta magát a páncélba.
A három maradék férfi most már felhagyott a terület pásztázásával, és a közvetlen veszély felé pördültek. Nassy jól hallotta, hogy eddig kitartottak eredeti céljuk mellett, de aki még
élt, az most kétségbeesetten parancsokat osztogatott: valószínűleg a szakaszparancsnok meghalt.
A fegyveresek nem tudtak tüzelni, ugyanis a robotok a páncélok biztonságában maradtak, mélyen a meleg húsban, arra
várva, hogy biztonságosan előjöhessenek.
Eközben Alaph is besuhant a plafonon. Egyik lábát ötszörösére nyújtotta, és meglékelt egy sisakot. A férfi a padlóra hullott. Majd a láb, már inkább fullánk, beleállt a másik férfi fejébe. Ez is eldőlt.
Az utolsó a plafon felé fordult, reflexből tüzelt, de Alaph
már odébb surrant. Teth és Dalath pedig előbújtak, és loccsanva
tapadtak a férfi fejére elölről és hátulról. Szinte összeroppantották a sisakot. A vér fröcskölésével együtt elektromos szikrák is
pattogtak a sisak sérült áramkörei miatt.

– Rufy, megvagyunk – pislogott nagyokat Leyx, mert lesből végignézte a mészárlást. Ez volt az első éles bevetés a legutóbbi beültetések óta, és bár Nassy feje szinte remegett a fájdalomtól, orrából és szemhéja alól ismét vér bugyogott, a hatékonyságot senki nem vitatta. Leyx igazából a száját tátotta.
– Szép munka, Leyx – hallatszott Rufy megkönnyebbült
hangja. – Nyomulunk a koordinátára, de előbb nézzetek körül
gyorsan, nehogy valami bombát vagy passzív jeladót hátrahagyjanak.
– Máris – Leyx Nassyra pillantott. A nő megfogta a vállát,
melyben egy burkolt segítségkérelem volt, de bólintva jelezte,
hogy rendben lesz. A srác kiiramodott, hogy megnézze a testeket, kikapcsoljon minden berendezést, ami veszélyeztetheti
őket.
Mikor a testekhez ért, a robotok éppen a levegőbe szökkentek, és megpörgették magukat, hogy lerázzák a vért. Alaph már
tiszta volt, neki csak az egyik lába lett véres, de a három közepes robot hiába pörgött veszettül, bőven maradtak rajtuk sötét
foltok. Gazdájuk felé röppentek.
Leyx átnézte a felszereléseket. Egy piciny táskát talált, az
egyik hulla alatt. Legördítette a testet, és kinyitotta. Egy pozícióadót talált. Felállt, plazmavetőjével pedig belelőtt. A táska
és minden benne lévő egység felismerhetetlenné olvadt. Ezután
átnézte a páncélokat, kikapcsolt rajtuk minden funkciót. Végül
úgy döntött, hogy sokkal jobb, ha megszabadulnak a testektől,
mert már hallott olyan pozícióadóról, amit testbe építettek.
Ezért a táska akár megtévesztés is lehet.
Körülnézett. Az egyik zsilip közel volt. És szerencsére egy
kocsi is.
– Rufy! Találtam egy táskát, szétlőttem, de pozícióadó lehet
testbe is építve.
– Hű – ámuldozott a lány. – Nem is hallottam még ilyenről.
– Ki kell dobnunk a testeket a hajóból.
– Van a közeledben zsilip?

– Van, és kocsi is. Máris kezdem, Nassy segít.
– Mi addig ugrálunk. Köszi a tippet amúgy.
– Milyen tippet?
– Hát a lecsatlakozóst. Most már sokkal jobb.
– Ja, nincs mit. Most dolgunk van, bocsi. – A srác szétkapcsolt, és a melléje lépő Nassy felé fordította fejét. – Hozod a
kocsit? – kérte finoman.
Nassy csak biccentett. Testén már ott lógtak robotjai. A fali
részhez sietett, hogy kifordítsa a kocsit. Aktiválta, majd beült
és közelebb állt.
Beemelték a hullákat, majd máris elindultak arra, ahol az
előző hármast leterítették…
– Aylar, kiiktattuk a belső egységet.
– Szép munka, Rufy.
– Ne engem dicsérj, hanem Nassyt és Leyxet.
– Ketten intézték el őket? – vonta fel a szemöldökét kétkedően Aylar.
– Ühüm. Sajnos nem láttam hogyan tették, de megtették.
Most gyűjtik össze a testeket és kivágják. Utána ugrok a koordinátára. Pár perc.
– Rendben – Aylar megkönnyebbülten fújta ki a levegőt. –
Akkor indulunk a koordinátára egyenként.
– Mi van az utolsó flottájukkal?
– Még rejtőzködik. Arra várnak, hogy téged elkapjanak.
– Akkor velük nem kell konfrontálódni.
– Úgy van.
Egymásra mosolyogtak. Aylar még kacsintott is, ami mindig zavarba hozta Rufyt, aztán a zavarodott reakció meg Aylart.
Nem volt benne biztos, hogy a lány azért érintetlen még, mert
ehhez ragaszkodik foggal-körömmel, vagy azért, mert inkább a
női nem iránt érez vonzalmat. Ezt magában felírta a kiderítendő
dolgok listájára … mely Rufy esetében már így is elég hosszú
volt.

– Udari, a köteléked indulhat a koordinátára – Aylar megint
felkészült a lelkét megremegtető mély hangra.
– Vettem – pillantott rá, és egyet elismerően bólintott.
Udari a Fregattverseny után egy ideig vonakodott, hogy
együtt maradjon-e Rufyval, de hamar belátta, hogy neki is menekülnie kell, és együtt jobb esélyük van. Igaza lett. Miután az
állomástól megvált, szinte napokon belül, máris megvásárolta a
másik nagy befektetését: a Revenantot, melyért már előzőleg is
sokat küzdött. Ez egyfajta mobil főhadiszállásként funkcionált,
mióta kitalálták a fejvadász társaságot. Ezen éltek leginkább,
állomásokba az elővigyázatosság miatt ritkán látogattak el, ekkor a szuper hordozót mindig egy közelben elhelyezett irányítótorony – melyből közel félszázat állítottak fel Lowsecben, a
Highsec rendszerek peremvidékén – áthatolhatatlan pajzsai
alatt hagyták. A tornyok üzemeltetését egy társcégre bízták,
ami nem csinált mást, csak jeget-, holdat, gázködöket és aszteroidákat fúrt, kereskedett, kutatott, gyártott. Ez biztosította a
kezdő lépést a fejvadászathoz: pár kalóz úgy döntött, hogy kis
cégével háborút indít a védtelen ipari cég ellen. Rá is ugrottak a
bányászhajókra, elfogták a szállítóhajókat, de ekkor Udariék is
már úton voltak drága és hatékony hajóikkal. A kalózokat egymás után szedték le a csillagos égről, és egyrészt vérdíjat szedtek, másrészt kalózvadászat miatt sokat javítottak biztonsági
státuszukon.
Aylar és Trondam újraalkotása után Udari szinte leborult a
hősök előtt – annak ellenére, hogy ezek a hősök felnőtt testtel,
de félkész agyszövettel szinte csak csörgőt tudtak rázni és gügyögni –, és máris úgy tervezett mindent, hogy a fejvadászat
irányában folytatják hosszú távú terveiket. Ő biztosította a cégnek az anyagi háttereket, míg el nem kezdett fogyni a pénzük.
Ezután szerződéseket kötött a társcéggel, és egyéb ipari cégekkel, mint védelmezők. Számításai bejöttek, számlájuk szépen
dagadozott. De ez is csak átmeneti állapot volt.
Mikor Aylar és Trondam újra a hajók fedélzetére tudott lép-

ni nyáladzó gagyogás nélkül, megbeszélték, hogy ők rejtve maradnak míg tudnak, mert a reakció Új Éden lakóitól egészen
biztosan végletes lett volna. Egyes flották azért jöttek volna,
hogy Aylarékat ismét mikroszkopikus formába robbantsák, mások meg azért, hogy ettől megóvják. Világégés lett volna. Udari
a kiterjedő kapcsolatait sem akarta veszélyeztetni, ha valami
balul sül el, ezért a cégvezetést nem vette át. Kiex sem, mert ő
meg mindig aggódott valamin. Ezért lett Rufy a főnök.
Már az első napokban olyan megbízásokat vállalt el, hogy
legtöbben a kezükbe temették arcukat, és utolsó pillantást vetettek hajóikra, majd egymásra. De megcsinálták. Majd a következőt is. És sok egyéb kisebb és nagyobb akciót – bár az
egyiknél majdnem elvesztették a Revenantot egy rajtaütéstől.
Végül ennél az akciónál kötöttek ki, melyet továbbra is rejtélyek öveztek. Rufy nem árulta el a megbízó kilétét. A többiek
bíztak benne, hiszen gyermeki én ide vagy oda, a szeme miatt
nem lehetett átverni, mely mérföldes előny volt a legdörzsöltebb emberekkel szemben is: látta az emberek auráját, ki veszélyes, ki hazudik, ki rejteget valamit.
Izvert élve kellett elfogni, ekkor járt a tízmilliárdos fejpénz,
holtan csak egy milliárd. Ez a tíz milliárd megoldott minden
mostanában fellépő anyagi nehézséget, ugyanis az irányítótornyok fenntartásába némi hiba csúszott: a társcéget elég sokan
elhagyták, és nem volt elegendő lefúrt jég. A cégvezető már toborzott, de átmenetileg szükség volt erre a pénzre.
Udari köteléke – a saját Bhaalgornja, egy Vindicator, egy
Machariel, egy Rattlesnake és egy Nightmare – komótosan fordult a Revenant pozíciója felé. Lassan gyorsultak fel, hogy belépjenek a hipertérbe.
Miután elszáguldottak, Aylar Trondam képe felé fordította
fejét.
– Matarom, ti maradjatok még, és – a másik férfi felé pillantott – Kiex, ti is.
– Két hajó maradt, elnökasszonyom – Trondam ismét tömte

a fejét. – i e-e e-ü?
– Mi? – rázta fejét értetlenül Aylar. – Hogy mi legyen velük?
– Mpffhh-hmm.
– Szedjétek le őket, és irányba állni a Revenant felé! Rufyék mindjárt jönnek, aztán tűnés. Islay! – nyitott egy új képernyőt Aylar.
– Igen?
– Készülj az ugrópont nyitásra! Itt végeztünk.
– Oké, indulok.
Aylar Rufyt hívta.
– Hogy álltok, nagylány?
– Jól. Leyxék most dobják ki a testeket.
– Minek? – tette karba kezét Aylar.
– Mert a pozícióadó működhet úgy is, hogy már halottak.
– Ó, értem. Mennyi idő?
– Két perc.
– A hajónál találkozunk.
– Oksi.
Aylar sóhajtott egy nagyot. Kissé zötyögős volt ez az akció,
de sikerült. Tízmilliárd. Hurrá! De szöget ütött a fejébe, hogy
vajon ki lehet az a megbízó. Emlékei még zavarosak voltak, de
valami Antiainen Incidens képei villantak fel agyában, ahol a
megbízó – valami nőként emlékezett rá – mindvégig velük
volt, és az akció végén majdnem kicsinált mindenkit. Aztán ez
a nő újra felbukkant, de ekkor már jó viszony alakult ki köztük.
Aylar nem értette teljesen. Két emberrel tudott volna erről beszélni: az egyik Trondam volt, de neki is zavaros volt sok minden a fejében. A másik Kiex, de ő meg nem beszélt erről a nőről semmit. Aylar kiszúrta, hogy szerette ezt a nőt, de hogy
miért, még mindig homályos volt számára.
Rufy hívta Aylart két perc múltán.
– Megvagyunk, Ayli. Ugrunk, ugrunk.
– Mi is. – Kiexre és Trondamra pillantott és bólintott egy

aprót. A férfiak értették a jelet.
Minden hajó a Revenant mélyűri koordinátája elé fordult, a
kisebbek gyorsan, a nagyobbak lassabban, de végül mindegyik
eltűnt pár villanás kíséretében, hogy az utasok megbeszéljék
hova szállítják le Izvert…
mert ez még csak az elfogás volt…
2. RÉSZ
Fogolyszállítási előkészületek
– Itt Rufy Der, érkezünk a négyes bolygó irányából.
– Vettem, Rufy Der, dokkolóvektorok szabadok – válaszolt
a transzportfelelős tiszt.
A Vagabond utolsóként érkezett a Revenant közvetlen közelébe, aminek fekete tömege, és a két másik hordozóé – egy
Archon és egy Nidhoggur – kitakarták a távoli csillagködök
gyönyörű narancsfényű felhőit.
A Vagabond ráfordult a kijelölt vektorra. Hordozókba dokkolni nagy precizitást igényelt. Rufy kibámult a kilátón, amit a
hangár szája egyre jobban betöltött. Odabent szinte zsúfoltság
fogadta a hajót, ugyanis már itt volt Udari köteléke, az öt csatahajó. Már csak Rufy Vagabondjának maradt hely.
A flotta másik része osztozott az Archonon és a Nidhogguron. Kiex köteléke előbbibe, Trondamé utóbbiba dokkolt.
A hajókat erőterek tartották, nehogy a gravitációs ingadozások miatt elsodródjanak odabent, és agyonnyomják a személyzetet, vagy lyukat üssenek a belső falak egyikén.
A Vagabond a hangár bal oldali felébe, a Machariel és a
Rattlesnake közé lebegett. Az erőterek megfogták, de döndülést
nem hallottak. A másik oldalon parkolt a Bhaalgorn és a Vindicator, a Nightmare pedig középen: emiatt a hajó miatt a hangárt
némileg át kellett építeni, és a dokkoláskor el is kellett dőlni
vele a hangár lapos kialakításának köszönhetően. De a lényeg
az volt, hogy a begyömöszölt kinézet ellenére befért.

– Megérkeztünk – mosolygott Rufy a két lányra. – Szép
munka volt.
Slon sóhajtott egy nagyot, és orrát tapogatta. – Ez a sok ugrás kicsinált. Fáj a fejem, orrom, a fejemben meg mintha lenne
egy ökölnyi bogár ami ki akarna jönni.
– De hát kicsatlakoztál.
– Későn. Bocsi, Rufy, pihennem kell.
– Rendben. Breg, hogy állsz?
– Nem nagyon volt rám szükség eddig. Jól.
– Akkor te segítesz Izver cipelésében.
Breg a száját húzta.
Izver még mindig eszméletlenül feküdt a padlón. A két lány
megpróbálta felemelni, de nem sok sikerrel. Slon annyiban segített, hogy kinyitotta nekik a zsilipet, de visszaült a székébe és
hátradöntötte a fejét. Sziszegett a fájdalomtól. Szeretett volna
beadni magának egy fájdalomcsillapító lövetet, de vére már
tele volt serkentőkkel az eddigi ugrások miatt. Várnia kellett
legalább még húsz percet.
Míg Breg és Rufy ismét vitába kezdtek azon, hogyan tegyék be a férfit a kocsiba, megszólalt a hajó mesterséges intelligenciája. Kellemes női hangja volt, egész biztosan élő személyről mintázták.
Ugrópont aktiválva. Térugrás harminc másodperc múlva.
A személyzet és minden utas húzódjon a biztonsági zónákba,
vagy maradjon a bedokkolt hajókban.
Rufyék félbehagyták Izver kocsiba tételére irányuló szándékukat, és inkább leültek, míg végrehajtják az ugrást.
Tizenöt másodperc … Kérem mindenki készüljön a térugrásra.
Az ilyen ugrás nem volt túl megterhelő manapság, nem
úgy, mint az első években, mikor az ugróhajtóművek tesztelésekor az érkezési koordinátára már csak egy szellemhajó érkezett halott vagy megtébolyult legénységgel: a téridő ilyetén torzulásaira nem készítették fel a hajókat és utasaikat kellőkép-

pen. Innen is született megannyi rémtörténet, legenda, és Rufy
biztos volt benne, hogy a fejében lévő felfedező emléke ezek
egyike volt. Társai próbáltak már rájönni erre, ő maga is kíváncsi volt, ezért vetette alá magát megannyi vizsgálatnak, emlékolvasásnak, de eddig egyik sem járt sikerrel.
Öt másodperc … négy … három … kettő … egy … ugrás!
A térben látott dolgok úgy fénylettek fel, mint valami villanógránát. Ezután a falak meggörbültek, az arcok és emberek
megnyúltak, a színek elváltoztak. A látó- és hallószervek megküzdöttek a látvánnyal, mint mikor az ember erős fénybe bámul, és magas frekvencián sípoló hangot hall.
Aztán ez egyetlen másodperc múltán megszűnt. Minden
visszatért eredeti formájába, és az agyra nehezedő nyomás úgy
szűnt meg, mintha egy szoros sisak pattant volna szét és utat
engedne a megkönnyebbülésnek.
Térugrás végrehajtva. Biztonsági zónák elhagyása engedélyezett.
– Breg, akkor gyere, segíts!
– Hova visszük?
– A fogdába.
– Van ezen a hajón ilyen?
– Eredetileg nincs, de mi csináltunk egyet. De még nem láttad?
– Sose láttam ezt a hajót belülről, csak a mienket, meg állomásokat. Bolygón sem voltam már… hmm … vagy három hónapja.
Betették a férfit a kocsiba, majd mindhárom lány beszállt.
Slon már olyan rosszul volt, hogy Rufy megígérte az első megálló az egészségügyi szekció lesz.
Hátraszáguldottak a K szekció zsilipjéhez a szűk folyosókon át. Az út nem tartott tovább egy percnél, mely idő alatt elhaladtak a mag mellett, és látták a mészárlás helyét, ahol a padlót szinte vérrel locsolták fel. Rufy tudta, hogy itt kapták el
Nassyék a hatfős csapatot.

Mikor a külső zsiliphez értek, ott már Nassy és Leyx várta
őket.
– Köszi, jók voltatok – mosolygott rájuk Rufy, miközben
melléjük suhant.
Leyx csak megvonta a vállát, és Nassy felé intett fejével,
hogy ezt neki köszönje. Nassy szeme most emberinek nézett ki,
pillanatnyi zavarodottság villant meg benne.
– De rohadtul megszenvedtem ezért.
– Tudom, ezért köszönöm. Jó voltál. Leyx, gyere segíts! –
Rufy kiszállt, és a sráccal megkezdték Izver kiemelését.
Slon szeme már résnyire szűkült a fájdalomtól, de mikor ránézett Nassy véres arcára, berepedezett halántékára, egyszeriben rájött, hogy fájdalma igazából eltörpül a robotidomáré mellett. Nem lett volna a helyében, emellett pedig máris ébredt némi tisztelet az irányában. A robotidomárok nagyon ritkák voltak, általában senki nem vállalta be az ezzel járó borzalmas fájdalmakat. Slon ismerte a Minmatar Fey Xalkent, aki életét
vesztette a Fregattverseny során. Ő volt az első ilyen, akivel találkozott, de ő nem szenvedett el fájdalmakat, csak elfáradt. Talán már régebben a testébe építtette a robotirányító egységeket?
Ez tűnt a legvalószínűbb magyarázatnak, hiszen Nassy csak
nemrég. Még szoknia kell, és utána sokkal jobb lesz.
Breg nyitotta a külső zsilipet. A szuper hordozó hangárjában volt levegő, a bejárat egy erőtérmembrán volt, mely akadály nélkül beengedte a dokkolási engedéllyel rendelkező hajókat. A dúsított és kissé használt levegőbe kiömlött karbantartó-,
hűtő-, és kenőfolyadékok maró-, és izzó fém nehéz szaga keveredett. A lány máris leadta a falon lévő kis terminálról a jelet,
hogy ki szeretnének szállni. Ezt a hangár falán, alján és tetején
várakozó kompok mind fogták, és a legközelebbi máris értük
repült. Fentről ereszkedett le hangtalanul. Nem volt teteje, igazából ez csak egy korlátokkal ellátott lebegő platform volt.
Csatlakozott a hajó oldalához, kiengedte apró kis hídját.
Rufy és Leyx máris átcipelték Izvert, a többiek is melléjük áll-

tak.
Breg az irányítókonzolhoz lépett, és elszakadtak a Vagabondtól. Felemelkedtek, és a hajók felett szállva a tucatnyi
kijárat egyike felé lebegtek, a hajó eleje felé.
Látták kiszállni a többi hajóból társaikat, egymásnak integettek a messzeségből. Udariék kompja mögéjük suhant, Nassy
és Leyx máris a kapitány mellé léptek. A csatában helyettesítette őket cyborgokkal, de örült, hogy most itt vannak vele. Nem
fogadták egymást kitörő örömmel, csak egy apró meghajlás kíséretében adták tiszteletüket.
Kompjuk másfelé szállt. Rufy a válla fölött hátrapillantott
rájuk, és mindhárman tiszteletteljesen pillantottak vissza rá.
Rufy zavarodottan elmosolyodott, majd figyelte a repülés további szakaszát.
Egy perccel később rácsatlakoztak a 12F személyzeti zsilip
előtti keskeny platformra. Ráléptek, a zsilipet Breg nyitotta, és
máris belépett, hogy a legközelebbi kocsival a közelbe parkoljon. Utána Rufyval beküzdötték Izvert, és elindultak a fogdák
felé.
A szuper hordozó folyosóiban gyorsítómezők tették lehetővé a fél hangsebességű utazást, hogy akár a hátsó résztől indulva a hidat perceken belül el lehessen érni. Az ezüstös színű,
körívű falakat hosszanti irányban világították meg falba sülylyesztett neonkék plazmalámpák. A folyosók enyhe íveket írtak
le, ahol pedig éles forduló következett, ott automatika lassította
be a kocsikat, nehogy az elbambuló sofőr felkenje magát az oldalfalra.
Nem egész egy percen belül és másfél kilométerrel odébb
elérték a jobb oldali falon nyíló süllyesztett parkolókat, ahol
már két másik kocsi várakozott, mellettük fegyveresek várták,
hogy átvegyék Izvert. Rufy belebegett, majd letette a kocsit a
padlóra.
Egyik fegyveres Rufy elé állt. Sisakját kikapcsolta. Középkorú Amarr férfi volt, Rufy szemében jóképű.

– Rufy Der kapitány – tisztelgett a férfi. Alig észrevehetően
végigmérte Rufy varázslatos testét, ugyanis még mindig azt a
kihívó ruházatot viselte, amivel Izvert akarta elcsábítani.
Rufy ezt persze észrevette: a színes fénykitörések megmutatták a férfi ki nem mondott szándékát. De nem foglalkozott
vele, mert még mindig nem érett meg ennyire szellemileg.
Tisztelgett.
– Légyszi vigyétek a foglyot a fogdába, folyamatos őrizetet
kérek! Vigyázzatok vele, nagyot tud ütni, és nem tudom milyen
beültetések vannak a testében.
– Értettem. – A férfi intett két másiknak, felemelték Izvert a
hóna alatt, és becipelték a zsilipen.
Mögöttük közben egy másik kocsi suhant el a híd felé innen mérve elképesztő sebességgel. Érezték a huzatot, a hajtóművek hőhullámát.
Rufyék egyedül maradtak a parkoló platformon.
– Sloni, gyere, elviszlek az egészségügyi szekcióba.
– És én? – kérdezte Breg.
– Eligazítás a hídon két óra múlva, addig szabad foglalkozás.
Breg szeme felcsillant, majd máris beugrott egy kocsiba és
elszáguldott.
Rufy mereven nézte a lányt. Jól látott minden visszafojtott
ellenkezést, lázadozó viselkedési szándékot. Már ki akarta rúgni, vagy áthelyezni más hajóra, de ha felvenne helyette valaki
mást, az ismét megbotránkozna a hajmeresztő őrültségeken.
Breg már legalább hozzászokott. És bár mindig húzta a száját,
legalább teljesítette a parancsokat.
– Gyere, Sloni – Rufy karon fogta a lányt, kinyitotta a zsilipet, és gyalogosan indultak el.
A folyosón alig voltak emberek, útjuk zavartalanul telt. Az
előbbi ugrás miatti energia visszatöltés nem fejeződött be teljesen, ezért csak a vészvilágítás égett ott, ahol nem volt létszükséglet.

Két perccel később elérték az egészségügyi blokkot, ahol
néhány orvos éppen beszélgetett. Mikor meglátták Rufyt, és a
támogatott Slont, máris segítségre készen rohantak közel.
– Mi történt? – kérdezte egy idősebb férfi.
Slon nem bírt megszólalni a fájdalomtól, csak fájdalmas
grimaszt vágott.
– Túl sok ugrás becsatlakozva. Serkentők még aktívak a vérében – válaszolt helyette Rufy.
– Értem. Jöjjön!
Átvették Slont, majd a legközelebbi ágyra fektették, fejét
aládúcolták. A világításnak prioritást adtak: a hajó rendszere
biztosított elég fényt és energiát, hogy minden rendszert üzemeltethessenek.
Slon Rufyra pillantott, és egy hálás mosolyt eresztett meg.
Rufy visszamosolygott, és halkan tátogott, hogy találkozó a hídon két óra múlva. Slon feltartotta hüvelykujját.
Rufy magára hagyta, és kisétált. Megkönnyebbülten sóhajtott egy nagyot. Mindenki biztonságban, épségben, feladat teljesítve. De már ideje felkészülni arra, hogy leszállítsák Izvert,
és elmondja mindenkinek ki a megbízó, és miért kellett Izver
élve…
Trondam a Nidhoggurba dokkolás után leparkolt hajójával,
majd kabinjába ment az ütött-kopott folyosókon át egy még
rosszabb állapotban lévő kocsival, ami kétszer is lerohadt valahol a hajó mélyén. A hajót úgy vették meg, hogy a törzs, páncélzat rendben volt, de az eladó már nem említette, hogy a hajót ért találatok elolvasztották a belső rendszer nagy részét is,
és bár a hajó remekül üzemelt, a belső kényelem már korántsem volt ilyen.
Trondam húsz perc után ért szitkozódva a kabinjához. Mikor belépett, egy viszonylag rendben lévő, félhomályos lakosztály fogadta, melynek ablakai az űrre néztek. Egyből hívta Aylart a falon lévő terminálról.

A nő képe a falon jelent meg, bevilágította a szobát.
– Helló, Matarom – mosolygott.
– Elnökasszonyom, mi a véleményed a mostani akcióról? –
Trondam közben elkezdte ledobálni magáról a ruháit, hogy
majd beálljon a fürdőbe.
– Hmm. – Aylar a száját húzta. Hamar beindult a férfi test
láttán, de most az idő nem volt alkalmas az együttlétre. – Először végezz a fürdéssel, én is megyek, és utána beszélünk.
Trondam szétkapcsolt. Tudta, hogy Aylar mit gondol. Régen egy pár voltak, ez szinte elsőként rögzült mindkettejük
agyában. Ezzel tehát nem volt probléma. Aylar nem vetette
meg a nőket sem, bár oda nem adta magát könnyedén.
Trondam elnökasszonynak hívta Aylart sokszor. Aylar, éppúgy mint a férfi, emlékezett a dologra, csak egyáltalán nem
érezte át. Új Éden történelmének egyik legnagyobb vezetője
volt néhány évvel ezelőtt. Hihetetlen.
Trondam beállt a fürdőbe. A vízsugár nyomása és hőmérséklete egy kissé ingadozott, de még bőven rendben volt.
Miután végzett, ruháit a tisztítóba helyezte, és másikat vett
fel. Bakancsot, méregzöld szövetnadrágot, feszülős pulóvert, és
rá egy súlyos fekete mellényt. Rövid barna haját megigazítva,
bajszát és állcsúcsán lévő szakállát simogatva gyönyörködött
magában a tükör előtt. Többször azt a mottót vallotta magának,
hogy ha nem kedveled magad, mást se tudsz. Ezzel semmiféle
gondja nem volt, ugyanis imádta magát. Persze meghunyászkodott, mikor kellett, beismerte ha hibázott, igazat adott annak,
akiről úgy érezte valóban igaza van. De ezek a tökéletes ember
ismérvei, nem igaz?!
Agyában még cikáztak rögzületlen emlékmorzsák, de a
Concord Ellenes Szövetség rövid ámde annál sikeresebb pályafutására tökéletesen emlékezett, szinte minden mozzanatára, és
a kis Rufyra, aki egyszer meg is védte a hajót néhány behatolóval szemben. Már akkor sejtették, hogy ez a lány nem semmi,
és tessék. Aztán az emléksorozatok végéről már lemaradt, ho-

gyan haltak meg Aylarral, csak elmondások alapján tudta: arról
a pillanatról nem maradtak beinjektálható emlékek.
Rufyt csodálta, hogy mi mindenen ment keresztül. Ezt korabeli gyerek biztosan nem tudná végigcsinálni. Túlélni egyedül egy kolónián és áttranszformálni a testét felnőttre. Elviselni
minden rázúduló beinjektált emléket, mely gyermeki személyiségét apró darabokra kellett volna, hogy szaggassa. Ennek ellenére nemcsak, hogy nem így történt, hanem inkább egy etalon
személyiség született, és Trondam bevallotta magának, hogy ez
a szétszórtság, feledékenység, dolgok és nevek összekeverése
remekül illett Rufy erős egyéniségéhez. Ha nem így lenne,
mindenki azt gondolná, hogy Rufy csak egy kiváló génmanipulációs tenyészet mindenféle érzelem nélkül.
Aylar hívta. Trondam a falhoz sétált, és még mindig simogatta arcszőrzetét. Majd meglátott az asztalon olyan rágcsálnivalót, amit imádott. Nyomban a zacskóért nyúlt, mely kinyitás
után megkezdi önmaga lebontását, ezért körülbelül tíz perce
volt, hogy elfogyassza tartalmát. Először szájába tett néhány ízletes darabot, majd aktiválta a képernyőt.
– Hmm?
– Matar, gyere látogassuk meg Izvert, mielőtt megyünk a
megbeszélésre.
– Jó. – Nagyot nyelt. – A Revenantban van?
– Aha. Ott találkozunk.
Trondam csak bólintott, és feltartotta hüvelykujját, miközben ismét teletömte száját. Bontotta az adást. Idejük még volt
bőven, és majszolva sétált ki a legközelebbi kocsihoz, hogy a
hangárba menjen egy kompért és átszálljon a szuper hordozóba. Út közben egyre csak azon gondolkozott ki is lehet ez az
Izver valójában, és ki volt a megbízó…
Udari a kabinjába ért, és rögtön helyzetjelentést kért a Revenant állapotáról. Minden rendszer kifogástalanul üzemelt, a
mag feltöltött állapotban állt készen arra, hogy újra ugorjanak

messzi fényévekre, de most erre nem volt szükség: egy irányítótorony védőmezője alatt várakoztak. A torony rendben volt,
és míg biztosította a védelmet, addig komótosan fúrta ki az ásványokat a holdból, hogy azért a biztonság nyújtásán felül legyen további haszna is.
Nassyval és Leyxszel egy rövid megbeszélést folytatott,
melyben elmondták neki az új beültetésekkel kapcsolatos tapasztalataikat, élményeiket, és leginkább fájdalmaikat. Nassyt
nem irigyelte, de Leyxet annál inkább. Neki is volt még régebbről izomerősítés, rásegítés, teste már hozzászokott. Ismerte
az érzést, amit az új beültetés bejáratása okoz úgy, hogy a fájdalomközpontot megpiszkálták. Halovány mosollyal emlékezett erre az időszakra. Új beültetéseit – az agyba ültetett célrásegítő rendszert, amit a karjába épített segédrendszerekkel kötöttek össze – még nem tudta tesztelni, de eljön ennek is majd
az ideje.
A megbeszélés végeztével beállt a fürdőbe. Implantjai vízállóak voltak, a zárófolyadékot a hosszabb szavatosság érdekében használta, és lefedte a külső nyílásokat. Miután végzett a
zuhannyal, egy sötétvörös nadrágot, fekete csizmát, pulóvert és
kabátot vett fel. Magát nézte ezután a tükörben. Tisztában volt
azzal, hogy mély hangja sokakat összerezzent, hatalmas termete még inkább, de aki ismerte, tudta, hogy jó szíve van és békés
természete. Még mikor ki is hozták a sodrából, akkor is először
végigpróbálta az összes lehetséges békés megoldást. Ha ezek
pedig nem vezettek eredményre, akkor aztán lehetett futni …
Miután készen lett, a híd felé vette az irányt, a megbeszélőterembe, hogy előkészítse azt, amire már nagyon sokan kíváncsiak voltak…
Ezalatt, sok-sok naprendszerrel távolabb, egy Highsec
rendszer állomásán…
Nameyl Theol összehúzott szemmel fürkészte a szobáját

bevilágító holografikus jelentéseket. Katonásan állt, kis terpeszben, kezét háta mögé rejtette. Valamit észrevett a száguldó
sorok közt, majd karját szája elé tartva, le sem véve szemét az
adatokról a kommunikátorba beszélt kellemes és nyugodt
hangján.
– A Lonetrek régió készlete még nem teljes.
– Látom – válaszolt egy idős férfi. – Ezt kihagytuk, elnézést. Azonnal…
– Most már hagyjátok – Nameyl továbbra sem vette le szemét az adatokról. – A többi úgy látom rendben van.
– Akkor indítom a szállítókat a készletekért.
– Jó, a többiek addig ráállnak a következő régióra.
– Jita is a közelben van, ott majd sokkal több tőkére lesz
szükség.
– Nem arra terjeszkedünk, hanem Amarr és Khanid felé.
– Értettem. Még valami?
– Ennyi. Szép munka, Jaden.
– Köszönöm, Nameyl.
– Hívlak, ha nekikezdünk. – Ezzel bontotta az adást.
Még egyszer átfutotta az adatokat. Mindent rendben talált.
Nameyl Minmatar nő volt, a harmincas éveinek elején. Fekete csizmát, vörös nadrágot és kabátot viselt, melyet elöl öszszekapcsolt, és a gallért felhajtotta. Hosszú ezüst színű haja a
vállára omlott, arcába sokszor lógtak tincsek, melyeket ösztönös fejmozdulattal lökött félre. Kék szeme természetes volt,
mogyoróbarna bőre ápolt, mely smink-implantok meglétét sejtette: ezek a bőrt évtizedeken keresztül mindig üdén, nedvesen
tartották, és segítségével a nők akár ötvenévesen is úgy tudtak
kinézni, mint egy húszéves, csak a szem – míg nem cserélték le
– tudta elárulni az igazi életkort.
Egy újabb hívás futott be hozzá, amit a kommunikátorról az
asztalon lévő holovetítőbe irányított, és a hívott fél teljes teste
megjelent. Nameyl úgy állította be, hogy ő is látszódjon a másik oldalon.

Egy magas Minmatar férfi jelent meg a még mindig futkározó adatok előtt, melyeket Nameyl kikapcsolt, hogy jobban
lássa a férfit, aki arányosan jelent meg, szinte ragadozó módjára a nő körül sétált. Nameyl halovány mosollyal arcán láthatólag élvezte, hogy a préda szerepét töltheti be. Szívverése felgyorsult, és már alig várta, hogy „szétcincálják”.
– Helló, drágám – szólt a férfi hasonlóan nyugodt hangján.
Megnézte prédáját, és leste a támadási lehetőséget, hol „harapjon” bele először.
– Lonetrek régió kész, Vladen – nézett hátra a válla fölött a
nő.
– Remek – a férfi eléje sétált és megállt.
Hosszú hollófekete haja neki is a vállára omlott. Egy fél
fejjel magasabb volt, mint Nameyl, szikár testalkattal. Arca
frissen borotvált, vastag szemöldöke alól szúrós, ugyanakkor
kimért tekintet villant. Hátratett kézzel ő is katonásan állt, mely
arról árulkodott, hogy sokszor állt űrhajók hídján, mint Nameyl, így kérve jelentéseket.
– Elfogtunk pár ködbányász hajót Khanidban és Amarrban,
arra terjeszkedünk.
A férfi felszegte a fejét ennek hallatán.
– Nem azt beszéltük, hogy a harci részt én viszem, te meg
az üzletit és logisztikait?
– Épp beléjük futottunk – vonta meg a vállát a nő.
A férfi elmosolyodott. Kinyúlt, és megsimogatta a nő arcát.
Nameyl behunyta szemét, és a feltételes reflexek beindultak:
kellemes érzés száguldott át testén. Most azt kívánta, hogy a
férfi valóban megérintse.
Vladen Lan visszahúzta kezét, elgondolkodóan fogta meg
állát és a padlót kezdte fürkészni. A nő pedig továbbra sem
mozdult, csak félredöntötte fejét, vizsgálva férjét, hogy vajon
min töri a fejét.
– Akkor folytatjuk a terv szerint – mondta maga elé Vladen.

– Oké – súgta Nameyl.
– Ne izgass fel ezzel a hanggal – pillantott fel a férfi.
– Oké – súgta ismét a nő és pimaszul vigyorgott.
Vladen megadóan felkacagott.
– Imádlak, drágám. Nemsokára találkozunk, itt még van
egy kis dolgunk.
– Ismét ködbányászok?
– Aha. Kilőttük pár hajójukat nemrég, most kísérettel mennek.
– Probléma?
– Nem igazán. Ha ezzel megvagyunk, küldöm az üzenetet a
cégvezetőnek, mert ezek sokan vannak. Aztán ha ti nekikezdtek
Khanidnak és Amarrnak, megyünk mi is utánatok és ott találkozunk.
– Mennyi idő?
– Elvileg pár óra. Addig tartsd melegen nekem, jó?
– Te pedig tartsd keményen nekem, jó?
Mindketten felkacagtak, és megcsókolták egymás kivetítését.
A férfi szép lassan eltűnt a csók közben.
Nameyl sóhajtott egy nagyot. Most azt kívánta, hogy tartsanak egy kis szünetet, hogy együtt lehessen párjával. De először
a meló, mert ez roppant nagyszabású műveletsorozat, és elég
jól át fogja formálni Új Éden arculatát…
Aylar és Trondam meglátogatták Izvert a fogdában. A férfit
már felöltöztették fehér kezeslábas rabruhába, és most cellájában egy üvegfal mögött sétált fel-alá idegesen. Nem tudta pontosan, hogy mi lesz vele, de azt biztosra, hogy neki befellegzett.
Aylarék a másik oldalon álltak, a férfi nem látta őket.
Aylar félredöntött fejjel figyelte a fickót.
– Ki lehet ez valójában? – ezzel kivett pár darabot a felkí-

nált rágcsálnivalóból.
– Passzolok – Trondam nagyokat ropogtatott. – De van egy
olyan érzésem, hogy a titok itt nem ő lesz, hanem a megbízó és
a célja.
– Hja.
– Be akarsz menni hozzá?
– Minek? – nézett rá értetlenül Aylar.
– Hát te akartál ide jönni.
– Ja, csak látni akartam, semmi egyéb.
– Látni a vergődő prédát? – vigyorgott Trondam.
– Nem vagyok Rufy. Csak arra voltam kíváncsi, hogy a fickó ideges, és tudja hogy neki befellegzett, vagy nyugodt, mert
rejteget valamit, vagy biztos abban, hogy valaki a leadás után
majd kihozza vagy kivásárolja.
– Mint azt a Caldari cégvezetőt?
– Aha. Azt hamar kivásárolták. Talán befut egy új megbízás, hogy kapjuk el őt megint. De Izver barátunk ideges, tehát
tudja, hogy neki vége. Most már csak a megbízó a kérdéses.
Na, mehetünk?
– Még van húsz percünk.
– Akkor addig együnk valamit.
Trondam bólintott.
Kisétáltak a fogdából, majd a szűk folyosón, ahol minden
ötödik méterben őrök álltak, végighaladva egy nagyobb szabálytalan magas térhez érkeztek, mely a szuper hordozó ellátóközpontja volt egy étkezdével és egy kis bárral, unalmasabb
időszakokra. A mennyezet fénylett, a díszített merevítőoszlopok tövébe helyezték az asztalokat, és köréje a magasított székeket, melyeken a szuper hordozó személyzete étkezett egymást váltva.
Aylarék valami sült hús féleséget rendeltek az emberi személyzettől, némi zöldségkörettel, és energiaitallal. A zöldség
ritka fajta volt, csak Metropolis régió egyik rendszerének földtípusú bolygóján lehetett beszerezni, de mivel ott roppant nagy

mennyiségben, ezért csak a logisztikai rész miatt szökött fel az
ára, és az sem az egekig.
Az evés közben egymásra mosolyogtak, egymás szájába
adtak falatokat, jóízűeket nevettek.
Trondam Aylar mellett elpillantva meglátta Kiexet, aki komótosan sétált a megrendelő pulthoz, kért valami ételt, majd
leült a legközelebbi asztalhoz. Nem vette észre őket.
Trondam pisszegett, majd intett neki. Kiexet láthatóan gondolataiból rángatták vissza a való világba. Felemelte tálcáját és
hozzájuk sétált.
– Szabad?
– Nem hívtalak volna, ha nem – Trondam úgy fordult a széken, hogy Kiex a másik oldalra üljön, és Aylar legyen középen.
– Mi a véleményetek? – pillantott rájuk Kiex és helyet foglalt.
– Most voltunk Izvernél – játszott egy ízletes zöldségdarabbal Aylar. – Elég ideges.
– Aha – bólogatott Kiex. – Akkor ezek szerint nincs a háttérben túl nagy erő.
– Mi is ezt gondoljuk.
Folytatták a könnyed beszélgetést egymásról. Kiex érdeklődött, hogy hogyan állnak az emlékrögzülések. Aylar csak megvonta a vállát. Még nem emlékezett, de Kiexszel eltöltött pár
órát az ágyban a Concord Ellenes Szövetség aktív időszakában.
Csak azt érezte, hogy mikor a férfira néz, elfogja valami érzés,
melyet nem tudott megmagyarázni.
Kiex igyekezett titkolni érzéseit, de Trondam kiszúrta többször is, hogyan néz Aylarra. Azonban semmiféle féltékenységet
nem érzett. Régen is, és most is úgy volt vele, hogy az dugja
meg Aylart, aki akarja… feltéve, hogy ezt Aylar is akarja. Általában a nő visszautasításától – mely már lövöldözésbe is fajult
egyszer – jobban féltek, mint nagydarab párjától.
Kiex várt, hogy majd Aylar rájöjjön magától, de persze nem
állt szándékában kikezdeni vele. Barátok és bajtársak voltak,

mint régen. És roppantul örült, hogy ismét élnek és virulnak.
Aylart természetesen mindenki léptem nyomon magáévá
akarta tenni. Új Éden szépe címért röhögve indulhatott volna,
még talán úgy is közel lenne a dobogóhoz, ha előtte valaki dagadtra verné az arcát.
A képbe Rufy szólt bele, és varázslatos megjelenése. Szebb
volt Aylarnál, ezt még Aylar is elismerően jegyezte meg többször is, de mindenki tudta Rufyról, hogy papírforma szerint a
huszonéves testben egy nem egész tizenkét éves lány próbál
megküzdeni a rá nehezedő szellemi megterheléssel, és sokak
szerint leginkább az volt abnormális, hogy a lány még nem kergült meg teljesen. A szóbeszéd már körbejárta a hajót, miszerint egy legendás felfedező emlékei landoltak a lány fejében, és
valami szuper pilótáé is, de senki nem tudott ennél pontosabb
részletet.
Rufy emlékeinek felderítésével már hosszú heteket töltöttek
el. Az erre specializált emberek úgy léptek a transzba küldött
lány emlékeibe, mint egy hacker a virtuális hálózatba. A gondok ott kezdődtek, mikor a belátogatott közel tizenkét szakértő
közül kettőnek már megsült az agylebenye valamitől. Mintha
erős rendszerbe hatoltak volna be, és a biztonsági programok
kiégetnének az agyukat. Ez egy időre visszavetette a felderítési
erőfeszítéseket, aztán több biztonsági funkcióval ellátott érzetprogrammal álltak neki újra. De továbbra sem találtak semmit.
Úgy jelentették, hogy az emlékek közt vannak olyan gócpontok, melyek – mint egy számítógépes rendszerben – elszeparálták és levédték magukat olyan falakkal, melyekbe behatolni
nem tudtak. Azt azonban a felderítők látták, hogy ezek a gócpontok rendelkeznek elhalt kapcsolódó nyúlványokkal, már
csak azt nem tudták, hova csatlakoznának, és hogyan lehetne
aktiválni őket.
A másik érdekesség Rufy „rendszerében” a három sétálgató
alak volt, mint egyfajta jelenlétgátló programok, amik magukra
a hackerre vadásztak. Egyik egy magas sötét alak volt, férfinak

tűnt. Se arcot, se egyéb részletet nem tudtak kivenni, csak a
körvonalakat. A másik szintén ilyen tulajdonságú volt, ámde jól
észrevehetően köntöst és csuklyát viselt. A harmadik alak pedig
egy odabent elveszett kislány volt, egyesek szerint Rufy igazi
énje, aki azonban roppant fegyverarzenállal rendelkezett, és lövésekkel riasztotta el a gócpontok és egyéb akadályok közt lopakodó két sötét alakot. Időnként leeresztette a fegyvert, ekkor
a sötét alakok melléje surrantak, de nem bántották, csak beszéltek hozzá felismerhetetlen nyelven. A kislány ekkor elgondolkodóan ingatta fejét, fontolóra vette, hogy hallgasson-e rájuk
vagy sem, majd ha nem tetszett neki, akkor tüzet nyitott. Ha
tetszett, akkor hevesen bólogatott.
A további felderítéseket megnehezítette az, hogy ez a fegyveres kislány már nemcsak a sötét alakokra, de minden emlékében turkálóra tüzet nyitott, mintha ezzel azt mondaná, hogy
hagyjatok békén, de közben sírt, elnézést- és folyamatos segítséget kért. Mindenki szeretett volna neki segíteni, de a benti
össztűz ellen nem volt még olyan érzetprogram, ami megvédte
volna az emlékekbe alámerülőt. Rufy megmaradt a rejtélyek lányának.
Aylarék az étkezés végeztével továbbra is folytatták a
könnyed beszélgetést, és gyalogosan haladtak a megbeszélőterem felé…
Körülbelül tíz perccel később érkeztek meg. Udariék már
itt voltak. Nassy már nem nézett ki olyan szörnyűen, de még
bőven lehetett látni rajta, hogy nemrég kemény időszakon ment
át. Robotjait a kabinjában hagyta, csak a legkisebb Semkathtal
játszadozott úgy, mint valami kisállattal. Ilyenkor úgy állította
be a robotot, hogy semlegessé vált számára, de lebénította a támadófunkciókat, nehogy még a végén lyukat fúrjon a koponyájába. Piszkálta, a robot erőtlenül ellentámadott, mint valami állat, mikor dögönyözik.
Leyx és Udari éppen arról beszéltek jól láthatóan, hogy mi-

lyen a beültetésekkel szembeni tapasztalat. Egymás karjára mutogattak, hol és milyen érzések keletkeztek, hol fájt, mikor volt
euforikus.
A félkör alakú megbeszélőterem egyenes falánál egy pódium állt, félkörben pedig székek emelkedtek ki a padlóból, mikor valaki az aktiváló panelre állt. Udariékon kívül még itt volt
Islay, Tiree, Jura.
A Gallente Islay Rham kissé beképzelt volt, de mindenki
elnézte neki, hiszen volt mire: mindenhol átjutott, mindent kiszkennelt, mindent észrevett. A férfi középtermetű volt, zöld
szeme barátságosan, de kissé pimaszul villant. Hosszú térdéig
érő sötétzöld kabátot hordott, sötétkék nadrágot, csizmát, rövid
haját gondosan oldalra igazította, körszakállát tized-milliméteres pontossággal szimmetrikusra nyírta.
A Caldari Tiree Coil, az elfogó pilóta látens homoszexuális
volt. Imádta a férfiakat, de még sosem volt eggyel sem, kábé
úgy, mint Rufy. Rózsaszín kabátot hordott, alatta hálós pulóvert, élénkvörös nadrágot, és azt a bizonyos körömcipőt, aminek sarkát lábujjhegymozdulatokra ki-be lehetett kapcsolni.
Rövid haját hátrafésülte, száját kirúzsozta, arcát alapozó fedte.
Szeme barátságosan villant, végigmérte a férfiakat. Leginkább
Leyx tetszett neki, a jóképű hosszú hajú hatalmas méretű srác.
Leyx pedig távol tartotta magát tőle az elején, de mondták nem
kell Tireetól félni. Egészen jó haverok lettek, Leyx szórakozott
vele, Tiree pedig egyszer még pityergett is egy goromba válaszon.
A Minmatar Jura Uist Trondam legjobb barátja volt még az
Antiainen Incidens idején, aztán szétváltak útjaik. Jura csak a
vége felé szerzett tudomást arról, hogy a Concord Ellenes Szövetség soraiban ott volt Trondam is, de akkor már késő volt.
Aztán mikor a halálhíréről tudomást szerzett, hosszú napokig
gyászolt.
Trondam egyik első felnőttkori emlékrögzülése Aylar mellett Jura volt. Fel is vette vele a kapcsolatot, a hatalmasra nőtt

Minmatar férfi pedig szinte sírva fogadta a hívást. Néhány órán
belül ott volt, és úgy ölelte Trondamot, hogy az orvosok attól
féltek, kezdhetik elölről az újraalkotást.
Jura hosszú, bokájáig érő fekete bőrkabátot viselt, alatta
mellényt, csizmát, rojtos nadrágot, derekán mint régi western
hősök pisztolyokat. Raszta haja a derekáig ért, napszemüvege
szinte mindig rajta volt, melynek szűrését át tudta állítani bármikor, hogy egyszerű szemüveg lehessen – bár ilyesmire a mai
technológia mellett nemigen volt szükség.
Mikor Aylar és Trondam beléptek, mindenki úgy gyűlt köréjük, mintha tudnának bármit.
– Miről lesz szó? – kérdezte Udari izgatottan Aylartól.
– Én is azért vagyok itt, hogy megtudjam – pillantott rá a
nő. A hangba ismét beleremegett lelke, és most ezzel a flegma
válasszal egyfajta érzelmi pajzsot emelt fel.
– Mikor kezdünk?
– Pár perc. – A pajzs remekül működött, Aylar belül fellélegzett.
Udari megint kérdezni akart valamit, de belépett Rufy.
Mindenki feléje fordult.
A lány láthatóan sietve hagyta el kabinját, csak most bújt
bele karmazsinvörös dzsekijébe. Szőke haja eddig ujjnyi tincsekbe volt fonva, de most kiengedve lobogott, és a „fodrászok” – körömnyi robotok tucatjai, melyek a hajat a beprogramozott fazonra fonták, fésülték, vágták, festették – közül még
kettő az utolsó hajszálakat igyekezett kiegyenesíteni. Rufy a
pódium felé sietett, a dzseki felvétele után leszedte fejéről a két
maradék robotot, zsebéből egy kétujjnyi vastag kémcsövet vett
elő, beletette őket a többi mellé, lezárta a tetejét és zsebébe rejtette.
Közben Aylarék elhelyezkedtek a padlóból kiemelkedő székeken, és izgatottan vártak arra, hogy a titkokról fellebbenjen a
fátyol.
Rufy a pódium közepére állt. Egy asztal emelkedett ki előt-

te, melynek közepéből meg a holovetítő. Rufy betett egy piciny
kristályt, és bekapcsolta a szerkezetet.
Egy konstelláció jelent meg előtte, mely lassan forgott körbe. Kihúzta az egyik csillagot, a többit a plafon felé lökte. A
csillagot kinagyította, és megjelent egy naprendszer. A hármas
bolygót növelte ezután emberméretűvé. Megfogta, és óvatosan
maga mellé lebegtette, majd az egybegyűltek felé fordult.
– Nos… izé…
Szava elakadt. Karba tette kezét, és igyekezett gondterheltnek mutatkozni, de aki ismerte őt tudta, hogy szimplán csak elfelejtette hol kell elkezdeni a beszédet.
Trondam kipattintott egy újabb adag rágcsálnivalót, és úgy
habzsolt, mintha valami izgalmas holofilmet nézne, melyben az
a tét, hogy vajon Rufy el tudja-e kezdeni összefüggő beszédét.
Majd megkönnyebbülten fellélegzett, mikor Rufynak sikerült a
kísérlet.
– Mindenkitől elnézést kérek, hogy az akciót ennyi titok
övezte. Nem azért nem mondtam el, mert nem bízom bennetek,
hanem azért, mert … mert … szóval féltem, hogy megfutamodtok.
Erre néhányan feszengeni kezdtek. Minden vakmerő dologba belevágtak eddig, melyet Rufy tökéletesen tudott, de ha szerinte mások is megfutamodnának…
– Nos … a megbízó neve Klen Zolm, egy Caldari cégvezető, egy középkorú férfi. Szereti múlatni az időt kuplerájokban.
– Rufy undorodva kinyújtotta a nyelvét. – Na mindegy. Izver
lemészároltatta ezt a kuplerájt, Klen és barátai mind odalettek.
Csak Klennek volt klónja. Eddig ez bosszúhadjárat, de a tízmilliárd nekem is fura volt ezért. Aztán Klen beavatott nemrég a
további titkokba. Először a terve valóban az volt, hogy kiiktassuk Izvert, de közben egy új információ is a birtokába jutott.
Egy régi bajtársát elfogták kalózkodásért. A régió legszigorúbban őrzött börtönébe csukták, ami itt van – mutatott a kinagyított sziklabolygóra. – A férfi olyan információk birtokában van,

melyeket ha elárul, azzal kiválthatja szabadságát. Alkut köt,
vagy micsodát.
– Mit tud és kinek árthat vele? – szólt bele Udari.
Rufy is megrezzent a hangtól.
– Azt nem tudom, mit tud, de azt igen, hogy Klennek árthat
vele.
– Tehát régi céges titkokat adna a szabadságért cserébe.
– Mm-hmm – bólogatott hevesen Rufy.
– És hogy jön Izver a képbe? – szólt bele Aylar.
– Az új és fontos foglyokat pár napig vagy hétig egy átmeneti blokkba helyezik, míg elvégzik a szükséges adminisztrációt. Ebben a blokkban tartják fogva Klen régi társát. Klen valójában ki akarja iktatni őt, mielőtt beszél.
– És Izver fogja megölni neki? – vonta fel szemöldökét kétkedve Aylar.
– Nem. Mi fogjuk.
– Ó, hát persze – Aylar résnyire húzta szemét. – Talán úgy
tervezed, hogy mi is lemegyünk, bemegyünk, kinyírjuk, és a
börtöntelep hozzáféréséhez Izver a kulcs?
– Részben. Izvert be kell juttatnunk, és ez csak úgy lehetséges, ha én lemegyek a telepre. Majd kell valaki mellém, de ezt
majd később. A lényeg, hogy Izverben lesz egy jeladó.
– Mihez?
– Orbitális bombázáshoz.
Erre többen felhördültek. Rufy azonban folytatta emeltebb
hangon.
– Klen így akarja kiiktatni régi társát. Küldött egy remek
italt, mely valójában szondák ezreit tartalmazza. Izver meg fogja inni, a szondák a gyomorfalára tapadnak. Ez kikerüli a testszkennereket. Egy óra múlva megkezdik egymás megkeresését,
és mikor a fele összeáll, máris küldik a jelet egy precíziós lövéshez.
Aylar az alsó ajkát harapdálta. Rengeteg mindent akart kérdezni még, de azt se tudta, melyikkel kezdje. Egyiket végül si-

került kinyögnie.
– Milyen cég védi a telepet?
– Egy zsoldos cég, de a telep nem alájuk tartozik… – Rufy
jelentőségteljes csendben maradt.
– Hanem?
– A Concord alá…
Ez kicsapta néhányuknál a biztosítékot. A Fregattverseny
óta folyamatosan azon küzdöttek, hogy javítsák biztonsági státuszukat, és ne kelljen lépten-nyomon a Concord elől menekülni. Erre most ezzel kezdhetik elölről majd az egészet. Ha egyáltalán sikerül. Sőt, a Concord ugyan átengedte már őket Highsec
rendszereken, de ha Rufy besétál egy börtönbe, akkor lehet,
hogy ki se engedik már, és örömmel csukják be Izver mellé egy
cellába. De ez is működhet, mert a bombázás miatt Rufy ugyan
meghal, de klónja biztonságban van.
Trondam már egy ideje nem rágcsált.
– Az oké hogy te és még valaki lemegy, de a többieknek mi
lesz a dolga?
– Feltartani a zsoldos egységet. És ha őket lőjük, nem rontjuk a Concord felé a státuszunkat.
– Igazad van – Trondam szeme nagyra nyílt és maga elé
meredt. – Concord telep bombázásáért még úgysincs kitüntetésem.
– Felszíni létesítmények elleni támadás nem rontja a biztonsági státuszunkat.
– És miért nem Klenék viszik le Izvert?
– Ők nem fejvadászok. De nekünk hivatalos leszállási engedélyünk lesz.
– És mi mi a francért csináljuk ezt az egészet?
– Mert a tervnek van egy második fázisa is. És azzal leszünk igazán megfizetve… – Rufy folytatta a részletekkel, melyet szinte mindenki sápadtan és döbbent csendben hallgatott
végig…

Nameyl legördült férjéről egy hosszas szeretkezés után.
Mindketten lihegtek, remekül érezték magukat. A nő párjához
bújt, és simogatta a csupasz mellkast.
– Bárcsak mindig így lenne – súgta.
A férfi csak elmosolyodott, és simogatta a nő fejét, egymás
után emelgette az ezüstszínű hajtincseket. A plafont nézte elgondolkodva.
– Ha minden jól megy, így lehetünk nemsokára, örökké.
– Már alig várom. De még sok dolgunk van – ezzel keze lecsúszott a takaró alá, és matatni kezdett a férfiasságánál.
– Uhúú – mosolyodott el Vladen. – Rohadt jó ez az ital.
– Hogy is hívták, aki feltalálta? – Nameyl a takaró alá
kezdte fúrni fejét.
– Nem mindegy? A lényeg … a lényeg … óóóó
A takaró ütemesen emelkedett és süllyedt.
Szexuális téren semmiféle problémájuk nem volt eddig, de
nagyon sokat dolgoztak, és csak kétnaponta tudtak találkozni
egy-egy órára. Ám ma az egész napjuk szabad volt, és Vladen
az amúgy is magas potenciálját ezzel a remek itallal a végletekig emelte.
Egy óra újabb önfeledt szexualitás után tartottak egy kis
szünetet, mert ugyan potenciáljuk rendben volt, testük minden
izma égett. Nameyl magasabbra állította a szoba fűtését, és kikászálódott az ágyból. Meztelenül vágott át a félhomályos szobán az asztalhoz, melyen egy kis dobozban igazi dohány lapult.
Sok bolygón termesztettek ilyesmit, sőt még állomások kertészeti szekcióiban is lehetett találni belőlük. Ára megengedhető
volt az átlagemberek számára is.
Nameyl rágyújtott, a füstöt a plafon felé fújta, és vitt egy
szálat párjának is. Középre tették a hamutartót és törökülésben
ültek az ágyon a két oldalára. Egymást nézték és mosolyogtak.
Vladen tekintete réveteggé vált, elgondolkodott.
– Min jár az agyad? – kérdezte a nő.

– Azon, hogy mi lesz a reakció, mikor elkezdjük a terv második fázisát.
– Egyesek utálni fognak, mások imádni – szívott a cigibe a
nő. Arcát megvilágította az izzás. – Készültünk rá, nem?
– De, csak majd ránk küldik az összes elérhető fejvadászt.
– Levédtük magunkat, nyugi.
– És ha megtalálják azt a pontot és áttörnek?
Ez most elgondolkodtatta Nameylt is.
– Akkor végünk van, drágám. De ne történjen ilyesmi.
Vladen idegesen sóhajtott. Feszültsége átragadt a nőre is,
aki elnyomta a cigit, és kerülte a férfi aggódó tekintetét.
A férfi hanyatt feküdt, kedvese melléje, és egymáshoz bújtak. Mintha csak most jöttek volna rá, miféle lavinát fog elindítani az, amibe belekezdtek, és nem is biztos, hogy győztesen
kerülnek ki belőle.
Az ital tomboló hatása miatt próbálták levezetni feszültségüket néhány óra további szeretkezéssel, de már inkább kétségbeesetten kapaszkodtak egymásba, mintha ez lenne az utolsó
együttlétük.
Egyszeriben a nő felkiáltott.
– Megvan a megoldás!
A férfi épp ekkor ért élvezetének csúcsához, melyet a nő türelmesen megvárt. Imádta a hálás tekintetét ilyenkor.
Mikor Vladen pár sóhajjal jelezte, hogy „köszönöm, kész
vagyok”, a nő leszállt róla. Felült az ágyon, és izgatottan mesélni kezdte mit talált ki.
Mikor ezt Vladen meghallotta, a kétségbeesés és a félelem
egy csapásra szűnt meg fejében, és átvette helyüket a pozitív
kilátás a győzelemre. Mert ha valamivel, akkor ezzel nemcsak,
hogy győznek, de magukat is remekül bebiztosítják…
A megbeszélés végeztével Rufy büszkén sétált ki a teremből, hogy megkezdje a kétnapos előkészületeket. A többiek

azonban még mindig zsibbadt csendben ültek. Egymásra néztek, többen a fejüket rázták lemondóan.
Trondam maga elé meredt, és olyan lassan tette a szájába a
rágcsálnivalót, mintha lezsibbasztották volna minden izmát.
Aylar vett egy mély lélegzetet, majd megpaskolta a férfi
vállát és felállt.
– Gyere, matarom. Kezdjünk készülődni!
Trondam csak bólogatott, mint egy élőhalott.
– Aylar, várj! – szólt rá Udari, kialfázva mentális pajzsait.
– Igen? – fordult meg a nő szapora szívveréssel. Egy pillanat erejéig élvezte a gyenge nő, a becserkészett nőstény szerepet, és megadóan sóhajtott.
A férfi eléje lépett, kezét hátratette, és a szemébe fúrta tekintetét.
– Mi a véleményed? – vett vissza a fellépéséből.
Aylar tehetetlenül széttette kezét. – Rufy megkergült, az.
– Kivitelezhető, amit kigondolt.
– Igen, de a következmények. Ha kiderül, hogy mi adtuk a
jelet a bombázáshoz, megint menekülhetünk. Pontosabban én
még csak először érzékelem majd ezt, tudod.
– Tudom. Csak a véleményedre voltam kíváncsi. Köszi.
– Nincs mit. – A nőstény most jött rá, hogy valójában erős.
Ki akart szabadulni a mentális szorításból. – Még valami? –
szegte fel fejét.
Udari a fejét rázta. Látta, hogy Aylar valamin töri a fejét, de
nem tudta mi az.
– Kezdünk készülődni, lefuttatjuk a szimulációkat.
Aylar csak bólintott, ujjaival V betűt formázott, majd sarkon fordult. Trondam után ment, aki épp úgy sétált ki a teremből még mindig a döbbenet hatása alatt, mint akit tökön rúgtak.
Udari a legénységéhez lépett. Még mindig ültek, és a földet
nézték maguk előtt mereven. Szinte egy húron pendültek. Mikor Udari felvette őket, jól tudta, hogy egy kiképzőközpontból
származtak, de az csak nemrég derült ki róluk, hogy egyazon

apától egy mesterséges anyaméhben. Manapság természetes
úton születni ritkaság volt.
Leyx felnézett, majd hátradőlt, karját összefonta. Nassy
csak felsandított.
– Mi a véleményetek? – kérdezte Udari, és hátratette kezét.
Nassy csak megvonta a vállát. Leyx azonban kimondta
amit gondolt.
– Már nagyon kíváncsi lennék, hogy Rufy honnan szedi
ezeket az ötleteket. Azt tudom, hogy egy gyerek még, de ilyet
kitalálni?
– Tudod, hogy mi van a fejében.
– Ja, káosz.
– Elég erőteljes – bólogatott helyeslően Udari.
– És ha nem sikerül?
– Akkor tépés van megint. Csak arra voltam kíváncsi, hogyan álltok hozzá. De látom, viszonylag pozitívan.
Udari magukra hagyta őket, és a többiekhez lépett. Tiree
áradozóan beszélt éppen arról, hogy ez miféle vakmerőség,
mégis bátor tett. Jura és Islay helyeseltek, de Kiex csak a fejét
csóválta: többeket idegesített akadékoskodása, és csak azért
nézték el neki a továbbiakat, mert egyszer éppen az ő aggodalma mentette meg a Revenantot a rajtaütéstől. Egy dologra nem
figyeltek. Kiex érezte, hogy valami nem stimmel. Normálisan
egyszer, maximum kétszer teszi szóvá nem tetszését, de akkor
már tizedszerre is nyavalygott. Hogy elhallgattassák végre, kiküldték Islayt a kérdéses rendszerbe és beigazolódott, hogy Kiexnek igaza volt. Még időben nyitották az ugrópontot, és kimenekítették a hordozókat. Megköszönték neki az ösztönös figyelmeztetést, aztán már kezdték komolyan venni az akadékoskodását.
Tiree már szinte repkedett a levegőben az izgatottságtól.
Már mindenki megszokta „hovatartozását”. Udarinak még
akadtak problémái vele, de már őt is egyre kevésbé érdekelte.
– Udari, drágám – áradozott Tiree, mikor a férfi közel lé-

pett.
Udari egy pillanatra megtorpant, ezzel jelezte, hogy nem
szereti ezt a megszólítást. Tiree megadóan tette fel kezét, és azt
imitálta, hogy becipzározza a száját. De nem bírta megállni,
hogy ne küldjön egy csókot feléje.
Udari legyintett, majd közelebb lépett, és katonásan kihúzta
magát.
Jura karba tett kézzel állt. Minden Amarral szemben távolságtartóan viselkedett, még akkor is, ha már kialakult a bizalom, de ez csak egyfajta büszkeségként villant fel. Islay kérdően fordult Udari felé, mert látta, hogy mondani akar valamit.
Kiex zárkózott tartásban nézte a földet, és felsandított rá.
– Ti mit gondoltok? – intézte hozzájuk Udari a kérdést.
Tiree nagy levegőt vett, hogy újabb köröket írjon le a levegőben az áradozástól. Udari csak feltartotta a kezét, jelezve,
hogy „tudom, tudom, meg ne szólalj”.
Islay megvonta a vállát. Neki volt a legkevesebb vesztenivalója, mert sosem kapták el, és sosem vitte bőrét a vásárra.
Neki mindegy volt, mibe és mikor vágnak bele.
Jura bizonytalanul ingatta fejét.
Kiex ismét a földet nézte elgondolkodva.
– Én azt gondolom – húzogatta száját –, hogy most van két
napunk, addig próbáljunk ismét találni valamit Rufy fejében.
Ha most végre sikerül, akkor talán még megmásíthatjuk a tervet a felfedezések tükrében.
Udari bólintott. – Magam is erre gondoltam. Most menjünk
be mi. Ismerősök.
– Hohó! Én nem szívesen szállok a fejébe. Emlékszel arra a
két szerencsétlenre?
– Ha ez történik, a klónunk majd aktiválódik. Most nyugi
van, nincs körözés. Én bevállalom.
Kiex egy sóhajjal és apró bólintásokkal jelezte, hogy ő is.
Jura, Islay és Tiree nem vállalták el, mert egyrészt nem volt
semmiféle tapasztalatuk érzet-programokkal, másrészt nem is-

merték olyan közelről Rufyt, mint a többiek. És ehhez az alámerüléshez nem árt az ismertség.
Udari maga mellé intette Kiexet, elköszönt a többiektől. Átkarolta a férfi vállát barátian, nyugtatóan, és kivonultak a megbeszélőteremből.
Aylar és Trondam a férfi kabinjához értek és leparkoltak a
kocsival. A fal egy bizonyos része elé állították, amiből fogókarok tolódtak ki, és a kocsit az oldalfalra tapasztották, hogy ha
kikapcsol a mesterséges gravitáció – ami sokszor megesett hajókon és állomásokon –, ne nyomja agyon az első erre járót.
Beléptek szobájukba. Az őrült akcióterv elhangzása után
gyomruk egyik percben összerándult az idegességtől, a másikban pedig liftezett az izgalomtól.
Trondam belépés után zombiként lépett az asztalhoz, és felmarkolt egy zacskó rágcsálnivalót. Aylar a sarokban álló világító automatához ment, és alkoholtartalmú italokat készíttetett.
Édeskést magának, Trondamnak pedig a kedvelt erős maró
italt, mely elzsibbasztotta a szájat, kikapcsolta az ízlelőszerveket, és pusztán a gyomorból fejtette ki hatását. Sokan szerették
ezt, ha nem volt kedvük beszélni, csak járatni az agyukat valamin. Mikor valaki hozzájuk szólt, csak feltartották az üveget,
és a beszélgetést kezdeményező tudta, hogy egy ideig nem számíthat válaszra.
Trondam leroskadt egy széles ülőalkalmatosságra, és a falba épített két méteres hullámzó képernyőt bámulta réveteg tekintettel. A megbeszélés felkavarta, ezért nem tudta volna kikapcsolni az agyát semmivel.
Aylar melléje ült, és finoman a kezébe adta az italt. Nem
koccintottak. Aylar aprót kortyolt italából, játszott az ízzel a
szájában, majd kényelmesen hátradőlt. Keze Trondam hátára
kúszott, és simogatni kezdte, majd a tarkóját is.
Trondam lerázta magáról Aylar kezét, felállt és eltávolodott. Vett két mély lélegzetet, és egy húzásra megitta italát.

Aylar ritkán kezdeményezett szexuális aktivitást, de most
jól esett volna neki, ha – saját szavaival élve – Trondam jól
megkúrja. De a férfi érzéseit mélyen érintette a megbeszélés
tárgya; lappangó emlékei pörölyként sújtottak le józan eszére.
Trondam Aylar felé fordult, miután lekényszerítette nyelőcsövén a kezdetben radioaktív hulladéknak nevezett italt.
– Tudni akarom mi van Rufy fejében.
– Én is, de …
– Még mielőtt indulunk. Honnan a francból szedi ez a lány
ezeket az ötleteket?
Aylar tanácstalanul rázta fejét, és ivott egy újabb kortyot.
Lábát keresztbe tette, és kényelmesen elhelyezkedett. Úgy döntött, hogy puszta vonzerejével feledteti el vele a hallottakat, és
kezdeményezi a feszültséglevezetést.
De ez nem működött. Trondam fel-alá járkált, az üres poharat az asztalra tette, és tele szájjal habzsolt.
Aylar épp mondani akart valamit, mikor berregett az ajtó
csengője. Ne most, légyszi.
Trondam rápillantott, majd fejével az ajtó felé intett. Aylar
feladta. Most egy ideig nincs tömés a lábad közt, bébi.
Felállt, majd az ajtóhoz lépett. Még válla fölött hátrapillantott Trondamra, szavak nélkül feltéve egy kérdést. Nem akarsz
inkább meg …
Nem! rázta a fejét Trondam, majd tekintete szúróssá vált.
Nyisd már!
Aylar egy sóhajjal feladta, de az indulat csak gyűlt benne.
Udari és Kiex álltak az ajtóban.
Aylar felnyársalta őket szemével. Kösz, csesszétek meg!
– Bocs – tartotta fel kezét Kiex – akkor jövünk később,
ha…
Már mindegy. Aylar kinyúlt, megfogta a kapitány gallérját,
és berántotta a szobába. Udari egyet nevetve hátralépett, kezét
megadóan feltartotta.
Aylar félreállt a száját húzva, majd a fejével intett: befelé.

Udari szinte bocsánatért esedezve lépett be, Aylar pedig rávert
a zárógombra.
Trondam úgy nézte őket, mintha idegeneket látna. Majd aztán megrázta a fejét, és bocsánatkérően feltartotta kezét.
Udari összeszedte magát, megköszörülte a torkát.
– Azért jöttünk, hogy Rufyról beszéljünk. Szeretnénk egy
alámerülést, mielőtt megyünk, hátha mi találunk valamit.
– Szakértők megszívták már – Aylar az automatához lépett,
és kérdően nézett hátra válla fölött. A két férfi nemlegesen rázta fejét. Legalább akkor igyatok valamit, bazdmeg!
– De ha ismerősök merülnek alá, akkor talán jó lehet.
– Ki akarod égetni az agyad?
– Ha ki is ég, a klónom aktiválódik. Most nincs körözésünk. Én megpróbálnám.
– Szintén – tette hozzá Kiex bólogatva, de roppant rosszul
érezte magát, hogy megzavarták Aylarékat. Trondamra pillantott, és látta, hogy sík ideg, és megszólalni sem tud, de még
nem az ital, hanem a tények súlya miatt.
– Trondam is ezt akarja – Aylar leült, és felkapta az asztalról félbehagyott italát. Feladta, hogy most érezze jól magát
mert ha Kiexék még ki is mennének, Trondam a jelek szerint
amúgy se lenne virtuóz az ágyban.
– Menjünk át akkor Rufyhoz – Udari Trondamra pillantott:
a mérges zombi bólogatott.
Egymásra néztek, befejezték italukat, majd elindultak Rufy
kabinja felé, ami mindössze öt perc sétára volt innen…
A megbeszélés után Rufy szinte bemenekült a kabinjába, és
magára zárta az ajtót. Levetkőzött, és vett egy forró tisztítófürdőt. Szájában az erőteljes pofon miatti vérzés már elállt még az
állomáson, de most újra megindult. Köpött a mosdókagylóba,
és figyelte, ahogy a véres víz lefolyik. Majd felnézett, és szemügyre vette magát. Tudta, hogy sokan önbizalom emelésére

vagy épp megsemmisítésére szokták használni a tükröt, de saját
magával szemben semmit nem tudott kezdeni. Sőt most jobban
érezte, mit érezhetnek mások, mikor a szemükbe néz. Megfoghatatlanság, rejtély, kiismerhetetlenség. Nem ismerte magát,
ösztönösen cselekedett, de azt azonban határozottan. Sokan
nem tudták, de sok tettére nem is emlékezett. Ezt igyekezett
leplezni zavarodottsággal, mellébeszéléssel. Eddig működött.
Emlékezett saját érzéseire a Fregattverseny idejéről. Gyerek volt. Aztán úgy érezte megkomolyodott, és hogy bárminemű döntést is hoz, számolnia kell a következményekkel is.
Ezeket igyekezett számításba venni minden alkalommal.
De aztán megszólaltak azok a mély dörgő hangok a fejében. Kettőt tudott elkülöníteni, de válaszolni nem sikerült nekik
sosem, hiába őrjöngött, hiába hisztizett, sőt már könyörgött is,
hogy hallgassanak el. Majd a vékonyka hang is megszólalt, ami
az emberekkel kapcsolatban nyújtott segítséget, a dörgő hangok pedig harci helyzetekben.
Tudta, hogy fejében titkok is rejteznek, és szeretett volna
hozzájuk férni, de neki sem sikerült. Még úgy sem, hogy teljesen átadta magát az alámerülésnek, hogy az eddig emlékkutatással foglalkozók ne ütközzenek semmi akadályba. Vajon mi
lett volna, ha ellenkezik? Akkor az összes alámerülő meghalt
volna?
Időnként úgy érezte, hogy belül mind a három alak érte
küzd. A kislány azért, hogy álljon meg a felnőtt-akarok-lenni típusú viselkedésben, és viselkedjen korához méltóan. A két másik pedig átmeneti irányításért, melyet mikor kellett, sikeresen
átvettek.
Próbált visszaemlékezni, hogy hogyan ültették be az emlékeket a fejébe: egy nagy szerkezet volt ott, melyet a fejére
eresztettek. Szúrások a tarkó és halánték tájékán. Ezek mellett
pedig felrémlett újra és újra a katonatisztek képe, akik körbeállták mielőtt a fejére tették a szerkezetet. Mikor még élesen emlékezett rá, nem ismerte a rendfokozatokat, és most, hogy isme-

ri, emléke kifakult. Már átnézte az összes létező jelzést, de nem
tudta, melyiket látta. Ez is ott lapult agya mélyén, mint egy begubózódott rovar.
További merengéséből a bejárati ajtó berregése térítette
észhez. Felkapott egy köntöst és bekapcsolta benne a melegítő
fűtőelektronikát. Csak ezután nyitotta ki a fürdő ajtaját. A kabinban szinte dermesztően hideg volt. Miközben átsétált, a fűtést is beállította. Vizes haját hátrasimította és kinyitotta az ajtót.
– Huhú – villantott egy mosolyt Aylar, aki idefelé menet kicsit felengedett. – Ráérsz, nagylány?
– Gyertek be – Rufy nyitva hagyta az ajtót, sarkon fordult,
a kabin süllyesztett közepére sétált és leült a világító asztal köré helyezett kényelmes fotelek egyikébe. Keresztbe tette lábát,
mint egy érett nő, és bájosan ingatta fejét. Nem is igazán érdekelte, mit akarnak a látogatók, sokkal inkább saját elméjének
titkai jártak a fejében.
Aylarék besétáltak, az utolsóként belépő Kiex csukta be az
ajtót. Leültek az asztal köré, és kérdően néztek Rufyra. Útközben megbeszélték, hogy Aylar beszél mindenki helyett.
– Rufykám – ugyanolyan nőies pozíciót vett fel fotelében,
karját a karfán nyugtatta. – A megbeszélés után elgondolkoztunk azon, már nem is tudom hányadszorra, hogy mi lehet a kis
buksidban.
– Szóljatok ha rájöttetek, én is szeretném tudni – Rufy Aylar felé fordította a fejét, de a többiek úgy érezték, körbehordozta tekintetét.
– Ha te is szeretnéd tudni, akkor most mi szeretnénk alámerülni a buksidba.
– Oké – válaszolt hűvösen.
Aylar zavarodottan nézett a férfiakra. Arra számítottak,
hogy Rufy ellenkezik, mert vagy fél a titkoktól, vagy félti őket
az agykiégéstől.
– Benne vagy?

– Mondtam: jó – Rufy most flegmán válaszolt.
– Akkor szeretnénk, ha velünk jönnél az orvosi központba.
– De tudjátok, hogy bajotok eshet?
– Igen. Most nyugodt időszak van. Ha mégis kiég valamelyikünk agya, akkor a klónunkban visszajövünk.
– Jó – Rufy felállt, majd egy beépített ruhatároló felé indult, és menet közben ledobta magáról a köntöst úgy, mintha
csak hívogatna maga után minden férfit a hálójába. Nem volt
tudatos cselekedet, csak ösztönös, de most akkor ez a kislány
lenne? Vagy Rufyban van már felnőtt személyiségcsíra is?
A férfiak a szájukat tátották a tökéletes test láttán; a puha
bőr még roppant kellemes illatot is árasztott magából, melyet a
köntös eddig nem engedett ki. Még Aylar is elképedt, aki az első másodpercben irigységet, majd csodálatot és vágyakozást
érzett. Végül észbe kaptak, illedelmesen elfordultak, és egymással egy mosoly keretében osztották meg zavarodottságukat.
Rufy egy testhezálló sötétkék overallt vett fel, rá pedig egy
hasonló színű derékig érő dzsekit. Fűthető csizmát húzott lábára, mert a hajó sok részén roppant hűvös volt, közel a nulla fokhoz. Haját pár ügyes mozdulattal copfba rántotta, és rákapcsolt
egy hajrögzítő gyűrűt. Megrázta a fejét, hogy a hajszálak kiegyenesedjenek, majd némán az ajtó felé indult.
A többiek figyelemmel kísérték egy szó nélkül minden
mozdulatát, és igyekeztek helyretenni magukban a látottakat:
Rufy most egy érett nőként viselkedett. Nem volt a megszokott
kapkodás, a leejtett dolgok.
Rufy az ajtóhoz lépett, kinyitotta, és félreállt az útból. Terpeszbe állt, kezét hátratette, mint egy ajtónálló biztonsági őr, és
maga előtt a földet nézte.
Aylarék kivonultak, közben egyenként álltak meg a lány
előtt egy másodpercre, hogy megértsék mi folyik itt, de egyikük sem jött rá.
A folyosón Aylar gyalogosan indult el: az orvosi szekció
mindössze hat perc sétára volt. A férfiak követték. Mikor Rufy

kilépett, nem értette miért nem aktiváltak egy kocsit. A többiekre és színeikre pillantva rájött, hogy feszélyezi őket a viselkedése, és szeretnének beszélni vele. Most átérezte ennek súlyát. Megszaporázta lépteit, és Aylarék közé osont. Mosolygott,
hangja barátságosan csengett.
– Ne haragudjatok. Tudjátok van a fejemben egy kis zűrzavar, és néha nem tudom hányadán állok magammal.
Aylar megtorpant. A férfiak szinte vele egy emberként. Úgy
állták körbe Rufyt, mintha el akarnának venni az értékeit.
Aylar Rufy szemébe nézett, és úgy érezte mintha végeláthatatlan messzeségbe bámult volna. Meg mert volna esküdni rá,
hogy egy egészen apró, talán néhány tized-milliméteres energiakisülést látott az azúrkék szemgolyón átfutni. De csak megvonta gondolatban a vállát: mesterséges szemek esetén előfordul az ilyesmi.
– Nézd, Rufy – tette vállára kezét megnyugtatóan. – Semmi
gondunk ezzel, ismerünk már. Ami gond lehet, az az, ha esetleg
kiakadsz azon, hogy mi kiakadunk. Természetes, hogy mi kiakadunk azon, hogy nem tudjuk, hogy te kiakadtál- vagy haragszol-e ránk. Ezért akadtunk ki.
– Azt hiszem ezt nem értem – mosolygott ártatlanul a lány.
Aylar sóhajtott. – Én sem. A lényeg, hogy minden rendben.
Azért választottam a sétát, hogy addig ellazuljunk, és úgy lépjünk be a fejedbe.
– Mm-hmm – bólogatott hevesen Rufy.
– Na – Aylar elengedte a vállát, és óvatosan elindult. Rufy
mellette lépkedett kényelmes tempóban.
A férfiak egy szót sem mertek szólni. A nők érzékenysége
és kiismerhetetlensége valahogy megmaradt az idők folyamán.
Mikor egyik kiakadt, a legjobb az volt, ha egy másik próbált
szót érteni vele, és visszahozni a hisztériából, letargiából.
– Hogy érzed most magad? – kérdezte finoman Aylar.
– Féltelek titeket. Tudom, mi van bent.
– Ha tudod, miért nem mondod el nekünk?

– Úgy értem, hogy… psssz… tudom mi van bent, amik
őriznek valamit, amit azonban már nem ismerek. No. Igen, ja.
– Értem. Azt szeretném, ha alámerülés előtt megnyílnál
előttünk.
Rufy elvörösödött és megtorpant. – Nem feküdtem le Izverrel.
Aylar meg sem állt, csak megmarkolta a lány overallját és
maga után húzta finoman.
– Nem állítottam semmi ilyesmit, és nem is nagyon érdekel. Úgy nyílj meg előttünk, mintha a testvéreid lennénk.
A testvérek szó hallatán Rufynak eszébe jutott, hogy igazi
szüleiért, akiktől természetes úton született, már folytatott keresést. Meg is találta őket, de már csak a halottak listáján egy
börtöntelep ostroma után. Nem érzett gyászt, meg amúgy semmit, melyet nem nagyon értett. Mintha csak egy kapu közelében lévő Concord közleményen látná az arcokat, de vérdíj nélkül. Az ügyet lezárta, és csatlakozott azon milliókhoz, akik
még csak nem is tudták kik a szüleik, sőt még azt sem, hogy
hogyan születtek: természetesen vagy kitenyésztve.
– Jó, az nem lesz probléma – mosolygott Rufy.
– Ez a beszéd, nagylány – karolta át a vállát Aylar. – Gondolj arra, hogy mi most bemegyünk segíteni, és egyfajta … ffff
… takarítást végzünk el.
– Ki akarjátok irtani azokat a fekete alakokat?
– Nem. Csak hozzá akarunk férni az információs emlékgócokhoz.
– Jó, mert félek, hogy ha segítetek a kis csajnak odabent
megölni a két fekete alakot, akkor a jó pilótaképességeim odalesznek.
Aylar bólintott.
Egy elágazáshoz érve jobbra fordultak. A folyosó szélesebb
volt, már látták a fegyveres őröket – mert Izvert errefelé tartották fogva –, és az orvosi részleg bejáratát, ami a félhomályos
folyosókat neonkék fényben fürösztötte errefelé.

Mikor odaértek, az ajtó sziszegve húzódott félre, és Slon lépett ki. Éppen vette fel dzsekijét, szeme még mindig beesett
volt az átélt fájdalomtól.
– Sloni – szólt rá Rufy. – Lemaradtál az eligazításról.
– Volt egy kis gondom – mutatott a fejére. Máris szemügyre
vette a férfiakat, legfőképp Trondamot, akinek ígért valamit, de
a férfit most nem érdekelte semmi. Udaritól tartott, még nem
feküdt le vele, Kiex pedig eltolta magától. – Majd elolvasom
később az összefoglalót. Mit csináltok itt?
– Alámerülés – mosolygott Rufy.
– Megint ki akarja valaki égetni az agyát?
– Igen, ők – a többiekre mutatott.
Slon rosszallóan ingatta fejét. – Ne tegyétek!
– Muszáj, Slon – szólt Aylar.
Slonban kellemes érzés szaladt végig a nő hangjától. Volt
már nővel, nem is egyszer, de Aylart túlságosan tisztelte ahhoz,
hogy közeledjen feléje. De ha Aylar tenne így, még itt a folyosón is ledobálná ruháit, és csinálná akár az egész legénység
előtt, vallotta be magának. Ezt az érzést azonban igyekezett
mindenki előtt titkolni. Rufy előtt nem sikerült.
A lány gonoszul vigyorgott, Slon pedig már elég jól ismerte
ahhoz, hogy nagy vonalakban tudja mit gondol. Rápillantott,
egy könyörgő pillantást eresztett feléje, hallgass, légyszi! majd
Aylar felé fordult és uralkodott magán.
– Miért muszáj?
– Mert ha elolvasod a jelentést, meglátod, hogy Rufy
megint olyan tervet eszelt ki, ami csak egy veterán katona
agyából pattanhatna ki. Még mi se találtunk volna ki ennél jobbat. Pedig…
– Értem. Jöjjek én is?
– Ha nem félsz, hogy kiég az agyad?
– Van klónom. Nyugi van most? Aktiválás nem gond?
– Nem – rázta fejét Aylar.
– Akkor jövök.

Aylar rámosolygott, és elsétált mellette. Rufy vállát továbbra is karolta, de a másikkal, míg senki nem látja, rácsapott Slon
fenekére…
Az orvosi központban akár húsz embert egyszerre lehetett
volna műtétnek alávetni különböző egymástól elválasztott ötször öt méteres szobákban, melyek a fal mentén helyezkedtek
el. Középen állt az adminisztrációs pult, mely mögött öten tudtak kényelmesen hozzáférni a Neocom terminálokhoz. A szobák és a pult közti terület makulátlan tisztasággal fénylett, egy
lapos takarítórobot fel-alá siklott zümmögve, összeszedve még
a molekuláris méretű piszkot is. A plafonon bonyolult csőhálózat futott, mely sűrített levegőt, gázokat, plazmát szállított. A
helyet a csövek közé süllyesztett kör alakú nemesgázlámpák
világították meg türkizkék fénnyel, a pult körül pedig néhány
földön heverő fényszonda várakozott arra, hogy bekapcsolják
őket, a levegőbe szökkenjenek, és behúzzák őket egy műtéthez
vagy vizsgálathoz.
Egy középkorú kopasz férfi pattant fel a pult mögött, mikor
meglátta a Revenant kapitányát, Udarit.
– Uram, mi járatban erre?
A többi adminisztrátor és orvos – hatan voltak az előbb felállóval együtt – érdeklődve pillantott a férfire, majd tekintetük
végigszaladt a többieken, és megállapodott Rufyn. Híre már
körbejárta a hajót, de a kissé zavarodott mosoly láttán ebben
mindig mindenki kételkedett, egészen addig, míg nem nézett rá
a tényleges eredményekre.
– Rufy Der kapitányon alámerülést szeretnénk végrehajtani.
– Ö … uram, azt nem tanácsolom, mert a legutóbbi …
– Bevállaljuk a kiégést. A klónunk biztonságban van, újraéledünk abban, ha szükséges.
– Rendben. Mikor kívánják a kezdést?
– Amint lehet.

– Javasolhatom az elő-szinkronizációt?
– Az mi is? – rázta értetlenül fejét Udari.
– Az egy fél órás virtuális összehangolódás. Egy szeparált
szerverre lépnek be mindannyian Der kapitánnyal együtt, egy
szimulált környezetbe. Megismerik kivetülésüket, ahogyan az
alámerüléskor fognak kinézni.
– Eshet bajunk idebent?
– Itt nem.
– Akkor kezdjük.
– Igen, uram.
A férfi kilépett a pult mögül, és a részleg távolabbi sarka felé igyekezett. Aktivált két fényszondát, melyek halkan zúgva
követték a levegőben.
A szeparált teremben csak ekkor kapcsolódott fel a villany,
és szinte mindenki hátrahőkölt a látványtól.
Olyan székek álltak félkörben, melyek kivégzéseknél voltak használatosak. Az alanyt beleültették, lekötözték, majd befecskendezték testébe a méreginjekciókat. Itt azonban a fejrésznél egy hatalmas félgömb alakú szerkezet lógott a plafonról,
melyből kábelek tucatjai kígyóztak a plafon felé.
A férfi mellé két női segéd érkezett be a szobába, és megkezdték a teszteket.
Rufy ült a középső székbe, karját lábát leszíjazták, hogy
esetleges nem várt agyi reakciók esetén ne kapjon magához és
mondjuk kikaparja a saját szemét, mert már megesett az ilyesmi. Tőle jobbra és balra Aylar és Trondam foglalt helyet, akik a
legközelebb álltak Rufyhoz. Utána Slon és Kiex, végül a legszélén Udari. Az ő végtagjaikat is leszíjazták.
– Kezdjük az összehangolódást – mondta nyugtatóan az orvos.
Fejükre ráereszkedtek a nagyméretű szerkezetek. Ez nem
közvetlen csatlakozást végzett, hanem beolvasta az agyhullámok frekvenciáját, ráhangolódott, és 82%-ban azonos érzetet
keltett, mint egy valós becsatlakozás a Neocomba. Ezen eljárás

legnagyobb előnye az volt, hogy az agykiégés előtt maradt néhány másodperc a vészleállásra. Ezért sült ki régen csak két orvos agya, és nem az összesé…
Az összehangolódásban egy virtuális fekete tér nyílt meg
előttük. Ugyanúgy néztek ki, mint ahogy most beültek a székekbe. Egy program mintát vett a jelen agyi reakciókból különféle szimulált helyzetekhez mérten. Ezt aztán felülírták, és virtuális énjükbe kábítófegyvereket programoztak, melyekkel
majd a sötét alakokat riasztják el, valamint kódtörő berendezéseket, melyekkel az emlékgócokat próbálják majd feltörni.
Az összehangolódás során Rufy kettőben jelent meg, a
mostani énjében, és abban a kislányéban, akit még régen talált
Trondam: két számmal nagyobb kantáros nadrágot hordott,
szintén nagy méretű cipőt, szőke haját két copfba kötötte, de
nem kétoldalt, hanem egy felül, egy pedig hátul. Olyan mordályt tartott vállán, hogy fizikailag fel kellett volna borulnia. A
két sötét alak nem jelent meg.
Mindenki összehangolódott a két Rufyval. Mindkettő barátságosan integetett, mosolygott, majd egymáshoz fordultak, és
egymás tenyerébe csaptak. Hajrá!
A virtuális tér áttetszővé vált, és besétált az orvos.
– Szinkronizáció kész. Még egyszer kérdezem, biztosak ebben?
Kézfejüket tudták mozgatni, és feltartották hüvelykujjukat.
A szerkezetek felvisítottak, és újabb impulzusokat küldtek
az agyba, ami reagált, megváltoztak az agyhullámok. Ezeket a
gép érzékelte, leképezte, és Rufy gépébe irányította, ami csak
most kezdett működni, és úgy nyitotta meg emlékvilágát, hogy
már a többieket is besugározta.
Egy elhagyatott űrhajó jelent meg előttük egy bolygó körül
orbitális pályán. Ki tudja mióta vesztegelt itt. Talán húsz kilométerre lehettek tőle. Látták a háttérben a csillagködök kaotikus mintáit, és a bolygó felszínét, ahol még az árnyékos oldalon is fel-felvillant egy erőteljes elektromos vihar.

A hajó kétséget kizáróan egy Armageddon volt. Oldalán hatalmas lyukak tanúskodtak arról, hogy valamikor elképesztő
rombolóerő vetett véget neki. Ez eddig rendben volt. Talán ez
lenne az a hajó, amivel a felfedező utazott?
Testüknek nem volt szüksége szkafanderre. Mindenki itt
volt, kivéve Rufyt.
A hajó egyik szegletében fényeket láttak villanni egy hatalmas lyukból, közel a hajó hídjához. Nyomban feléje repültek
körülbelül egy csatahajó sebességével, tehát eltartott egy ideig.
Két perc múltán már jobban ki tudták venni, hogy a lyukat
valami csatahajónál nagyobb célpontra tervezett nehéz-lézer olvasztotta bele a burkolatba. Azt a fényviszonyok miatt még
nem látták, hogy a belső részekből mennyi és milyen mértékben sérült meg.
Újabb két perc múltán már jobban szemügyre tudták venni
a villódzó fényforrást: egy reflektorból származott, és SOS jelsorozatra emlékeztetett. Ilyet a hajókról csak akkor szoktak leadni, ha már minden kommunikációs berendezés tönkrement.
Nem is történt ilyen már több száz éve.
A burkolatba olvasztott lyukhoz repültek, ami enyhén ovális volt, hosszanti részen jó hetven-, keskenyebbik részen harminc méter körül lehetett: a találat vagy elölről vagy hátulról
érkezett a törzsre, lapos szögben. Mögötte három szint tárult
fel; a belső falak nagy része szinte a padlóra folyt, az energiaszállító csövek szétszakadtak, és életveszélyes szögekben lógtak be a folyosókra, mint indák egy őserdőben.
A három szint közül a legalsón továbbra is villogott a
reflektor. Föléje repültek, és meglátták a kis Rufyt integetni.
Lassan leereszkedtek, és hangtalanul landoltak a megolvadt
elemeken.
A kislány ugyanúgy nézett ki, mint a kis Rufy, mikor megtalálták. Azúrkék szeme enyhén irizált a félhomályban. Egy akkora puskát tartott a vállán, mint a szinkronizációnál, amit se
Udari se Trondam nem bírt volna el támaszték nélkül.

A kislány a szája elé tette mutatóujját, hogy maradjanak
csendben, majd maga után intette őket. Elrugaszkodott a felismerhetetlen elemektől, és a lyuk mögé lebegett, mélyen be a
hajóba, a híd felé.
Egy zsilip zárta útjukat. Rufy először a jobb oldalra lebegett-, majd ellökte magát a faltól a másik oldalra, és ott is megnyomta a kivilágítatlan érzékelőket. A zsilip nyílni kezdett, levegő szökött ki mögüle.
Rufy sürgette őket, és amint sebesen belökték magukat,
visszazárta a zsilipet. Egy szakaszolóban álltak, ahol most nyomáskiegyenlítés zajlott, a mesterséges gravitáció is bekapcsolt,
de tekintve a hajó állapotát nem tudták honnan maradt ezekre
energia. De ez végül is Rufy emlékvilága, bármi megtörténhet.
A belső zsilip egy szűk folyosóra nyílt, amiben egy ember
ki tudta tárni karját két oldalra, hogy megérintse a hideg falakat. Csak a vészvilágítás égett, kísértetiesen nézett ki.
Trondam és Aylar volt ott akkor csak, és emlékeikben roppant haloványan élt, de most beugrott egy elhagyatott állomás:
húsz évvel a látogatás előtt evakuálták, miután génmanipulációval és biotechnikával alkotott lények szabadultak el, és megöltek mindenkit, akit láttak. Trondamék néhány tag elvesztése
árán jutottak csak ki egy darabban.
A folyosóra lépve Rufy visszazárta a belső zsilipet.
– Ni, no, nu, most tudunk beszélni.
Aylar megpróbált szavakat formálni, de nem sikerült. Csak
tátogott a többiekkel együtt, és szemlátomást legalább ötven
kérdést intéztek egymás felé.
– Ti nem tudtok beszélni, búúú, ne már – biggyesztette le
ajkát csalódottan Rufy.
Aylar megkísérelte a süketnémákkal szemben alkalmazott
jelsorozatot. Csodák csodája Rufy értette. Aylar elkezdte magyarázni miért vannak itt, de Rufy a „szavába” vágott.
– Tudom, hogy miért vagytok itt. Megmutatom hol vannak
az emlékgócok, meg, meg. Aztán látom van hogyishívjákotok,

amivel talán be tudtok törni.
Aylar azt próbálta kérdezni, hogy mennyi ilyen emlékgóc
van.
– Három nagy, és négy kicsi. Mind a híd közelében, de mélyen a hajó alján.
És most odamegyünk egyből?
– Ühüm.
Rufy egy lifthez szaladt, majd aktiválta. A mínusz ötödikről
indult el. Most a mínusz másodikon álltak.
A folyosó folytatásából egy hatalmas döndülést hallottak.
Nyomban rájöttek, hogy fényforrást nem programoztattak. De
Rufy erre mintha készült volna: gyorsan kiosztott pár fényrudat, melyeket megráztak. Zöldesen világítottak, de mindössze
csak pár méterre ért el fényük.
Rufy kiszedte Slon kezéből a rudat, és behajította a folyosóba, ahonnan a döndülés érkezett.
– Jujuj.
A többiek meresztették a szemüket, de semmi nem láttak.
Mi az? Kérdezte Aylar.
– Mostanában felbukkant pár újabb sötét alak. De nem tudom honnan jöttek és kik lehetnek azok, csak azt, hogy azok
nem olyan erőteljesek. Nem, nem.
Egymásra pillantottak zavarodottan. Talán éppen ezek végezték ki az előző alámerülő csapatot? Vagy valami más?
A lift megérkezett. Rufy befelé sürgette őket kezével, és
válláról leemelte a hatalmas ágyút. Megvetette lábát, a hang
irányába célzott és lőtt.
A plazmalövedék sivítva és csattogva hagyta el a csövet, átrepült a sötétségen. A saroknál belecsapódott egy kiálló modulba: olvadt cseppek repültek szerteszét. Rufy a szemét meresztette, de semmit nem látott. Behátrált a liftbe, és megnyomta az
ajtózáró érintkezőt.
Aylar megböködte a vállát, hogy ránézzen. Mi volt ez?
– Nem tudom – rázta a fejét Rufy. – De most biztonságban

vagyunk, míg leérünk. Egy pár másodpercig, ehehe.
A lift hangtalanul ereszkedett le a hajó mélyébe. Ezalatt a
pár másodperc alatt Aylar körbepillantott: mindenki félt, annak
ellenére, hogy igazából nincs is mitől félniük a klónok biztonsága miatt.
Mikor leértek, Rufy becélozta az ajtót, és intett fejével,
hogy valaki nyomja meg a nyitógombot. Pár másodperces hezitálás következett, végül Trondam adta be a derekát és megérintette a gombot.
Az ajtó halkan sziszegve nyílt szét: a nyomásértékekben
voltak eltérések.
Egy széles és nyílegyenes sötét folyosó fogadta őket. Az oldalfalak teteje enyhén befelé dőlt; itt-ott mélyedésekbe kellett
lemenni pár lépcsőfokon át, és vissza. Úgy saccolták, hogy
most valahol a hajó első harmadának a legalján lehetnek. A folyosó a hajó vége felé vezetett, és a talán háromszáz méterre lévő végén smaragdzöld színnel világított valami, de nem adott
elég fényt ahhoz, hogy teljesen bevilágítsa az odavezető utat.
Ismét hallották a döndüléseket. Rufy nem mert kilépni,
ezért valamit sziszegett fogai közt, majd belelőtt a sötétségbe.
A lövedék bevilágította a folyosót néhány tizedmásodperc erejéig, míg bele nem csapódott egy plafonról lógó vaskos energiakábelbe, közel a zöld fényekhez. Ezalatt semmi érdemlegeset nem tudtak kivenni.
Rufy kilépett, és kezével mutatta, hogy két oldalán sorakozzanak fel, célozzanak előre, hátra, és a folyosóból nyíló oldalfolyosókra.
Néhány lépés után Rufy megtorpant. Megvetette lábát, készen állt a lövésre. Szemét félredöntve a sötétségbe nézett öszszehúzott szemmel.
Egy kék szempárt láttak közeledni. Roppant sebesen. Mindenki készenlétbe helyezte a kábítófegyvereket. Szívük torkukban dobogott. Szitkozódtak volna, hogy levezessék feszültségüket. Még mindig nem értették, miért nem tudtak hangot kiad-

ni magukból. Talán azért, mert ez Rufy világa, és az egyik alapvető törvény az lenne, hogy csak ő beszél? Itt legalább valóra
vált.
A szempár közeledett. Sebesen. Futott, ezt jól ki tudták
venni.
Rufy végül felemelte fegyverét, hátralendítette, és a vállára
csapta. Nyomban rájött, hogy a cső még tűzforró, ezért felsziszszent, majd visszalendítette a fegyvert.
A szempár már látható közelségbe ért. Ez a nagyobbik Rufy
volt.
– Na végre, megvagytok – futott be lihegve.
– Azt hittem, te is ott leszel, ahol találkozunk – mutatott rá
vádaskodóan a kicsi.
– Gondoltam végzek egy kis felderítést.
– És, hogy ment?
– Jól. A Gócpontok őrizetlenek.
– A kisebbek adták a döndüléseket?
– Nem tudom – rázta fejét a nagy Rufy. – Hallottam én is,
de semmit nem láttam. Talán csak a vetemedés.
– Eddig nem döngettek semmik, csak most, hogy Ayliék
bejöttek.
– Hmm – vakarta fejét a nagy Rufy. – Akkor megyek előre.
– Inkább én, nekem nagyobb bumbammom van.
Aylarék tátott szájjal hallgatták ezt a beszélgetést. Egyre
jobban kezdett világossá válni, hogy Rufy miért viselkedik úgy,
ahogy. Nem irigyelték, az egyszer biztos. A nap minden szakaszában megszenvedhetett ezzel a vitával, de még a levegőben
lógott az a kérdés, hogy ez a beszélgetés a két énje közt mindennapos, vagy csak akkor történik, ha valaki alámerül? A válaszra várniuk kellett.
A két Rufy még vitatkozott azon, hogy bár a kicsinek nagyobb mordálya van, nem tud félreugrani, ha a sötét alakok támadnak, amik általában könnyedén kitértek a lövések elől, és
támadásuk pedig csak abban nyilvánult meg, hogy közel jussa-

nak, és elkezdjenek suttogni Rufy fülébe. Ekkor Rufy lemerevedett, és tette azokat a fura hajmeresztő dolgokat.
Végül megegyeztek, hogy egymás mellett haladnak előre.
A kis Rufy bal, a nagy Rufy jobb oldalon. Lassan. Tudták,
hogy ha a sötét alakok támadnak, akkor könnyedén meggyőzhetik arról, hogy puffantsa le Aylarékat. Ennek sikerében a kis
Rufy nem kételkedett.
De a nagy Rufyt sokkal jobban izgatta az, hogy ismét jobban megismerte önmagát. Nem három, hanem négy énje volt. A
nagy Rufy volt önmaga, józan esze. A kis Rufy volt ösztöne,
megérzése, és meglepő módon bátorsága, hiszen ebben a korában hagyták magára azon a kolónián, és kénytelen volt egyedül
túlélni, átlátni az alantas emberkereskedők szándékán, meggyőzni az elutasító orvosokat a testi átépítésekről, és alávetni
magát azoknak az emlékbeültetéseknek. A két sötét alak szándékát pedig továbbra is homály fedte.
A folyosón lépteik halkan kopogtak a fémpadlón. A döndüléseket többször hallották, összerezzenve kapták az irányába
fegyvereiket, de semmit nem láttak. Egyik döndüléssorozat éppen a lábuk alól érkezett, mintha a padló alatti szervízjáratban
kúszna valaki. Ez esetben ugyan odacéloztak, de még ha láttak
is volna valamit, akkor se tudtak volna rálőni.
Félúton jártak. A kis Rufy egymás után hajigálta előre a világító rudakat, és mikor elérték az egyiket, felkapta és továbbhajította.
Már kétharmadát megtették az útnak. A smaragdzöld fények kétségkívül egy teremből érkeztek, melyben talán a segédreaktor lehetett, hogy ha a főreaktor tönkremegy, vagy találat éri, a hajó még ne sodródjon tehetetlenül az űrben.
A döndülések megszaporodtak, mintha felbolygatták volna
az ismeretlen szunnyadó lakókat. De kik lakhattak itt? Talán a
régi legénység? Vagy valaki más?
Elérték a termet.
A smaragdzöld fények kiömlött folyadékból származtak,

mely a kaotikus terem padlóját apró tavak formájában borította.
A tavak közt ösvények – magas építésű fémelemek – vezettek,
melyek alatt energiakábelek rejteztek. A lapított gömb alakú terem átmérője megvolt vagy száz méter, magassága körülbelül
ennek fele. A reaktor jelenleg kikapcsolt állapotban pihent középen, egy gubóban, mint mikor egy pók szövi be hálójával az
áldozatot. A gubót embertörzs vastagságú kábelek tartották a
mennyezetről. Az ívelt oldalfalakból különféle segédmodulok
álltak ki, kétembernyi magasságúak voltak: mikor a reaktor
üzemelt, ezek fogták be a gerjesztett energiákat, és továbbították a hajó rendszereibe. Nem volt nehéz elképzelni, hogy ha
élő ember tartózkodna itt, azonnal szétporladna, mert nem lenne hely, ahol nem érné el egy energianyaláb.
És megpillantották azt, amiért ide érkeztek. Mint mikor valaki valami roppant sűrű folyadékot próbál lecseppenteni, de a
folyadék megszilárdul még mielőtt átadná magát a szabadesésnek, ezek fura módon a padlótól „cseppentek” a plafon felé,
meghazudtolva a gravitációs törvényeket. Hét emlékgóc volt
jelen, négy kicsi és három nagy. Mintha megszilárdult gyantából lennének, de bennük nem láttak semmit a fekete bevonat
miatt. A kisebb gócok kétembernyi-, a nagyobbak négyembernyi átmérőjűek voltak.
– Hát itt vagyunk – fordult a két Rufy egyszerre Aylarék felé, majd a nagyobb folytatta. – Tiétek a pálya. Javaslom egyszerre csak egynek essetek neki, és kezdjétek egy kicsivel. Az
előzőek nagynak estek, és felsültek, kisültek, pákk. Oksi?
Aylar bólintott. Besétáltak a terembe. Szerencsére az ösvényeken kényelmesen lehetett sétálni. Azt nem tudták, mi van,
ha belelépnek a zöld folyadékba. Aylar visszarohant a két vitatkozó Rufyhoz, és azt kérdezte, hogy mi van a vízzel.
A két lány csak a fejét rázta, bele ne lépj!, majd ismét egymáshoz fordultak és folytatták a vitát.
Aylar visszaosont társaihoz. Kezével mutogatta, hogy aktiválják a góctörő berendezéseket. Kezüket belecsúsztatták a ko-

csonyaszerű anyagba, és egymáshoz érintették őket. Ekkor
nyílt meg agyukban a hangos kommunikáció lehetősége.
– Mi a tökömért nem ezzel kezdtük? – fakadt ki Trondam.
– Már mindegy – morogta Aylar. – Szerintem Rufy se tudta.
Attól függetlenül, hogy újra tudtak beszélni, mégsem tették
fel a döndülésekre irányuló kérdést, hisz senki nem tudta volna
a választ. Inkább arra koncentráltak, hogyan férjenek hozzá a
gócponthoz.
A góc a fejük felett volt, ha ketten egymásra állnának, akkor sem érték volna el. De ami tartotta, szintén abból a gyantaszerű anyagból egy göcsörtös oszlop, azon keresztül a góchoz
lehetett férni.
– És most? – nézte kezét Slon. A kocsonyás anyag teljesen
befedte öklét, és úgy vonaglott, mintha valami élőlény lenne.
– Most szerintem ezt a kocsonyás valamit hozzá kell érinteni ehhez – mutatott Aylar a tartóoszlopra.
– És utána?
– Utána passz. Megpróbálom.
Közel lépett. Vett pár mély lélegzetet, mintha víz alá merülne. Kezét hozzáérintette az oszlophoz.
Karja a könyökig beszívódott. A kocsonyás anyag mintha
átolvasztotta volna a külső masszív réteget. Fura melegséget
érzett, és enyhe szorítást, de nem fájt. Kezét ide-oda forgatta,
hogy talál-e valamit, amit megmarkolhat, de semmi nem volt.
A góc odafent ekkor megrepedt: ökölnyi gyantadarabok
hullottak a földre.
– Ezt hogy csináltad? – nézett fel Trondam.
– Fogalmam sincs. De gyertek ti is!
Egymás mellé álltak, és kezüket besüllyesztették az oszlopba.
– Hmm, mint egy pina – vigyorgott Trondam.
Aylar megvetően nézett rá, aztán megadóan sóhajtott és
kuncogott egyet.
– Nekem is csak ez a hasonlat jutott eszembe.

– Csak a kezem dughatom be?
– Állj le, Trondam! Inkább…
Nem tudta folytatni. Éles fájdalom nyilallt fejébe, mintha
fejbe verték volna egy bokszkesztyűvel. Agya szinte rázkódott
fejében. És nem csak neki.
A fájdalom szerencsére gyorsan abbamaradt.
– Ez mi volt? – Trondam most ijedten nézett Aylarra.
– Bár tudnám az ostoba kérdéseidre a választ.
– A kérdés teljesen helyénvaló, mindenki ezt szeretné tudni.
– Akkor úgy mondom, hogy fogalmam sincs hogy lehetsz
ilyen ostoba, hogy azt hiszed én tudom a választ.
– Hohó, nézzétek – Slon a szabadon lévő kezét feltartotta:
kéken derengett.
– És ez meg mi? – Trondam már szinte hisztizett.
– Adjad – kérte Aylar Slon világító kezét a sajátjával.
Mikor megfogta, kezük szinte vakítóan villant fel. Máris
kevesebb szorítást éreztek az oszlopban lévő kezükön.
Aylar összehúzta szemét, és tett egy kísérletet: tenyerét kinyitotta, és felfelé húzta. Úgy tett, mintha megmarkolna valamit, és lehúzta kezét.
A gócgömb megmozdult odafent: újabb adag gyantadarabok hullottak a földre.
– Ugye láttátok? – nézett körbe Aylar.
Máris megfogták egymás kezét egy pillanatra. Fogalmuk
sem volt, hogy ez hogyan működhetett, mi lehetett ez az érzés.
De a lényeg az volt, hogy a gócgömb lesüllyedt, és már olyan
közel került, hogy felnyúlva elérték.
– Még lejjebb! – pillantott fel Aylar.
A gömböt lehúzták, és óvatosan lépkedtek ki alóla. Kezük
beleszaladt már a gömbbe.
A burkolat pedig megrepedezett, és darabonként hullott a
padlóra.
Amit pedig alatta láttak, máris megadta megannyi kérdésükre az egyik választ…

Aylar máris aktiválta a letöltő modult, ami az emlékből kiszedte a látott adatokat, hogy később részletesebben elemezzék. Amit eddig láttak, az az egyik sötét alak kilétével volt kapcsolatban, és az emlék egy flottacsata sorozatról szólt. Hogy
kik harcoltak kivel, mikor, további elemzés tárgyát képezte, de
az biztos, hogy ezt a csatát a sötét alak vezette. Hát már érthető, hogy mikor ez a felszínre bukkan, Rufy miért olyan jó.
Mikor a gömb mozgó tartalma megszilárdult, kezük körül
megszűnt a melegség. Kihúzták, és tűnődve nézték.
– Sikerült talán az egyik gócpontot megnyitni? – kérdezte
Kiex.
– Úgy tűnik – Aylar szaporán pislogott, gondolkodott. Ilyen
egyszerű lenne? De akkor miért égett ki az előző alámerülők
agya? – Nézzük meg a következőt. Most egy nagyot.
– Nem kéne inkább kiszállni, és jobban átnézni, mit találtunk?
– Előbb próbáljunk meg egy nagyot.
Elsétáltak egy nagyobb góchoz. Sokkal vaskosabb oszlop
tartotta. Aylar közben azon gondolkodott, hogy mi volt ez a kék
fény. Csak tippelni tudott: talán a kék fény tudat összehangolódás jele volt, és minél erősebb egy tudat, annál kevésbé ellenállóak a gócok. És öten fűzték össze így tudatukat.
A nagyobb gömb lecibálásával sem ütköztek semmiféle
akadályba. Már itt volt előttük, de nem tudták körbeállni, csak
a felét érték át.
Azt hamar meg tudták állapítani, hogy ennek az Armageddonnak a szériaszámát és nevét rejti a gömb, de egyelőre homályos volt a kép. Próbálták közelebb hozni, de ekkor valami
sötét alak libbent a gömb belsejében az orruk elé. Egy hatalmas
lándzsát tartott.
A kép közben fokozatosan élesedett. Ilyen ütem mellett
még körülbelül egy percre volt szükség ahhoz, hogy lássák az
apró részleteket is.
De a sötét alak felemelte a lándzsát, és feléjük szúrt. A

gömbből egy karvastagságú dárda vágódott ki, és átszúrta Aylar
fejét. Hogy biztosra menjen, a hordozója meg is csavarta. A nő
holtan rogyott a földre.
A kék derengés megszűnt, ahogy többen próbálták kezüket
kétségbeesetten kirántani a gömbből, de az nem eresztette őket.
A sötét alak odabent pedig most Slon elé libbent. Szúrt.
A dárda a nyakán találta el a lányt. Slon hörgött, légcsövébe
vér került.
A dárda visszahúzódott, a lány pedig holtan terült el a földön.
A sötét alak most Kiex elé libbent. A férfi lemerevedett, és
készült a fájdalomra.
A két Rufy azonban beleszólt ebbe, bár kissé későn. A kisebbik lövéseket eresztett a gömbbe, hogy a sötét alak visszahúzódjon. Azt biztosra vette, hogy ez nem az, amelyik időnként
beszélt hozzá. A másik Rufy megfogta az üvöltő Kiex kezét, és
segített kirántani. Sikerült.
A kis Rufy továbbra is lövésekkel tartotta belül az alakot, a
nagy Rufy pedig segített kiszabadulni először Trondamnak,
majd Udarinak.
– Jönnek. Tépjetek kifelé! – kiabált Rufy.
Trondamék behunyták szemüket. A hajó eltűnt előlük.
Hányingert éreztek, majd egy huppanást, ahogy fizikai testükbe
landoltak a székben.
Üvöltöttek a pániktól, és úgy vergődtek a székben, mintha
egy hordónyi mérges kígyót öntöttek volna ölükbe.
Az orvosok máris fellökték fejükről a szerkezetet, és lekapcsolták a szíjakat, Trondamék pedig kiugrottak a székből és a
helyiség sarkába vetődtek, mintha a sötét alak most is itt lenne,
és készen állna arra, hogy leszúrja őket. Arcukat védték feltartott kézzel.
A jelenet eltartott egy percig, míg rájöttek, hogy biztonságban vannak.
Elsőként Udari állt fel, és ijedt szemmel nézte Aylar és Slon

halott testét a székben. A sisak még a fejükön volt, és innen
nézve úgy tűnt, mintha ledarálta volna a fejüket: mellkasukat
vér borította
Az orvosok leemelték a két nőről a szerkezetet, és nyomban
hátrahőköltek a látványtól. Aylar és Slon szeme fennakadt. A
szemhéjak alól előbuggyanó vér bemocskolta szép arcukat.
Szájuk fájdalmas kiáltásba merevedett.
Az orvosok lecsukták a nők szemhéját. A középkorú férfi
Udarihoz lépett, leguggolt eléje, és nyugtatóan szólt hozzá.
– Mondtam, hogy nem tanácsolom ezt.
Udari rémülten pillantott körbe. Még mindig úgy érezte,
hogy a dárda mindjárt lesújt.
Az orvos látta, hogy sokkhatás alá került. Annyit tudott,
hogy ezek az alámerülések fokozott érzelmi reakciókat váltanak ki, nagyobbat és erőteljesebbet, mintha belerepülnének egy
torpedófelhőbe. Sokat nem lehetett tenni a várakozáson kívül…
Eközben Aylar és Slon klónja aktiválódott egy HighSec
naprendszerben. Egyazon terembe helyeztették magukat.
Mikor felültek, hánytak, a világ forgott velük. Azt sem tudták kik vagy mik. Aztán a robotkarok finoman körbefonták
nyakukat, fejükre tolták a sisakokat, és megkezdődött az emlékbevitel. Szemükbe mintha forró tűket szúrtak volna, gyomrukból pedig mintha sav akarna a felszínre törni elpusztítva útközben a nyelőcsövet, szájüreget.
Az egyperces folyamat végeztével a szerkezet lenyílt fejükről, és alaphelyzetbe fordult: a klónok készek voltak az aktív
cselekvésre.
– Aztakurvaélet – fújtatott Aylar maga elé meredve mind a
fájdalomtól, mind attól, ami miatt meghaltak.
– Hogy én még egyszer be nem megyek, bassza meg, az is
biztos – nyögte Slon
– Azt hiszem én se.
Aylar kikászálódott a kis kapszulából. Megpróbált felállni,

de lába megcsúszott a padlón és elterült. Nem ütötte meg magát, de most nem is akart felállni onnan.
Az orvosok kint csak ekkor tudták meg, hogy klónaktiválás
történt. Segítségre készen rohantak be, és máris körbevették
őket.
– Hölgyeim, jól vannak?
– A faszt vagyunk jól – Aylar gyűlölködve nézett az orvosokra, mintha azok bármiről is tehetnének.
Slon előregörnyedt és hányni kezdett. Majd térdre roskadt
és folytatta. Azt hitte, borotvapengék jönnek fel gyomrából, és
ebben látott némi igazságot: a hányásba vérszínű foltok keveredtek.
Aylar követte példáját, de ő nem érzett oly éles fájdalmat,
„csak” a gyomra és nyelőcsöve lángolt.
Az orvosok maszkokat adtak nekik, hogy lélegezzenek mélyeket, és nyeljék le a maszk belső felében egy szívószálon át
bejuttatott folyadékot. Ez segített, gyomorégésük pillanatok
alatt megszűnt.
Aylar a kezén támaszkodott a földön. Csak ekkor eszmélt
rá, hogy meztelen. Az egyik orvosra nézett most már könyörgően, és kért valami köntöst, de az orvos azt mondta, hogy előbb
le kell mosni a testtartósító folyadékot, aminek szaga emlékeztetett a hányáséra. Segítettek neki felállni, és a zuhanyzó felé
botorkálni.
Mikor elhúzták előtte a függönyt, rányitották a jéghideg vizet. Aylar üvöltött, mintha gyomorba döfték volna. Attól kezdett félni, hogy kalapáló szíve végez vele egy szívroham formájában. De tudta, hogy ezt muszáj: a hideg vízben megannyi
vegyszer keringett, hogy a bőr ellenálló képességét felébressze.
A félperces kínzás értékű tisztálkodást követően szívverése
normál ütemre lassult. A vízben kezdték csökkenteni a vegyszerek mennyiségét, mígnem már csak tiszta víz csordogált a
testén. Emelték a hőmérsékletet is, hogy jobban érezze magát.
És újabb fél perc múltán már szemét behunyva élvezte a meleg

vízsugarat.
Slon zuhanyba tételével csak ekkor végeztek, és a vékonyabb hangú sikoly tudatta Aylarral, hogy a lány most kezdi a
szükséges szenvedést…
Néhány percen belül egyszerre léptek ki a zuhanyzóból. Új
embernek érezték magukat, mely nem is állt oly távol a valóságtól.
Meghozták nekik a ruhát, egy kezeslábast, melyen a „Friss
klón, nem beszámítható!” feliratok elöl, hátul, kézen, lábon,
különböző irányokban futottak.
A nők beleugráltak. Már jobban érezték magukat, csak egy
konstans zsongás maradt meg fejükben, mint egy nagyon erős
másnaposság. Két számjegyet is nehezükre esett összeadni.
Az orvosok elvégezték az utolsó teszteket, vizsgálták a szemet, mely előtt megkérdezték igazi-e, vért vettek, melyet gyorsan bevizsgáltak, a bőrt több helyen bombázták radioaktív dózissal, hogy figyeljék a védekező reakciókat. Minden érték zöldet mutatott.
– Készen vannak – fordult feléjük az orvos mosolyogva.
Ebben a mosolyban ellenségeskedést véltek felfedezni. Történt
is már sokszor ilyesmi, hogy a klón a friss beinjektált emlékek
közt egy ősellenséget látott a hideg zuhanyt megnyitó orvosokban. Nekik estek. De éppen ezért állt két biztonsági őr célzott
kábítófegyverrel a közelükben.
Az őrök az orvos utasítására leeresztették a fegyvereket.
Aylarék elnézést kértek, ha bármi rossz kicsúszott a szájukon, de a doki csak nevetve legyintett, mert már hozzászokott
ősei napi szintű említéséhez.
– No, indulhatunk vissza – sétált ki a klónozóból Aylar lassan. Mellette Slon lépkedett, inkább csak vonszolta magát.
– Mennyire vagyunk?
– Nem messze. Veszünk gyorsan valami siklót, és uzsgyi.
– Vegyünk elfogót. Nullsecben álltunk meg, útközben baj-

ban lehetünk, ha valaki unatkozik.
– Jó ötlet. Gallentét?
– Tökmindegy, mindet tudom vezetni.
– De neked kell megvenned.
– Tudom, persze, az inkognitó. De nem értem, hogy miért
nem ismerik fel az arcodat az állomásokon.
– Mert rengetegen hasonlítanak arcban Aylar Brenre. Kapitány azonban nem sok van belőlük.
– Gyere, erre – Slon egy szállítókocsi felé invitálta Aylart,
aktiválták, beültek, és máris a hangárszekció felé vették az
irányt, hogy vegyenek egy hajót, felszereljék, és irány vissza…
Trondam felvette a kapcsolatot Aylarral, és megnyugodott,
hogy már mindketten rendben és úton vannak visszafelé. Sok
sikert kívánt nekik, Aylar pedig hozzátette, hogy fűtse fel a kabinjukat. Trondam tudta, miért. Normális esetben izgatottság
lett volna úrrá rajta, de most csak azt látta ebben, hogy levezetheti feszültségét, és semmi többet.
Kiex és Udari nyugtatókat kért az orvosoktól, és vártak a
fél órás teljes ellazulásra az injekciókkal karjukban. Trondam
azonban nem kért, mert egyrészt sokkhatás ide vagy oda, még
észnél volt, másrészt pedig vagy a nyugtató üti ki, vagy pedig
Aylar, ha nem tudja lekezelni mikor visszaér. Ilyen téren Aylar
nem volt egy bonyolult nő: csak jól kellett kezelni az ágyban és
kész. Fél órára hálás nősténnyé változott, aztán visszatért karizmatikus énje, ami nyugodtabban osztotta az utasításokat.
Aylar az érkezést – amennyiben nem puffantják le őket útközben – negyven percre saccolta. A kabin felfűtéséhez két
perc kellett, visszamenni oda további tíz, tehát Trondamnak
most volt 28 perce, hogy megrángassa Rufyt.
A lány közben aggódóan lépett Kiexhez és Udarihoz, de
azok csak ijedten meredtek rá, sőt még arcukat is védték tőle.
Rufy csak feltartotta a kezét bocsánatkérően, és elhátrált tőlük.
Arcára kiült az ijedtség, úgy érezte, ez az ő hibája.

Sarkon fordult, és a kijárat felé iramodott. Rettenetesen
érezte már magát. Megszaporázta lépteit, mikor Trondam markolt bele hirtelen felkarjába és maga elé perdítette.
– Nem megyünk sehová kisasszony – ezzel megtaszította a
vállát.
Rufy értetlen ábrázattal tántorodott hátra néhány lépést és a
mögötte lévő várószékbe zuhant. Trondam pedig előrehajolt,
rámarkolt karjaira és rászorította a karfára.
– Áúú, hé, Trondi!
– Nyughass! Mesélj!
– Mi… mit?
Trondam hirtelen elengedte a lányt. Reflexszerűen viselkedett úgy, mintha Rufy titkolna valamit, de az ijedt ábrázat eszébe juttatta, hogy erről nem tehet, és ők voltak a kíváncsiskodók.
Felsóhajtott, a levegőt hosszan fújta ki.
– Ne haragudj. – Karba tette kezét. – Hirtelen téged okoltalak azért ami történt velünk.
– Tényleg nem tudom kontrollálni ezeket, Trondi. Ne hari,
oksi?
A könyörgő arckifejezés láttán Trondamnak megesett a szíve rajta, és óvatosan kisegítette a székből. Megigazította a ruháját és a kék végtelenbe nézett, a titkok óceánjába. Megrázta a
fejét.
Az biztos, hogy egy újabb alámerüléshez szakértői csoportot kell összehívni, vagy pedig nekik kell jobban felkészülni.
Gyakorlat kell ehhez is, mint bármiféle virtuális hálózatban kalózkodáshoz.
– Én kérek elnézést – Trondam bűnbánóan lehajtotta a fejét.
– Idegesít minket ez a sok titok. És főleg az, hogy itt vannak az
orrunk előtt, de nem tudunk hozzájuk férni. Mintha … egy nő
feküdne előtted, várva hogy jól megdugd, de nem tudod letolni
a gatyádat.
– Trondi, én ezt nem értem.

– Nem érdekes – Trondam Rufy vállára tette a kezét. – Szeretném, ha a következő két napban, míg készülődünk a leszállításra, egymagad szállnál magadba, és a kis Rufyval próbáljatok
valamit kitalálni.
– Ó, sokszor próbáltam én már egyedül. Akkor jönnek a fekete alakok, és átveszik az irányítást, és kidobnak.
– De akkor azok hogyan veszik át váratlan helyzetben is az
irányítást?
– Nem tudom… ne haragudj – Rufy már könyörgött, hogy
hagyja békén.
– Oké, oké – Trondam elengedte a vállát. – Tehát akkor
most készülünk a leszállításra. Utána pedig ismét rád koncentrálunk, és többen ereszkedünk be, rendben?
– Rendben – szívta meg az orrát Rufy. – Persze ha sikerül
az akció.
Trondam helyeslően ingatta a fejét, mert tudta, hogy bizony
az elbukásra az esély jóval magasabb, mint a nulla százalék.
Még mondani akart valamit, de Aylar hívása megzavarta.
– Matarom, még huszonnyolc ugrásra vagyunk. Beszéltél
Rufyval?
– Igen, itt áll előttem.
– Vetíts ki!
Aylar arca megjelent Trondam csuklója felett. A férfi Rufy
mellé állt, hogy mindketten lássák a nő arcát.
– Rufy, jól vagy? – nézett rá Aylar, de szokás szerint semmit nem olvasott ki a szeméből.
– Jól, csak kicsit rosszul érzem magam, hogy bajotok esett
miattam.
– Ne okold magad, mi akartunk bemenni. Figyelj, most
koncentrálunk az akció előkészületeire, és utána pedig rád.
– Nagyon magabiztos vagy. Az akció nagyon veszélyes.
– Tudom. De ha tervezünk előre, akkor az agyunk azt úgy
diktálja nekünk, hogy dolgunk van, ne adjuk fel egykönnyen.
– Értem. Mikor értek ide?

– Már csak huszonhét ugrás.
– Sloni is ott van?
– Igen, Rufy – szólt bele a lány.
– Jól vagy, Sloni?
– Már jól, de pokolian voltam.
– Ne haragudj – Rufy a szája elé tette kezét. Már kezdett túl
sok lenni, hogy ennyi embernek ártott egyszerre.
– Semmi baj. Figyelj, nemsokára beszélgetünk egy nagyot.
Trondam ebből rögtön tudta, hogy Aylar vette rá a lányt a
vigasztaló beszédre.
– Oksi, Sloni.
– Rufy – szólt Aylar. – Akkor most a tervre koncentrálunk.
Egy napi felkészülés bőven elegendő. Továbbra is rám bízod a
terv részfeladatainak kiosztását?
– Persze.
– Akkor nemsokára beszélünk, ha visszaértünk, aztán kicsit
ledőlünk, és holnap hajrá. Trondam, te pedig…
– Mindjárt iszom a serkentőmet – sóhajtott megadóan a
férfi.
Slon és Aylar felnevetett a háttérben.
– Lehet, hogy átugrik Slon egy italra, bánod?
Trondam rögtön látta a szemében, mire gondol.
– Dehogy – mosolygott.
– Jöhetek én is? – kérdezte Rufy, de fogalma sem volt,
hogy miről van szó.
– Nem – válaszolták egyszerre.
Rufy ijedten Trondamra pillantott. A nők érzelmeit hologramokon át nem látta, de Trondamét már igen. Máris megértette
miről van szó, és nem kotyogott tovább.
Aylarék elköszöntek a beszélgetésből és bontották a vonalat.
Trondam még néhány szót váltott Udarival és Kiexszel.
Rufy tőlük is bocsánatot kért, de egyikük se haragudott rá.
Megbeszélték a mai pihenést, és hogy holnap újult erővel meg-

kezdik a felkészülést.
Először Rufy hagyta el az orvosi részleget. Válla kissé előregörnyedt, tördelte a kezét: még marcangolta magát a történtek miatt.
A három férfi megsajnálta. Váltottak még néhány szót arról, hogy mit fognak csinálni. Udari gyakorolni fog Nassyval
és Lexszel egy kicsit. Kiex utánanéz bizonyos dolgoknak a Neocomban Izverrel kapcsolatban, nehogy valami nem várt következménye legyen már annak is, amit idáig tettek.
Trondam pedig már szinte rohant a kabinja felé…
Aylarékat a Nullsec régióba érkezéskor kis híján kicsavarták a hajóból, és csak Slon tudása mentette meg őket. Egy kis
vadászó gangbe botlottak, akik kidobták a térfogó szondákat,
melyre az elfogók immunisak voltak, de a pontozásra nem. Egy
másik elfogó száguldott feléjük sebesen, de legyorsulták, és
szépen lassan kikerültek a többi hajó fogóberendezéseinek hatótávjából. Aylar átvette a fegyverrendszerek kezelését, és viszsza is lőtt az ekkor már magányos elfogóra, aminek pilótája inkább jobbnak látta, ha visszatér pajtásaihoz a kapura, és békén
hagyja a prédát. Ezután Aylarék már csak szembejövő hajókkal
találkoztak ugráskor, de azok nem jelentettek veszélyt, és az út
további részében már nem ütköztek akadályba sehol.
Miután megérkeztek és bedokkoltak a Revenantba, többen
kérdezték tőlük, látva egyenruhájukat, hogy minden rendben
van-e már velük. Úgy érezték igen, de mindenekelőtt egy kiadós alvásra szükség lesz.
Rufy kabinja felé vették az irányt, hogy váltsanak pár szót
személyesen, aztán irány Aylaréké. Még repülés közben megbeszélték, hogy benne vannak mindketten a hármas játékban.
Aylar szinte udvarolva indítványozta ezt, és Slon nagyon élvezte.
Az ajtó elé állva Aylar Slonra nézett, és várta a megerősítést. Azt is megbeszélték, hogy nem vetik Rufy szemére, ami

történt velük – bár legszívesebben lehordták volna azért, hogy
miért volt olyan felelőtlen az emlékbeültetésekkel kiskorában.
De hát senki nem tudta, hogy ez lesz, Rufy meg aztán végképp
nem: ő csak jó pilóta szeretett volna lenni. Azonban azoknak a
tiszteknek a jelenléte is további kérdéseket vetett fel. Mintha
Rufy egy tenyésztett katona, vagy még inkább valami időzített
bomba lenne.
Aylar vett egy mély levegőt, és csengetett. Rufy néhány
másodperc múlva ajtót nyitott nekik.
– Jaj, sziasztok! – kiáltott fel örömtelien, arca ragyogott, és
úgy vették észre, hogy mintha a szeme is világosabb lett volna,
de ezt már csak bemesélték maguknak. – Gyertek be!
Félreállt az ajtóból, a két nő pedig belépett. Máris a szabványos elrendezésű szoba közepére sietett, és megigazította a székeket nekik. Majd az egyik háttámláját tartva mosolygott.
Aylarék leültek, Rufy pedig velük szembe.
– Izé … – átkarolta saját vállát, és a földre meredt. – Szeretnék bocsánatot kérni tőletek.
– Mondtam, Rufy, semmi gond, ez a mi hibánk, ne marcangold magad ezért.
– Biztos? – „pillantott” fel.
– Egészen – Aylar megerősítésért – ahogy megbeszélték –
Slonra pillantott, a lány pedig helyeslően bólogatott. – Slon
sem haragszik.
Rufy szaporán pislogott. Látta rajtuk, hogy vannak elfojtott
érzelmek, melyek ügy lüktettek, mint egy csillag felszíne. De
azt már nem tudta megmondani ő sem, hogy mik lehetnek
ezek, és arra tippelt, hogy az izgatottság, hogy Trondam már
várja őket. Nem sejtette, hogy ez Aylar ötlete volt, hogy „kijátsszák” ezen dolgok időzítésével Rufy szemét. Bejött a terv.
Rufy nem tette szóvá a további észrevételeit. A beszélgetésben eltértek az alámerülés élményeitől, és inkább a terv részleteire koncentráltak, hogy melyik részt vegye át Aylar.
Nem töltöttek el sokat a lánynál, talán tíz percet. Majd el-

köszöntek tőle, és elindultak Trondam felé…
Néhány másodperccel később már szinte futottak…
3. RÉSZ
Fogolyleadás és…
Két nappal később…
Izver leszállítása megkezdődött. A börtöntelep egy Nullsec
zsákrendszer egyik sziklabolygójának a felszínén helyezkedett
el, mint az egyetlen létesítmény. A bolygókitermelő egységeket
már felszámolták, mert túl sok támadási lehetőséget biztosítottak a telep ellen. És aki esetleg fittyet hányt a korlátozásokra,
és mégis szeretett volna a nyersanyagokban gazdag bolygóra
telepíteni valamit, azt vagy a rendszerbe lépéskor-, vagy az első
kitermelt anyagmennyiség begyűjtésekor lőtte porrá az a zsoldos egység, ami a telep és a rendszer védelmével volt megbízva.
A Concord alá rendelt egységről Kiex gyűjtött be minden
szükséges információt a Neocomból: több mint kilencszáz tagjuk volt. Nagy részük felszíni megbízásokat teljesített testőr- és
csapásmérő egységekként leginkább ebben a régióban szerteszét. Közülük százketten rendelkeztek pilótaengedéllyel: húszan logisztikával és gyártással foglalkoztak, a többiek mind
harci hajók vezetésével. Legtöbbjük újonc volt, aki kevesebb,
mint egy éve váltotta ki első pilótaengedélyét. Őket tíz öregebb
pilóta vezette, akik azonban már elég tapasztaltak voltak ahhoz,
hogy megnehezítsék az akció sikerét. A cégnek két irányítótornya volt a rendszerben, melyek alatt a hajók időztek, és a kis
lakó/szórakozómodulokban múlatta a legénység az időt. A
Concord mindent megadott nekik, és ebben benne voltak Izver
lányai is. Egy informátornak köszönhetően ők is tudomást szereztek arról, hogy Izver meddig elment, hogy saját szolgáltatá-

saiban monopóliumot élvezzen. A lányokat ugyan megtartották,
de inkább már ismét a valódi lányok szolgálatáért vágyakoztak,
és egyre többet szerződtettek a cégbe, mint szolgáltatásfelelősök.
A rendszerbe lépéskor Rufy megadta az érkezés célját kis
Amarr gyártmányú siklójával. Örömmel vették tudomásul,
hogy valaki elkapta Izver Pneolt, sőt valaki már hallott Rufyról
is, de csak a hatékony módszerről, ahogyan dolgoznak. Rufy
megnevezte kíséretét: Islay Rham Anathemában, Zarten Eert
Sabreban, és Mahdon Trel Aresben. Utóbbi kettő Kiex kötelékéből az egyik elfogó-, a másik pedig Falcon pilóta volt, aki
most ebbe a Sabreba ült. A Sabret nem nagyon akarták átengedni a kapublokádon, de Rufy kidumálta őket, hivatkozott a
veszélyes útra, és hogy egy Sabre feltart egy egész köteléket,
ha szükséges. Nem is hazudott sokat, az út során valóban történt egy rajtaütés, melyről átadták a harci jelentést. Az már a
jelentésben nem volt benne, hogy a támadók épp Aylarék voltak, és az egészet megrendezték. Ráadásul Zarten az akció idejére kilépett a cégből, és alapított egy kétfős kis kezdő céget.
Az akció miatt őt fogják majd hajkurászni, és Rufyék tiszták
maradnak. Zarten aztán elbújik pár hétre, és minden rendben
lesz.
A hajók elfordultak a kaputól, és elrepesztettek a bolygó felé. Az utazás közben Rufy máris nyitotta a beszélgetőcsatornát
a többiekhez.
– Ni-no-nu, bent vagyunk. Mondtam, hogy Izver miatt simán átengednek.
– Simán azért nem ment. Jó ötlet volt az az ál-támadás. De
bent vagyunk és ez a lényeg – mosolygott Islay barátságosan.
– Akkor mindenki a helyére. Islay, te vissza a kapuhoz álcázva! Zarten és Mahdon, ti pedig a telep fölé orbitális pályán!
A tervnek megfelelően legyetek készen!
– Működni fog a jeladó? – kérdezte Zarten. Fiatal Amarr
srác volt, átlagosan nézett ki, rövidre nyírt fekete haja alól szi-

gorú tekintet villant, de aki ismerte, tudta hogy ez csak az alapvető távolságtartás.
– Elvileg igen.
– És nincs zavaró a rendszerben? – tette hozzá saját kérdését Mahdon. Fiatal Gallente lány volt. Vörös haját copfba kötötte.
– Nincs. Máskülönben hogyan hoznának be ők is a saját
dolgaikat?
– Hmm, igaz.
– Érkezünk…
A hajók kiestek a hipertérből. A Mars-vörös színdominanciájú bolygó betöltötte a kilátókat; kiválóan látták a repedezett
felszínt, a kanyonokat, hegyeket, vetemedéseket.
– No itten vagyunk, ni – sóhajtott Rufy. – Indulok lefelé, eltart majd egy darabig. Ti akkor maradjatok itt, a terv élő fázisba lépett.
A sikló mozgásba lendült. Slon átírta a biztonsági alrendszereket, mert űrhajók navigációs rendszerében alapesetben
benne foglaltatott a bolygóktól és holdaktól tartott biztonságos
távolság, hogy a hiperhajtóművek üzemeltetésekor a gravitáció
ne zavarjon be. Egy rövid ugrást követően már jobban látták a
felszínt: a kiszáradt tavakat, folyókat. A bolygó talán néhány
ezer évvel ezelőtt kék színű lehetett. Lekérték az adatokat róla,
és beigazolódott sejtésük: egy napkitörés tépázta meg az atmoszférát. Nappal rekkenő hőség uralkodott halálos napsugarakkal, éjszaka pedig minden repedezettre fagyott, és ez a státusz
egymást váltotta, míg már csak az őshonos életformák legszívósabbjai maradtak életben talán a föld alatt. Ebből a távolságból látszódtak az elhagyatott kitermelő és feldolgozó állomások, a kaotikus összekötő hálózat. Úgy tűnt, hogy ennek a féltekének nagy részét befedték ezek, tehát a bolygó valóban gazdag lehetett nyersanyagokban.
A kihalt kitermelő egységeket összekötő, felszínen futó
szállítócsövek ákombákom vonalai közt egy ezüstösen csillo-

gó, háromágú hópehelyre emlékeztető létesítményre közelített
a külső kamerarendszer, és felnagyította. A nap éppen ezt a féltekét sütötte, még a képeken is vakítóan csillogott a létesítmény
központi modulja, és a három kar, melyekből mint egy falevél
erezete megannyi keskeny folyosó nyílt. Ezeket véletlenszerűen kötötték össze, teljes káoszt jelképezve.
A létesítménynek mindössze egyetlen földalatti szintje volt,
melynek tervrajzát nem sikerült megszerezni, de nem is volt
igazán fontos, mert a célszemély a felső szintek egyikén, közel
a főkupolához várta az alkutétel időpontját.
A sikló elérte az atmoszféra maradékának felső rétegeit.
Lángoló üstükösként hullott alá az égből. Odabent Rufyék rázkódtak, egyesek magukra is kapcsolták a biztonsági berendezéseket, nehogy egy hirtelen légörvény – melyből jócskán akadt
itt – úgy megdobja őket, hogy a szemközti falról pattanjanak
vissza.
Izver száját bekötötték, hogy ne szóljon egy szót se, mert
azt mindenki elismerte, hogy igen jó meggyőző képességgel áldotta meg a tenyésztő technológia istene. Bilincsbe verve tűrte
a megaláztatást, melyről sosem álmodott, hogy részese lesz.
Minden jól ment, minden nap élvezet, és most mindennek vége
szakadt. Ő még nem tudta, hogy Rufyék mire készülnek vele
kapcsolatban.
A sikló elhagyta a felső rétegeket, a hajót körbeölelő lángok
eltűntek. Az érkezést öt percre saccolta a fedélzeti számítógép.
Bent a siklóban egy kis csapat kényelmesen el tudott férni.
Az elülső kilátó előtti félkör alakú konzolegyüttesen lehetett elvégezni az irányítást, de csak manuálisan. A középső részen
egy enyhén süllyesztett területet jelöltek ki rikító sárga festésekkel, ahová kis méretű konténereket lehetett tenni, és rögzíteni esetleges atmoszférában tett utazások alkalmával. Körben az
utasok számára padokat építettek be, melyek felett biztonsági
ketrecek lógtak, készen arra, hogy bárki magára húzza, ha úgy
hozza szükség.

Rufyn, Slonon és Izveren kívül még itt volt Udari, Nassy,
és Leyx, akik Rufy testőrségét hivatottak eljátszani. Udarinak
és Rufynak volt némi priusza a Fregattverseny miatt, de az már
elévült, és mikor Concord tisztekkel találkoztak, azok csak az
ujjukat rázták intően feléjük.
Rufy kikászálódott a székből, és az enyhe dobódások közben Izverhez ment. Féltérdre ereszkedett előtte, és leszedte szájáról a tapaszt.
– No, Izvi, megérkeztünk.
A férfi gyűlölködően nézett rá. Mondani akart valamit, de
Rufy egy üveget lengetett az orra előtt.
– Ezt idd meg szépen!
– Mi ez? – a férfi próbált szemkontaktust létesíteni a lánynyal, de úgy érezte, mintha egy átlátszatlan napszemüvegbe
nézne.
– Jeladó szondák vannak benne. Nekünk csak az a feladatunk, hogy ide hozzunk téged, és leadjunk. Szerintem a megbízóm téged használ arra, hogy valakinek odabent meghatározzák a pozícióját. Annyit elintéztem neked, hogy a megbízóm
téged is ki fog hozni.
Rufy természetesen folyékonyan hazudott. Ha elmondaná,
hogy Izver nemsokára elpárolog, akkor le kéne tuszkolni nyelőcsövén az italt, és akkor a gyomra görcsbe rándulna, vagyis a
szondák nem tapadnának fel rendesen.
A férfi örömmel vette el az italt, és egy húzásra megitta.
Kissé fémes íze volt. Fintorgott.
– Ügyi – mosolygott Rufy és elvette az üres üveget, majd
visszatapasztotta a száját.
Felállt és Udari felé fordult. – Készüljetek!
Nassy a robotjait a testére tapasztotta, mint mell-, hát, és alkarvédőket. A kis Semkath egy elnagyolt csillogó rágcsáló
alakját vette fel, amit egy Jitához közeli bolygón találtak. Feje
kissé elnyújtott volt, két erőteljes hátsó lábbal és négy közepes
méretű mellsővel rendelkezett, és egy hosszú farokkal, mely az

eredeti állat esetében apró tüskék rengetegét volt képes egy farokcsapásra bármilyen áldozatba fúrni, mint önvédelem. Tüskék Semkath esetében nem voltak.
Leyx ismét rozsdásnak és ütött-kopottnak tűnő testhezálló
páncéljában állt készen arra, hogy megkezdjék az akciót. Kalapácsát a hátára erősítette, a plazmavető mellé. A páncél egy
prototípus volt, élőnek is nevezték. A lényege az volt, hogy viselője belülről csatlakozott hozzá: a páncél egy szenzorokat tartalmazó belső réteget simított a bőrre, mint valami feszülős ruhát. Ez közvetítette a hordozó minden érzékét a páncél apró
feldolgozó egységeibe. Például mikor a hordozó úgy érezte,
nem tud kitérni egy lövés elől, ijedten összehúzta magát. Ezt a
páncél támadásnak „vélte”, és ahonnan a támadás érkezett, egy
apró pajzsgenerátort aktivált. Ballisztikus lövedékeket – melyek nem merőleges szögben érkeztek – le tudott téríteni pályájáról. Más szóval lepattantak. Energiafegyverekkel szemben ezt
azonban már nem tudta megtenni, ekkor csak csökkentette a
bejövő rombolóerőt. Mindez a védelem kézifegyverekkel
szemben működött csak, nagyobb lépték ellen csak a szerencse
és a megfelelő kitérés, fedezékbe húzódás segített.
Udari nem bújt nehéz páncélzatba, mert úgy ítélte, hogy az
már túlmenne a gyanú fogalmán. Elég, ha csak Leyx van benne, mert az övé sem tűnt harci páncélnak, csak egy egyszerű
könnyed önvédelminek. Hosszú fekete kabátot viselt, fekete
szemüveget, viszonylag ellenálló pulóvert, nadrágot és csizmát.
Hátán egy nagyméretű távcsöves fegyver lógott, kezében egy
részecskevetőt tartott.
Rufy hasonló csillogó zafírkék overallt és kabátot viselt,
mint mikor a fejébe szálltak, de a nadrág szélén két vastag világossárga csík futott. Oldalán egy energiafegyver pihent, másik
oldalán pedig az összetekert lánckorbács, melyet már régen
nem suhogtatott. Talán utoljára még a Fregattverseny előtt, már
nem is emlékezett rá, ezért még az akció előtt tartott egy kis
gyakorlatot.

Úgy beszélték meg, hogy Slon a hajóban marad, készen a
lelépésre.
A börtöntelep foltokban csillogó tömege egyre jobban betöltötte a kilátókat, melynek jobb szélén megjelent a atmoszféra analizálás eredménye is: kétszáz kilométer per órás széllökések, 45 Celsius fok, légsűrűség 34%. Ez volt az igazán szökésbiztos rendszer, mert ha valakinek mégis sikerül kijutni, a fulladozás miatti kín visszatereli a telepre. Rufy kiosztotta a maszkokat egy kis tartállyal, és neki is viselnie kellett, mert a légszűrő nem biztosított extra levegőt.
Feltették a maszkokat, Izverre is adtak egyet. A férfi szeme
csillogott az örömtől, és némán hálálkodott. Rufy ezt észrevette, és megpaskolta a vállát. Minden oké, nemsokára kint vagy…
vagy mégsem? Hííí, bocsííí.
Slon a siklóval lapos szögben süllyedt. A széllökések kis híján elsodorták a vektorról, ezért a rendszer aktiválta a manőverezőhajtóműveket és korrigálta pályájukat.
A telep központi kupolájának méretei vetekedtek egy csatahajóéval, az egész telepé pedig egy hordozóéval. Saccolás alapján akár több ezer rabot is fogva tudtak tartani a szökés lehetősége nélkül. A kupola magassága több száz méter lehetett, teteje törhetetlen üvegből készült. Már ki tudták volna venni, hogy
mi rejlik alatta, de hatalmas porfoltok takarták a belátást. Három leszállóplatform helyezkedett el az egymással százhúsz fokos szöget bezáró főszárak közt, mely szárak kilométerekre
nyúltak három irányba. A kisebb erezetszerű mellékfolyosók
kiépítése már szabad szemmel látva is túlment a kaotikus fogalmán. A főkupola tűnt a legrégebbi épületnek, még némi formatervezés is felfedezhető volt, talán egy Amarr templom lehetett régen. A főszárak pedig valójában egymásba kapcsolt egyszerű dobozépületekből-, és a kisebb folyosók is hasonló egyszerűséggel felszínre helyezhető elemekből álltak.
A közeli platform navigálófényei életre keltek. És valami
más is…

– Rufy! – meresztette kifelé szemét Slon. – Ezek céloznak
ránk.
– Igen? De … jaj, a leszállóengedélyek. – Rufy a konzolhoz ugrott, és válaszolt a hívó félnek, aki már eddig is próbálkozott. Tudta, hogy szállítmány érkezik, de követnie kellett a
biztonsági protokollokat mielőtt megadja az engedélyt a leszállásra.
– Itt Rufy Der – lélegzett fel. – Leszállási engedélyt kérünk
fogolyleadásra.
– Der kapitány, legközelebb válaszoljon azonnal, kis híján
lelőttük magukat.
– Bocsi, bocsi… vagyis elnézést, elnézést, na.
– Utolsó figyelmeztetés, szálljanak a platform fölé, hogy leszkenneljük a hajót.
– Igenis – Slonra pillantott, a lány bólintott.
A sikló lelassult, és a platform fölé ereszkedett. Egy hatalmas széllökés következtében több kilónyi por borította be a kilátót. Apró tisztítóberendezések keltek életre, és végigszaladtak
a kilátó felületén, elporlasztva és lefújva mindent.
– Szkennelést elvégeztük. Leszállás engedélyezve, Der kapitány, de az előbbi óvatlansága miatt veszélyes besorolást kapott.
– Ó… jó, bo… elnézést még egyszer.
– Legszívesebben ezt most figyelmen kívül hagynám, de
követnem kell a protokollokat. Összességében örülünk, hogy
elfogták Izver Pneolt.
– Mi is.
– Várják magukat a zsilip belső felén.
– Köszönjük.
Slon a siklót a platform fölé reptette, és megkezdte a lassú
ereszkedést. Egy újabb szélroham majdnem kisodorta őket, de
a manőverezőhajtóművek állták a sarat. A sikló végül zökkenve
landolt a platformon.
A rendszerek halkan süvítve álltak le. Az utasok kikapcsol-

ták a biztonsági berendezéseket, és a zsilip köré csoportosultak.
Felvették a maszkokat, beállították a megfelelő értékeket.
Rufy körbenézett mindenkin. Slon a hajóban fog maradni,
készen az indulásra. A lány visszanézett rá, aggódóan nyelt
egyet. Nem a haláltól félt, hanem a láncreakciótól, ami miatt
aszteroidák közti bújócskázássá fajulhatnak a további hetek,
hónapok.
Udariék sem voltak sokkal nyugodtabbak. Biztatásért pillantottak Rufyra, de a maszk szemvédője mögött irizáló szemben ezt nem találták. Rufy csak remélni tudta, hogy valahogy
rájuk ragadnak érzelmei.
A zsilip sziszegve kinyílt. Porfelhő tódult be olyan erővel,
hogy szinte hátrahőköltek. Izvert végül kitaszigálták, és a gyalogosforgalom számára kijelölt festett útvonalon a telep zsilipje
felé haladtak.
A szél úgy tombolt, mintha élő lenne és azt akarná, hogy
Rufyék ne jussanak be a telepre. A platform szenzorai érzékelték a veszélyes szélsebességet, és embermagas széltörők emelkedtek fel a sima poros felszínből, hogy megóvják az itt sétálókat. Kísérteties süvítés hallatszott.
Rufyék elérték a zsilipet, ami két rakodó- és szállító járművet is be tudott engedni. A szél tombolásában is hallatszott a
nyikorgás: úgy tűnt, ezt a zsilipet nem nyitják túl gyakran, vagy
pedig az időjárás kezdte ki a nyitómechanizmus egymáson súrlódó elemeit. A zsilip két oldalra csúszott kínos lassúsággal.
Mögötte fegyveresek álltak félkörben, célzott fegyverrel.
Rufy arra számított, hogy a Concord emberei lesznek itt, de ebből hamar rájött, hogy ők csak a telep vezetését végzik egy kényelmes és biztonságos irodából. Tehát ezek a zsoldos cég felszíni egységei voltak.
A zsoldosok közül az egyik leeresztette fegyverét, és közelebb intette Rufyékat. Mikor a belső felén álltak, a zsilip csukódni kezdett, és másodpercek múlva döngve bezárult.
– Fegyvereket letenni, falhoz állni, ellenőrzés.

Rufyék tudták mi a protokoll. Levették maszkjukat, oldalukra akasztották, letették fegyvereiket, és az oldalsó falhoz álltak, kezüket a falra tették. Egyik zsoldos átvette Izvert, és leszkennelte a kézfejére festett kódjelet. A többi egyenként vizsgálta át Rufyékat egy szkennerrel. Másodpercek múlva testük
kékesen derengve jelent meg, hogy átvizsgálhassák az Implantokat. Természetesen egyikük sem léphetett volna be, mert túl
sok veszélyes vörös foltot jelzett a hologram, de mivel fejvadászok voltak, erre megvolt az engedélyük. És a zsoldosok úgy
gondolták, úgysem tehetnek itt senkiben és semmiben kárt, ha
esetleg a rossz oldalon állnának.
Rufy halk imát mormolt, hogy a testszkenner ne találja meg
Izver gyomrában a szondákat. De néhány másodperc múlva a
„minden rendben” hangjelzés megnyugtatta. Ha ezt az ellenőrzést fél órával később végezték volna el, akkor máris bajban
lennének.
A szkennelés végeztével a szakaszparancsnok lépett Rufy
elé. Egy hosszú fekete széldzsekit viselt, hátán a telep rikító fehér emblémájával. Maszkját a fejére tolta. Tekintete barátságos
volt, most pedig inkább elismerő.
– Elnézést a szokásos protokoll miatt, ez az eljárás. Elengedhetik a falat, visszavehetik fegyvereiket.
– Semmi gond – mosolygott Rufy.
– Hallottam, hogy Rufy Der és Udari Pow érkezik ide – pillantott rájuk elismerően. – Végignéztem a Fregattversenyt,
amiben részt vettek. Gratulálok.
– Hehe – Rufy zavarodottan vakarta meg tarkóját copfja
alatt. – Izgi verseny volt. Udari jó volt.
– Hú, ne is mondja, imádtam azt, mikor tomboltak azon az
óriáskolónián. Az a cikázás a házak közt fantasztikus volt.
Amúgy, őszintén bevallom, mikor üldözték magukat a verseny
után és a Scope csatornán szinte minden rajtaütést közvetítettek, szurkoltam rendesen. Ha akkor elkapják magukat, jó esélylyel ide kerültek volna. De akkor én gondoskodtam volna arról,

hogy ne legyen pokoli a büntetésük.
– Aha…
A férfi most mosolygott. Rufy látta, hogy csodálja őket, de
valamit titkol. Talán bánta, hogy nem kerültek ide? Rufy sajnos
nem minden érzelmet ismert. Megfelelő önkontrollal bárki átverte a szemét, de senki nem tudta, hogy szükséges ilyesmi
vele szemben.
– Nos, átnéztük az engedélyüket. Sajnos nem kísérhetik be
Izvert a börtönblokkba, és addig maguk sem hagyhatják el a létesítményt, míg nem végezzük el az átvételi procedúrát.
– Jó, nem sietünk sehová – vonta meg a vállát Rufy. – Lenne még egy extra kérésünk: valakit szeretnénk meglátogatni.
Lehetséges?
– A látogató szekcióba hozatjuk, de a cellájához nem mehetnek. Fél órát kaphatnak csak.
– Jó… az bőven elég…
– Erre, kérem. Köszönjenek el Izvertől, szép munka volt.
Rufy és Udari a férfi felé fordult. Szájáról levették a tapaszt.
– Légy jó fiú – paskolta meg arcát Rufy, és pimaszul vigyorgott. Majd kacsintott.
Izver még mindig azt hitte, hogy ki fogják hozni. Azt imitálta, hogy roppant dühös, ezért neki akart menni Rufynak. Hamar lefogták és eltaszigálták. Egy hatszemélyes kerekes járműbe tették, és az egyik mellékfolyosó irányába sebesen elgördültek.
– Erre – intette őket maga után a férfi. A többi fegyveres
már nem célzott Rufyékra, csak vállukra akasztották fegyvereiket.
A nagy méretű teremből – melyben megannyi hatkerekes,
szélvédett jármű állt készen mind belső, mind külső szállításra
– három irányban vezettek tovább folyosók, egymással mindössze csak néhány fokos szöget bezárva. Bennük két jármű kényelmesen elfért volna egymás mellett. Középen egy kijelölt

sávot biztosítottak ezeknek, az oldalfalak mentén pedig a gyalogszerrel közlekedőknek. A plafonon csőhálózat futott, közülük ósdi lámpák lógtak, és bevilágították fényükkel a rozsdafoltos falakat, a poros sima padlót.
Egy másik jármű haladt el mellettük, melyben éppen a zsilip felé szállítottak egy nőt. Vörös rabruhában volt, de bilincsek
nem voltak rajta: talán letöltötte büntetését, és szabadon engedték.
Folytatták útjukat befelé. A folyosó jó száz méteren vezetett
előre nyílegyenesen. Végét egy széles zsilip zárta. A férfi eléje
lépett, és egy panelen beütötte azonosítókódját, tenyerét beszkenneltette. A zsilip tárulni kezdett.
A következő folyosószakasz ipszilon alakban kettéágazott,
és keskenyebbé vált. A jobb oldali szárnyon indultak tovább,
továbbra is gyalogosan, és nem messze egy keskenyebb személyzeti ajtót láttak, mely előtt őrposzt állt halványan világító
erőtérkerítéssel a padlótól a mennyezetig. Oldalt egy ütött-kopott bódé állt, melyet abból az anyagból építettek, mint az
egész létesítményt. Benne talán öten férhettek el ágyakon.
Közeledtek feléje. A plafonból ekkor őrágyúk ereszkedtek
le, magas frekvencián visítottak. Gyors saccolás azt mondta,
hogy ezek még akár egy felszíni járművet is könnyedén darabokra szednének.
A vezető feltartotta jelvényét, melyet két vékony lézersugár
beolvasott. Az őrágyúk abbahagyták a visítást, és hangosan
csattogva visszaemelkedtek a plafonon lévő fészkükbe.
Az erőtérkerítés mögötti őrök is leeresztették fegyvereiket,
és figyelték a közeledőket.
– Elég jó a biztonság – bólogatott elismerően Udari, és Rufyra sandított. – Nem úgy, mint pár mélyűri telepen, ahol egy
hajóval bárki szétlőheti a falakat és ollé, mindenki mehet amerre lát… ha persze van rajtuk űrruha.
– Itt is volt már támadás – jegyezte meg a vezető.
– Tényleg? És mi történt?

– A támadók nem tudták, hogy a telepen jelfogók is vannak.
Azt hitték, ha nem sikerül az akció, csak megölik magukat és
visszajönnek a klónjukban. A marhák.
– Miféle jelfogó? – Udari kezdett elsápadni, és örült, hogy
ezt a fényviszonyok miatt nem nagyon lehetett észrevenni.
– A saját fejlesztésünk, bár vannak hasonló típusok. A lényege, hogy ha valaki meghal, a testében lévő jeladó nem tud
jelet küldeni a külvilágba, és a klónja nem aktiválódik. Aztán
aki meghalt, az úgy is maradt, akit meg elkaptunk, az meg még
mindig itt rohad.
Ez azt jelentette, hogy a teleppel kapcsolatos adatok hiányosak voltak. Udari azt szerette volna kérdezni Rufytól, hogy
honnan szerezte őket, de az egyenértékű lenne a lebukással is.
Csak szigorúan nézett rá a szeme sarkából.
Még azt se tudták megbeszélni, hogy mit tegyenek. Most
még visszafordulhatnának, és a levegőből adják le a jelet a
bombázásra, de akkor a terv második fázisának lőttek. És ahhoz Rufy, Aylar és Trondam nagyon ragaszkodott.
– Egy … egy kis türelmet – Rufy megtorpant, vele együtt
mindenki. Megpróbált egy kis időt kicsikarni.
– Mi baj? – nézett rá értetlenül az őr. Valami jelet adhatott,
mert a kíséretben mögöttük haladók megfogták fegyvereiket,
készen arra, hogy célra rántsák és tüzet nyissanak.
– Hát … üm … akit meglátogatunk, annak nem mindegy
mit mondunk. Elég zűrösen váltak el útjaink.
– Értem. Rendben – a férfi maga után intette a fegyvereseket, akik ismét lazítottak a fegyverek fogásán. Eltávolodtak
annyira, hogy Rufyék meg tudják beszélni mit tegyenek.
– Azt hiszem máskor kell végrehajtani a második fázist –
suttogott Udari. – Csak akkor bombázunk, ha már elhúztuk a
csíkot.
– De megéri kockáztatni. Gondolj bele, hogy…
– Ebben egyetértek, de a rizikófaktor…
– A bombázás miatt itt elképesztő pánik lesz. Sikerülhet.

Udari csak a száját húzta. Nassyra és Leyxre pillantott. Ők
sem voltak túlságosan nyugodtak a kimenetelt illetően. Az
azonban kétségtelen, hogy a bombázás miatti káoszt megfelelően ki lehet használni a lelépésre.
– Honnan szerezted a terveket? – kérdezte Udari.
– Egy Minmatar nőtől.
– Matarok … megbízhatatlan népség.
– Hé, Udi, Trondam is …
– Jó, jó, bocs. Nem úgy gondoltam. Mit tudsz róla még?
Nem lehet, hogy szeretne minket eltenni láb alól? És ez így egy
kiváló lehetőség?
– Nem tudom – nyelt egy nagyot Rufy.
– Hogy hívják ezt a nőt?
– Őőő… Nameyl Theol.
– Ki ez?
– Kereskedőnek vallotta magát.
– Kíváncsi lennék, mivel kereskedhet, ha egy fejvadász céget akar így csőbe húzni.
– Nem néztem utána, de most hogy mondod…
– Nos ezzel foglalkozunk később.
– No … mit mondtok? – Rufy azt is megtanulta az elmúlt
hónapokban, hogy bizonyos érzelmeit támassza alá kézmozdulatokkal is a szeme miatt. Most kérdően tette szét kezét.
Udari fintorgott. Nassy és Leyx rosszallóan csóválta a fejét.
– Ne kockáztassunk – mondta Udari. – Túl rizikós. Meglátogatjuk őt, és elhúzzuk a csíkot, aztán bombázunk, kinyomozzuk ki ez a Nameyl, és utána jövünk vissza a barátodért.
Rufy szinte sírt. De valóban jobb volt ez így.
Néhány perces beszélgetésben informálta Aylart arról, hogy
mibe csöppentek. Aylar nem tudott sokat tenni, és e tehetetlenség miatt pár szitkozódás elhagyta száját. De végül belátta,
hogy tényleg jobb várni a második fázissal.
Rufy bontotta a vonalat.
– Akció második fázisa lefújva – fújta ki a levegőt hosszan.

Udariék bólintottak, és visszatértek az őrökhöz.
– Minden rendben? – kérdezte gyanakodva a vezető.
– Igen – bólogatott Rufy mosolyogva. – Tudja mi kaptuk el
a foglyot, akit meglátogatunk. Fenyegetett minket a kiterjedő
kapcsolataival, de megtaláltuk és levadásztuk őket. Aztán átadtuk őt egy fogolyszállító cégnek, akik ide hozták, mi is csak
nemrég tudtuk meg, hogy itt van. Most kíváncsi vagyok az arcára.
– Á, értem – mosolygott a férfi. – Nincs is jobb ennél. Velem is történt már hasonló.
A férfi közben leadta a jelet az ajtónyitásra. Az erőtérbarikádot lekapcsolták, és a széles zsilip nyikorogva nyílni kezdett.
Egy világos tér fogadta őket: a főkupola alatti főterem. Az
üvegtetőt foltokban borította a por, de a nap sok részen besütött
és pokoli szintre emelte a hőmérsékletet. Egy körkörös teraszra
léptek ki, a legfelső szinten. Mikor a siklóval közeledtek, a kupola méretét egy csatahajóéhoz hasonlították, és ez a távolság
most innen bentről sokkal nagyobbnak tűnt. A körkörös terasz
alatt még két másik futott körbe. Odalent falakkal elválasztott
tető nélküli fakkokat alakítottak ki: étkezőket, egy konyhát,
melyből gőz szállt fel a magasba, különféle kihallgató termeket. Az őrök a terasz mentén körülbelül húsz méterenként unottan sétáltak fel-alá néhány métert, és közben figyelték odalent a
rendet. Távcsöves fegyverek lógtak vállukon lövésre kész állapotban. A kupola falában megannyi cella nyílt, szinte mindben
volt valaki. Ezek a foglyok csak átmenetileg tartózkodtak itt;
vagy most érkeztek, hogy megkezdjék a hosszú vendégeskedést, vagy letöltötték büntetésüket, és arra vártak, hogy az utolsó formaságokat megejtsék és ismét belevessék magukat – jó
vagy rossz szándékkal – Új Éden világába.
Az alsó részen vaskos tartóoszlopok álltak, melyek csak a
felső terasz szintjéig értek, és tartást biztosítottak széles, négyzetrácsos elrendezésben kialakított közlekedőhidaknak, melyek
átszelték a kupolatermet. Ha valaki a szemközti oldalra akart

menni, csak át kellett vágnia egy ilyen összekötőhídon, lesétálni vagy lefutni a kilométeres távot, és már meg is érkezett. Az
őrök ezen hidakon már csak a csatlakozási pontoknál álltak. Talán húsz ilyen lehetett.
A beszélgetések moraja odalentről úgy hangzott, mintha
csak egy zsúfolt váróközpontban állnának, várva a legközelebbi transzport hajó érkezését.
Rufyék szíve kalapált mellkasukban. Régen érezték ezt, mikor Concord hajók üldözték őket kapuknál, állomásokon. Most
látták, milyen sors várt volna rájuk, ha elkapják őket. Ilyen telepen sínyleni ki tudja meddig rosszabb mint a halál.
Rufy az agyát járatta még ezen a Nameyl nevű nőn is. Az
biztos, hogy utána kell nézni. De miért akarta csőbe húzni
őket? Nem ártottak neki, sőt nem is ismerik. Talán a nő tudja,
hogy már most megszegte a törvényt, és megpróbálja kiiktatni
a fejvadász egységeket? És kezdi az egyik legjobbal? Ez ésszerű magyarázatnak tűnt.
Most koncentrálj ide, Rufy! hangzott az egyik sötét alak
dörgő hangja a fejében. Lelke beleremegett, mintha túl sok
energiaitalt ivott volna, és saját szíve akarná szétverni belülről
mellkasát.
Az őr egy lifthez intette őket, mely a kupola oldalában futott. Mindannyian befértek.
A lift nyikorogva ereszkedett le. Eközben a vezető megkérdezte a fogoly nevét, akit szeretnének meglátogatni. Rufy megadta. A látogatás tíz perc múlva esedékes fél órára.
A lift zökkenve leérkezett. Idelent is fegyveres őrök álltak,
félkész fegyverekkel. A lift előtti területet fémfalakból emelt
paravánok vették körbe. Két út vezetett befelé. Az őr kétembernyi széles folyosók labirintusán vágott át. Rufyék már nemigen
tudták, merre járnak. Ez kiváló védelem volt: ha bárki szökni
próbálna, eltéved idelent, fentről pedig lepuffantják vagy lekábítják és kész.
Az őr egy csupasz fal elé állt, és egy piszkosabb foltot meg-

érintve elhúzta ujját. A fal odébb csúszott: rejtett szoba. Bent
egy csupasz asztal állt pár kényelmetlen fémszék társaságában.
– Fáradjanak be. A fogoly hamarosan itt lesz.
– Köszi – mosolygott Rufy tettetett udvariassággal.
– Továbbra is minden rendben?
– Igen, csak… igen.
A férfi elmosolyodott, majd sarkon fordult és becsukta a
rejtett ajtót maga után.
Rufyék körbeülték az asztalt. Udari az asztal fölött Rufyhoz
hajolt, és suttogva szólalt meg, mert tudta, hogy a fal túloldalán
két fegyveres őr áll.
– Sajnálom, Rufy. Ez így sokkal jobb. Nem vettük számításba ezt a jelfogó rendszert.
– Tudom – bólogatott, és lehajtotta a fejét. Lopva rájuk pillantott, melyet nem vettek észre.
– Megígérem, hogy mindent beleadunk, hogy nekiveselkedjünk a terv második fázisának. De később, nem most, nem
így.
– Mm-hmm…
– És azt is megígérem, hogy minden erőforrást erre irányítunk, míg nem visszük véghez.
– Aham…
– És… Te Rufy, figyelsz rám egyáltalán?!
A lány felkapta fejét. – Persze, Udi. Figyelek.
– Nem igazán tűntél olyannak.
– Pedig téged néztelek.
– Bár látnám, mit nézel … mindegy, felejtsd el. Sajnálom
még egyszer, és betartom az ígéretem.
Rufy bólogatva tudomásul vette, és szomorúan lehajtotta
fejét. A többiek vigasztalóan a vállára tették a kezüket.
Néhány perc elteltével a monoton beszélgetések zajába kiabálások keveredtek. Figyelmeztetések. Vigyázz, hátrébb! Meszsze tőle!
Rufy felemelte fejét, és széles mosolyra húzta száját. – Jön.

A rejtett ajtó nyílni kezdett. Fegyveres őrök céloztak egy
fogolyra, aki fekete kezeslábasban tipegett. Bokájára és csuklójára masszív mágneses bilincseket kapcsoltak. A kéz hátul.
Nyakán egy vaskos szerkezetet viselt, melyre sokkoló botokat
csatoltak, a botokat pedig őrök tartották, hogy ha a rab megmozdul, csak megnyomják a gombot és lesokkolják, hogy
azonnal elájuljon.
A rab egy Minmatar nő volt. Szebb napokat is megélt, ezt
bárki megmondta volna róla egy naprendszer másik feléről is.
Tengerkék szeme dühödten villant hosszú, ápolatlan és bozontos ezüst színű haja alól. Szép arca, mogyoróbarna bőre érintetlen volt, de nyakán forradások virítottak, mintha izzó kesztyűvel fojtogatták volna. A fájdalmas mozdulatok láttán nem tartották kizártnak, hogy a testét is kezelésnek vetették alá. Más
szóval: kínozták.
Leültették egy székre. Udariék ránéztek. Tudták ki ő, de a
nő nem ismerte őket. Rufy pedig háttal ült neki. Lekapcsolták
nyakörvéről a botokat, és magát a nyakörvet is. Kezéről lábáról
levették a bilincseket. Már valószínűleg sokan látogatták meg,
biztosan érdekvédők, akik megpróbálták kihozni: sikertelenül.
A nő azt hitte, ismét egy ilyen érdekvédő csoport érkezett, hogy
kísérletet tegyen a pokolból kihozatalra, ezért csak fáradtan és
lemondóan mosolygott.
Az őrök kivonultak. Az utolsó még visszaszólt, hogy pontosan fél óra, ha bármi gond lenne, csak kiáltsanak. Becsukták az
ajtót maguk mögött.
Ekkor fordult meg Rufy a székkel, melynek lába nyikorgott
a fémpadlón. Karba tette kezét, keresztbe tette lábát, és hátradőlt. Magabiztosan mosolygott, fejét félredöntötte.
– Szia, Mei!
A nő hátrahőkölt. A dühös tekintetet felváltotta a könyörgő.
Szája szinte remegett, és sírásba fordult. A teste rázkódott, de
könnyek nem hagyták el a szemét, tekintve hogy a könnycsatornákat a mesterséges szem beültetésekor inkább segédrend-

szerek elhelyezésére használták. A nő keze remegett az asztalon. Udariék nem tudták, hogy ez most düh, vagy öröm.
De Rufy tudta jól. Az asztalra hajolt, és megfogta Mei kezét.
– Nagyon, nagyon, nagyon jó újra látni téged. Ne haragudj,
hogy eddig nem jöttünk hozzád.
– Mi … hogy … ó
Mei hangja nagyon kellemesen csengett, még ebben az állapotában is.
Mei Gron régen Trondam, majd a Fregattverseny idején
Rufy tüzéreként tevékenykedett, és kétségtelenül az akkori csapatok legjobb és leghalálosabb harcosaként tartották számon.
És sajnos a Concord is…
Mei részt vett az Antiainen Incidensben, majd később a
CESZ pályafutása során. Már ekkor olyan hosszúra nyúlt bűnlajstroma, hogy még a rendőrök is felszisszentek ennek láttán.
Több száz lemészárolt Concord tiszt, katonák, zsoldosok, ártatlanok. Bárki, aki dühöngése alatt volt olyan óvatlan, hogy a közelében tartózkodott, sosem egy darabban végezte. Meit már
körözték a többiekkel együtt elég sokáig, és csak ő volt az a
szerencsétlen, akit azon időszak alatt kaptak el, amikor az elfogatóparancs, és az azt éltető törvényrendszer aktívan élt. Utána
hiába másították meg a törvényt, hiába évült el a körözés, ez a
már kiszabott büntetést – az életfogytiglant – nem nagyon befolyásolta. Mei legnagyobb bánatára pedig nem más kapta el
őt, mint akkori kedvese, Forg Gweykon, aki tudatán kívül paszszív embere volt a Concordnak. A férfi sírt, mikor lebénította,
hogy elfoghassák. Aztán néma csend az emlékekben, és Mei
számára ekkor halt meg mindenki.
– Fo … Forg … – nyögte ki. Láthatólag nem engedték senkivel beszélni már jó ideje.
– Forg meghalt. Én öltem meg, mert engem is ki akart iktatni.
Mei szeme örömtelien csillant fel ennek hallatán.

– Kö… szi …
Rufy rámosolygott, és megszorította a kecses, mégis maszszív kezeket.
Mei lábai és karjai nagyon fejlett harci végtagok voltak.
Erőátviteli rendszerüket központosították a gerincénél, amit
természetesen erősítő pántokkal láttak el, hogy egy hirtelen és
gyors mozdulat, vagy sebes rohanás, nehéz súlyok megemelésekor ne szakadjon ketté. A végtagokat mesterséges bőr fedte,
ami úgy nézett ki, mint az igazi. A végtag és bőr közt szenzorok milliói biztosították a valódi végtag érzetét. A nő fejében
harci analizátorok lapultak, melyek kiszámolták a fegyverek lóbálásból kikövetkeztetve, hogy a következő lövés nagyjából
merre fog menni, ezért könnyedén ki tudott térni. Ugyanez az
előny közelharci fegyverek esetén is remekül működött. Mei
egy halálos harcos volt, aki ha kiszemelte a célpontot, és a közelébe került, darabokra szedte kardjával, melynek monomolekuláris éle mindent átvágott, még a páncélokat is. Az ilyen
fegyverek ritka darabok voltak, régen mindig óvta sajátját. És
elmondhatatlanul hiányzott neki…
– Mit … csinálsz itt? – nyelt egyet Mei, és szívesen Rufy
vállára borult volna zokogva. A lány látványa igazából csak tovább fájdította a szívét, mert csak most jött rá, hogy a szabadságán kívül mi mindent veszített: barátokat.
– Meglátogattunk.
– Mit csinálsz mostanában?
– Fejvadászkodom.
– Mint régen, mikor megkerestelek? – Mei arra utalt, hogy
mikor Rufyt kiskorában magára hagyták, majd mesterségesen
öregítették, Mei tért vissza érte, és kimentette a bajból, amibe
került egy magányos vadászat során.
– Neem, most egészen jók vagyunk – Rufy felállt, és az
asztalt körbejárva közeledett Meihez.
A nő felnézett rá. – Csinos lettél.
– Köszi – Rufy mögéje sétált, és roppant érzéki mozdula-

tokkal hajtogatta félre a hajszálakat a füle mellől. Majd előrehajolt és fülébe súgott valamit. Mei arca pedig felragyogott…
Udariék nem hallották, de gyanakodva néztek Rufyra. És
persze megint semmit nem vettek észre rajta.
Rufy lassan visszasétált a székéhez, közben egyfolytában
Meire mosolygott. Leült, majd fáradtan sóhajtott egyet. Kicsapta kommunikátorát, és hívta a Sabre pilótát.
– Zarten, hogy állunk?
– A jelerősség 79%-os. Becélozva.
Udari ocsúdott elsőnek, és rá akart markolni a kommunikátorra, de Rufy elhúzta a kezét, felpattant a székről, és távolodott a férfitől.
– Zarten, akkor három… kettő… egy… és tűz!
Udari megmerevedett, és a többiekkel együtt várta a lövedék becsapódását. Ezalatt mintha életük filmjét nézték volna,
ami halál beállta előtt lepereg az emberek emlékezete előtt. Ez
a klónozás előtt csak mendemonda volt, de utána már ténnyé
vált.
A lövedék becsapódott valahol a dél felé mutató szárny kupolához közel eső részén. Sőt nem is egy: a Sabre az összes
fegyvert elsütötte. A lövedékek egy csíkban szakították át a
blokk tetejét, átszakadtak a belső szinteken, és kivégeztek mindenkit, aki a közelben volt.
Izver az első találat során cafatokra szakadt, és vele együtt
az is, akiért eredetileg ide jöttek. Küldetés teljesítve. Most már
csak a második fázis maradt.
A kupolában a dörejeket semmivel sem lehetett összetéveszteni. A beszélgetések moraját felváltotta a kiáltozás, parancsok kiosztása a tisztektől.
A bombázás nemcsak azt a célt szolgálta, hogy megsemmisítsék a célszemélyt, hanem azt is, hogy az ottani cellablokkok
védtelenek legyenek. Amelyik rab túlélte a bombázást a környéken, ki tudott jutni cellájából, és megtámadta az őröket.
A lebombázott szárnyban óriási harcok alakultak ki pillana-

tok alatt. Az őrök ugyan tüzet nyitottak a rabokra, de azok
olyan sokan voltak, hogy ennyi irányból nem lehetett feltartani
őket. A rabok megölték az őröket, fegyvert szereztek, és megkezdték szabadulási kísérletüket a telepről, melyre az esély menekülőhajók nélkül nem sok volt, mégis megpróbálták. Legtöbbjüknek nem volt semmi vesztenivalója, hisz vagy kivégzésre vártak, vagy életfogytiglant kaptak.
A felfegyverzett rabok kettéváltak, és hamar követték az
olyanok utasításait, akik értettek valamit a harchoz. És ilyenből
akadt bőven. Az egyik csapat a szárnyat kezdte felszabadítani
és kiengedni mindenkit. Megöltek minden őrt, akik mindig legalább három rabot magukkal vittek a túlvilágra.
A másik csapat azonban a kupola felé nyomult, hisz tudták,
hogy itt vannak olyan járművek, amikkel el lehet menekülni.
Aztán ha már kint vannak, messze a teleptől, már tudnak segítséget hívni, régi haverokat, bajtársakat, akik nem fognak teketóriázni. A zsákrendszer védelmét ez komoly próbának fogja
alávetni, mert a siklók egész biztosan kísérettel fognak érkezni.
A bolygó felett az orbitális pályán a Sabre dolgát elvégezve
várakozott. Zarten tudta, hogy mindjárt ráugrik a flotta, hogy
szétszedjék és biztosítsák a telep feletti atmoszférát, nehogy
még egy ilyen bombázás történjen. Máris fogta a jeleket.
– Aylar! Jönnek! Most léptek be a hipertérbe kötelékugrásban. Érkezés huszonhárom másodperc… huszonkettő…
– Oké, várj még!
– … négy… három… kettő… egy… és itt vannak!
A hipertérből közel ötven hajó esett ki. A flotta felépítését
Zarten nem tudta meghatározni, de nem is nagyon érdekelte.
Látott csatahajókat, cirkálókat, fregattokat. Közepes harci flotta.
– Bubit ki és tűnés! – Kiáltotta Aylar.
Zarten kilőtte a szondát, és máris megkezdte sebes távolodását a messzeségbe, egy biztonságos koordináta felé. Sebessége miatt már csak másodpercek kellettek, hogy kiérjen a szikrá-

zó gömbből és el tudjon ugrani.
Az Ares pilótája is megkapta a parancsot Aylartól.
– Mahdon, ugrópontot nyisd!
A lány leütötte az aktiválót. A hajó előtt egy villámló narancsszínű gömb kezdett pulzálni, mely olyan jeleket bocsátott
ki, amilyeneket kapitál méretű hajók térugrásra tudnak használni célpont koordinátaként.
A bubi csapdájába esett hajók közül a gyorsak a Sabre után
iramodtak, és az Arest is kezelésbe vették. De ekkor már késő
volt.
A tér összezsugorodott, és villámlások kíséretében megjelent az Archon, a Nidhoggur, és a Revenant.
A bubiban rekedt hajók – persze nem az egész flotta, hisz a
nagy hatótávolságú hajók messzebb érkeztek – igyekeztek kijönni, hogy ne hátrányos pozícióból kezdjék a harcokat.
A hordozókból pedig gyorsítómezők segítségével kiszáguldottak a harci gépek, valamint másik hangárokból Trondam,
Kiex, és Udari köteléke. A teljes flotta irányításán felül Aylar ez
utóbbit is átvette.
A telep feletti égen villámlások és robbanások kíséretében
megkezdődött a csata a telep feletti stratégiai pontok biztosításáért. Az Archonból és Nidhoggurból kirepült harci gépek – vegyesen Einherji, Dragonfly, Firbolg és Templar – négyesével
estek neki azoknak a cirkálóknak, amiket Kiex elfogói elkaptak. A Falconok pedig sikeresen bénítottak négy csatahajót, a
többivel szemben az első ciklus kudarcot vallott, de ez még
nem jelentette a világ végét. Trondam köteléke kiköpte az öszszes drónt magából, és a kis hajók után küldték őket rakétákkal
és lövedékekkel együtt. Aylar csatahajó köteléke pedig máris
célozta a cirkáló méretű célpontokat, melyeket Kiexék sikeresen elfogtak és belassítottak. A Bhaalgorn, a Machariel, a Rattlesnake, a Vindicator és a Nightmare egyetlen sorozattal lerobbantották ezeket a hajókat az égről. Alfázásra mentek. Az első
két roncs még itt lebegett, de előbb utóbb meg fogják adni ma-

gukat a bolygó gravitációjának, hogy méltóságteljesen zuhanjanak alá lángoló üstökösként.
Trondamék már négy fregattot szedtek ízekre, egyet pedig
elengedtek, mert menekült. Ezután a további elfogók és támadó
fregattok felé iramodtak, melyek Kiex Falconjait kezdték megtépázni koncentrált tűzzel, hogy minél előbb megszabaduljanak
tőlük.
Aylar most a Bhaalgornt vezette, cyborg személyzettel. Ismét becéloztak egy hajót, ezúttal egy Thoraxot. Ennek két sorozat kellett, de nem menekült a megsemmisüléstől.
A Revenant kapitánya aktiválta a távirányított zavaróberendezést, és egy elfogót jelölt ki a jelek forrásának, melyet tudatott Kiexszel. A kapitány oda irányította a hajót, ahol az ellenség a legsűrűbben helyezkedett el. Máris megkezdődött az első
ciklus, ami egy fregatt és egy cirkáló célzórendszereit ütötte ki
egy időre, a többi hat közelben lévő hajó rendszere ellenállt a
felerősített elektronikus jelek által okozott átmeneti károknak.
Aylarék most egy Phobost céloztak be, aminek pilótája épp
a saját végzetüket idézte elő azzal, hogy aktiválta térfogó modulját: két cirkáló akart kereket oldani, ez nem sikerült nekik.
Aztán a Phobos páncélzata egy sorozatra szétfröccsent az űrbe.
A törzsön súlyos sérülések keletkeztek; a hajó radioaktív füstöt
okádott minden sérült részéből. A kapitány úgy döntött, ideje
olajra lépni, de két közelében elsuhanó gyors cirkáló – egy Cynabal és Rufy Vagabondja Breg átmeneti irányításával – pár kecses lövéssel kivégezte.
A hordozók harci gépei tíz másodpercenként robbantottak
le minden olyan cirkálót és már fregattokat is, amik valamilyen
módon kiszöktek a bubiból, de Kiex elfogói elkapták őket. Számukra véget ért a csata.
Trondam Sleipnirjére három irányból kezdett tüzelni három
csatahajó. A férfi a hídon szinte a hátul lévő zsilipig repült a találatok okozta rázkódásoktól. Szerencsére ezt a beépített biztonsági rendszerek még időben érzékelték, és megfogták a

férfit még röptében. Trondam előrevetődött, és közben a nyitott
csatornába kiabált.
– Kiex, hárman lőnek. Maelstrom, Armageddon, Rokh.
– Rajtuk vagyok.
A Falconok a fajspecifikus bénítóberendezéseket ráirányították a hajókra, és kísérletet tettek a bénításukra. Csak a Maelstromot sikerült.
– Maelstrom kiütve egy időre. Armageddon és Rokh még
rajtad.
– Látom. Jura, pajzsot!
– Máris, pajtás – dörögte a Nagy Medve becenevű férfi.
Scimitarjáról egy modult a Sleipnirre irányított, és ráküldte az
összes pajzstöltő drónt. – Javítalak. Próbálj nagyobb szögsebességet elérni!
– Akkorát odabasztak ezek, hogy majdnem én döglöttem
meg idebent. Lövöm őket. Aylar, kéne egy kis segítség.
– Hallom, bogaram. Mi is kezdjük lőni őket. Főcélpont Armageddon, aztán Rokh és Maelstrom.
– A Maelstrom üti a legnagyobbat – szólt bele Kiex –,
1400-asok vannak rajta. Most ki van ütve, de ha a következő
ciklus nem jön be…
– Oké, akkor Armageddon, aztán Maelstrom és Rokh. Alfázva biztos nem fog menni. Nem tudom hány sorozat kell.
Trondam látta a hídról, hogy a cikázó lézersugarak, piruettező rakéták és torpedók villanásai közt a legfényesebb jelenség a telibe talált Armageddon volt. Pajzsai elektromos viharként szűntek meg, de a páncélzat még sértetlen maradt.
– Oké, hát ez még minimum három sorozat – jegyezte meg
Aylar az ajkát rágcsálva. Most aggódott Trondamért, hogy főcélponttá avatták.
– És már fognak és lassítanak is – tette hozzá Trondam az
újabb veszélyforrásokat.
– Már félig visszakaptad a pajzsaid – mondta Jura.
– Köszi, barátom, de …

Újabb döndülés, és Trondam most oldalra vágódott.
– Ezek megrépáznak – üvöltötte. Hangja most kétségbeesetten hangzott. Általában a parancsnoki hajók népszerű főcélpontok voltak. Amiért néha-néha lecsúsztak az első helyről az a
strapabíró védelem volt… ami sosem tartott örökké.
– A harci gépeket irányítsátok a három jelölt csatahajóra –
rikkantotta Aylar. – Armageddon már páncélban… és megy a
második sorozat.
Az öt csatahajó ismét tüzelt: az Armageddon páncélzatából
sikló-méretű darabok repültek a messzeségbe pörögve, vagy olvadtak mélyre, hogy a belső struktúrában további károkat
okozzanak.
– Armageddon 32% páncélban – jelentette Aylar.
– Irányítsd az egyik hajód már a következő célpontra – kérte Trondam. – Gyorsítsuk be a dolgot.
– Nem.
– Heee?
– Egy sérült hajó ugyanakkora kárt tud okozni, mint egy
sértetlen. Inkább legyen pár felesleges lövés, de a hajó tutira
semmisüljön meg.
– Tökmindegy, csak mentsetek meg.
– Aylar! – kiáltott Kiex – a bénító hajók téged fognak célozni.
– Ezt honnan tudod?
– Onnan, hogy feladták velünk szemben a kísérletüket.
– Lehet, hogy menekülnek, vagy … ó, igazad van, egy Falcon becélzott. És bamm … bazdmeg.
Már csak négy hajó nyitott tüzet az Armageddonra. A páncélzat utolsó nagyobb darabjai is átszakadtak. A belső energiahálózatban hatalmas károk keletkeztek: plazma szabadult el, és
tombolt minden elérhető elemen, mint egy dühödt sárkány ezer
évnyi rabság után. De akárhogy is nézett ki a hajó, stratégiai
szempontból még harcképes volt.
– Áááá – Trondam üvöltött, ahogy hajójába ismét belevágó-

dott egy teljes sorozat az ellenséges csatahajóktól. Sőt most
mintha nagyobb lett volna az egész beérkező sebzés: egy újabb
csatahajó, egy Megathron csatlakozott a Sleipnir elleni csatába.
– Mindjárt kell páncélzat is.
– Nem kell – szögezte le Aylar.
Hogy állítását megerősítse, megérkeztek a hordozók harci
gépei. Pár precíziós lövéssel feldühítették a plazma-sárkányt,
ami a hajót a középső részen néhány apróbb robbanást követően kettétörte.
– Armageddon vége, tűz a Maelstromra.
– Valamit ez bekapcsolt, nem tudjuk újra bénítani – jelentette Kiex. – Próbáljuk a Megahtront kiütni helyette.
Aylar csak feltartotta hüvelykujját neki, majd Trondam képe felé beszélt. – Te pedig szedd le a téged fogó hajókat!
– Akkor nem tudjuk lőni a menekülőket.
– Most egyben akarsz maradni, vagy minél több hajót lelőni? Legtöbbjük menekül.
– Oké… van rajtam… három elfogó, két cirkáló, és a három csatahajó.
– Tiéd a két cirkáló és az elfogók.
Trondam máris bejelölte kötelékének az új célpontokat.
Hajói feladták célpontjaik üldözését – amik füstölve értek
el biztonságos távolságot, és elszáguldottak valahová –, majd
lassan megfordultak, és közeledni kezdtek. Lőni még innen is
tudtak. Egyik elfogó éppen a Sleipnir alatt repült el, és máris
emelte fel az orrát egy újabb manőverhez, de útját pár részecskelövedék keresztezte. Egyetlen sorozattól darabokra szakadt.
A másik vele párhuzamosan haladt, és elkövette azt a hibát,
hogy távolságot akart váltani, mely idő alatt szögsebessége a
nullára redukálódott, és ez kiváló lehetőséget biztosított néhány
pulzuslézernek és gépágyúnak.
A két cirkálót Trondan lőtte veszettül. Majd hajói is becsatlakoztak. Bárki megmondta volna könnyedén, hogy csak másodpercek maradtak a teljes megsemmisülésig.

– Leestek rólam a fogóhálók. Kettő is volt. Ez eddig jó, de
azok a csatahajók…
Az újabb sorozat elhallgattatta: páncélzata súlyosan sérült,
egyik találat a híd kilátójától talán ötven méterre olvasztott a
páncélba egy mély lyukat. Levegő szökött ki bentről, sérült
rendszerek okádtak szikrákat, gázok lövelltek ki sérült rendszerekből.
Aylarék már a Maelstrom páncélzatából robbantottak vagy
olvasztottak ki hatalmas darabokat, mielőtt a hajó újra tüzet
nyit.
– Rokh és Megathron kiütve – jelentett Kiex.
– Ez az, Kiex! – csettintett Aylar, kezével pisztolyt formált,
és „lelőtte” a férfit. – Harci gépeket a Maelstromra! És teljes
jelentést valaki a jelenlegi ellenséges létszámról.
– Még a felével sem végeztünk – mondta Kiex.
– Ne már – Aylar az előbb nem így saccolta.
Két újabb hajó – egy fregatt és egy cirkáló – távozott a csatatérről. Senki nem foglalkozott azzal, hogy hová.
Trondam páncélzata már sérült volt, de a körülötte cikázó
pajzstöltő drónok és a Scimitar modulja biztosított annyi segítséget, hogy még kibír egy sorozatot.
– Leesett a zavarás rólam – jelentette Aylar. – Megy az
újabb sorozat.
A Maelstrom páncélzata hatalmas darabokban szakadt le a
hajóról, izzó lyukak éktelenkedtek a törzsön. Az ágyúk azonban kitartóan meredtek a Sleipnirre. Most egyedül nyitott tüzet,
mert a Rokh és Megathron még ki volt ütve.
Trondam most kissé megnyugodott: bár a Maelstrom hatalmasat ütött, egymaga nem tudta átszakítani a visszatöltött pajzsokat. Eddig jó.
De egy másodperccel később a Rokh és a Megathron felszabadultak a zavarás alól.
– Rokh és Megathron mindjárt tüzet nyit – jelentette Kiex.
Trondam csak összeszorította a fogát. A hatalmas döndülé-

sek azt jelezték, hogy ismét elsöpörték a pajzsokat, és a páncélzatot szaggatták. De Trondam egy másodperccel később örömmel nézte, ahogy a Maelstrom oldala szétreped, és hosszanti
tengelye mentén robbanások világítják meg. Már harcképtelenül fordult a bolygó felszíne felé, és megkezdte lassú zuhanását, ami akár egy teljes napig is eltarthat.
A Rokh újra tüzet nyitott, de a Megathront megint sikerült
még időben lebénítani.
– Össztűz a Rokhra – utasította Aylar a kötelékét és a harci
gépeket irányító pilótákat.
A Rokh is a legfényesebb villanással tudatta, hogy könyörtelen rombolóenergiák célpontjává vált. Sokkal kevésbé volt
strapabíró, mint az előbbi két csatahajó, és Aylar szidta magát,
hogy miért nem ezzel kezdték. De hát már nem számított. Jelentéktelen hiba.
Trondam fellélegzett, amint látta hogy a beérkező rombolás
értéke alulmarad a javítottal szemben. Elmosolyodott, majd
újult erővel célzott be egy cirkálót, ami Kiex egyik Falconját
igyekezett lőni.
A csata tovább folytatódott, de már minden zsoldos jól tudta, hogy ezt a fejvadász céget egy kissé alábecsülték… éppen
ezért hívták az erősítést…
Az első bombázásokat és a pokol elszabadulását követően a
kupolában lévő őrök teljes készültségben várták a déli szárny
felől érkező támadásokat. Lezárták a főfolyosót, de tudták,
hogy őröket is elkaptak odabent, és egy fejhez nyomott fegyver, vagy pár erőteljes gyomros után készségesen nyitják ki a
kapukat.
Rufyék kihasználták a zűrzavart. A kis teremből nem tudtak
kijönni észrevétlenül, sőt még a falakat se nagyon tudták volna
ledönteni, de hát ezért volt velük Nassy. Dalath és Zain átmásztak a paravánon, és a két őrt – akik még mindig itt voltak, teljesítve utoljára elhangzott parancsukat, vagyis a telep egyik leg-

veszélyesebb rabjának őrzését – meglékelték a fején. Aztán rámásztak a nyitóelektronikára, és kinyitották a falat.
– Rufy – helyezte készenlétbe fegyverét Udari, mely halkan
felvisított, készen a lövésre. – Ha kijutunk, beszélgetünk egy
nagyot – nézett rá szigorúan.
– Oké, Udi, elfenekelhetsz – Rufy eléje állt és bátran kihúzta magát. Közben kezébe vette pisztolyát. – De most ki kell jutnunk, koncentrálj ide!
Udari most legszívesebben egy hatalmas pofont lekevert
volna a lánynak, de azt Mei biztos nem hagyná szó nélkül. És
amit róla hallott, azok alapján nem nagyon akart vele összetűzésbe kerülni.
– Adjatok valami fegyvert – kérte Mei, feltartva nyitott tenyerét.
– Remélem ez jó lesz – Leyx a kalapács nyelének alsó részét kinyitotta, és kicsúsztatott belőle valamit. A fegyver a földön pattogott. Egy egyenes élkiképzésű monoszálas kard volt.
Nem oly fejlett darab, amit Mei forgatott régen, de most ez is
megtette.
– Ó … – Mei szíve megdobbant. Lehajolt a fegyverért, felkapta, és óvatosan pörgette párat. – Mennyit vártam erre.
– Ezt is kapd el – Leyx még egy pisztolyt is dobott a nőnek.
– Páncélunk már nincs, bocs.
Mei elkapta, és gyorsan átvizsgálta a fegyvert. Küldött egy
köszönöm-pillantást Leyx felé, a srác pedig barátian mosolygott. A kardját a bal karjában tartotta, visszafelé fogva: a tompa
rész az alkarjához simult. Jobb kezébe vette a pisztolyt. Mesterséges szemében két lencsepár biztosította az emberi- és a vadászó démon kinézetét. Most utóbbi ébredt fel hosszú idő után
először. Szeme vörösbe fordult, melytől egy pillanatra megszédült: a célkijelző elektronika rég nem érzett impulzusaitól erős
szúrást érzett a fejében. Pislogott párat, majd összeszorította
szemét, mintha a démon elvesztette volna irányérzékét. De készen állt. Akár még a halálra is. Csak innen el.

– Mi a terv, Rufy? – Udari kikémlelt a folyosószakaszra.
Senki.
– Vissza kell jutnunk oda, ahol bombáztunk. Ennyi.
Udari majdnem hangosan felsírt dühében az „ennyi” szó
hallatán, de nem tudott sokat tenni. Vagy dühöngeni kezd, vagy
összeszedi magát és irány kifelé. Szíve szerint az elsőt tette
volna.
– Gyertek – intette maga után a többieket Rufy.
Meg kellett torpannia, mert már hallották az első lövéseket:
a déli szárnyat megnyitották. Nem látták innen a paravánok miatt, hogy mi történik pontosan. A rabok tudták, hogy ha átveszik a kupola felett az irányítást, akkor övék az egész telep. Aztán lehet várni a segítséget, vagy maguktól meglépni valami
idecsalt siklóval.
Nassy meg akart bizonyosodni arról, hogy a csetepaté nem
lesz rájuk veszélyes. Semkathot felreptette a magas mennyezetre, hogy szemügyre vegye a csatát. Közben persze a többiekkel
együtt futott, követve Rufyt – aki könnyen el tudott tévedni
sokszor még a saját hajójában is, mikor valamit ügyködött a
kaotikus járatokban.
Kijutottak a paravánok labirintusából, és ismét a lift közelében voltak. A fejük felett lévő szinteken az őrök egyes lövésekkel igyekeztek a betörő rabokat megfékezni. A dörgés egyre
erőteljesebb volt: már több rab beljebb rohant, és lopott fegyvereik közelebb dörögtek.
Rufyék a fal tövébe lopakodtak. Senki nem látott rájuk innen.
– Hogyan jutunk a déli szárnyba? Át kéne vágnunk a legnagyobb lövöldözésen – Udari úgy meresztette szemét Rufyra
még mindig, mintha üzemzavaros lézerágyúk lennének, és nem
érti, miért nem tud tüzet nyitni.
– Becsaljuk a rabokat úgy, hogy megkönnyítjük a helyzetüket. Vagyis lelövünk pár őrt. Ha a rabok elfoglalták a kupolát,
minket nem fognak bántani, mert nem tartozunk ide.

– És engem ismernek sokan. Ha kell, szervezek sebesen
egy kisebb csapatot a rabokból itt – tette hozzá Mei. Még emlékezett ő is arra, hogy Rufy nem egészen épeszű, és hogy időnként valami felébred tudatának mélyén. Mint most.
Ezt a többiek is látták, és adtak maguknak néhány másodpercet arra, hogy megfigyeljék ilyenkor hogyan viselkedik.
Szinte teljesen más volt, mások a mozdulatai, sokkal férfiasabbak, gyorsak, és mindenképpen nagy szakértelemről tanúskodtak. Ez lehetett mindenképpen az egyik sötét alak.
Rufy fejében az elhagyatott űrhajó mélyén a reaktor átmenetileg beüzemelt. Mellette az egyik sötét alak állt mosolyogva.
A csuklyás csak biztos távolságból figyelt. A nagy Rufy nem
volt itt, hiszen aktívan cselekedett, a kis Rufy pedig épp menekült a hosszas szunnyadásból ébredő zabolázatlan energiák
elől, hogy ne porlasszák el. Tudta, hová kell bújnia, és oda
igyekezett.
– Akkor leszedni pár őrt. Gyerünk – adta ki az utasítást
Rufy. Máris becélozta a felettük lévő hídon tüzelő egyik férfit,
és nyakon lőtte. Majd a másik felé pördült, eltöltött néhány tizedmásodpercet a célzással, és ismét egy halálos találatot kivitelezett.
Udari szinte üvöltött volna tehetetlen dühében, és minden
erejét össze kellett szednie, hogy ez most ne terelje el figyelmét. Rálátott ő is az egyik őrre, aki sivító tölteteket küldött útjára a tömegbe. Aztán a feje érett gyümölcsként robbant szét
Udari egy lövésétől. A torzó lefordult a hídról, és a paravánok
közé zuhant.
Ez utóbbi lövés megnyitotta néhány rab előtt a megfelelő
pozíciófelvétel lehetőségét. Hárman vették át a helyét, féltérdre
ereszkedtek, és tüzelni kezdtek több irányba.
A déli szárnyhoz át kellett vágniuk az egész kupolán. Hogy
gyorsak legyenek, ezt fent kellett megtenni, de oda fel is kéne
jutni, és tekintve a mindenfelé cikázó lövéseket ezt senki nem
tartotta a legjobb ötletnek.

– Nassy – Rufy a hidakra célzott, de egyetlen őr sem volt a
látóterében. – Lent maradunk. Átvágunk a paravánok járatán.
Semkath lesz a szemed, és te mész előre. Mei és Leyx meg mögötted, aztán én és Udari.
Nassy bólintott, de nem nézett túl barátságosan a lányra.
Elraktározta fejében ezt az őrültséget, na meg azt, hogy Rufy
ez elől majd a bájos – „mintha mi se történt volna” – vigyorral
nem fog menekülni. Udarira pillantott, és látta, hogy ő is
ugyanezen gondolkozik. És talán Leyx is… bár ő most megint
élvezte a túlterhelés „élvezetesen fájó” érzését.
Nassy fehér szemlencséje a látótérbe fordult. Egy kis kockában megjelent a Semkath által sugárzott élő felvétel, és az útvonal a paravánok közt.
– Indulás!
Nassy sebesen mozgott, valahol a futás és a sietős gyaloglás közt. Robotjait nehéznek érezte a testén, ezért a három közepest a falra tapasztotta, ahol úgy tűnt, önálló életet élnek. Ez
részben igaz is volt: Nassy saját programfejlesztése volt ez,
hogy megkímélje saját magát. A robotok képesek voltak kisebb
feladatokat elvégezni gazdájuk irányítása nélkül, mint például
megkeresték az utat kesze-kusza hajókban és létesítményekben, megkeresték a célszemélyeket, kinyitották a megfelelő ajtót. Összetettebb tevékenységhez – mint például harci helyzet –
azonban már kellett Nassy összpontosítása. A robotok korong
formát vettek fel mint egy egyszerű analizáló drón, és cikáztak
a levegőben a csapat előtt, követték Semkath jeleit.
Mei ereje teljében érezte magát, hisz ilyen intenzív mozgásra kis cellájában nemigen volt lehetősége. Mesterséges végtagjainak mozgatásáért felelős agyprocesszor még csak tizenöt
százalékon üzemelt, hisz nem volt semmi különleges helyzet,
de ez az érték is szinte euforikus érzést jelentett. Nem volt függő attól, hogy embert öljön, de amit vele tettek – nem is tudta
már hányszor verték dagadtra az arcát és egyszer lebénították
és meg is erőszakolták – azok után jól esett volna, hogy kardját

emberi vérben fürössze. Mikor megerőszakolták, csak tettette,
hogy lebénult a lövettől. Hagyta magát, hogy a legközelebbi alkalommal az őrök óvatlanok legyenek. Jól taktikázott. A második alkalommal a lövetet izomrostok helyett egy huzalozásba
lőtték, tehát semmiféle hatást nem fejtett ki. Mei tettette, hogy
lebénult, és mikor a cellája megtelt kiéhezett férfiakkal, támadásba lendült. Csak egyik őr élte túl, törött karokkal. Ez fél évvel ezelőtt volt, és utána kiadták az utasítást arra, hogy senki
nem mehet a közelébe megfelelő óvintézkedés nélkül. Nyugton
hagyták, de élete, akármilyen perspektívából szemlélte, véget
ért… mostanáig. Hát akkor mindent bele, bébi.
Nassy megálljt intett kezével, és az oldalsó falnak lapult,
mielőtt kilép egy szintén paravánokból kialakított szélesebb folyosóra, mely a földszinten szelte keresztül a kupolát középtájon, és ezen kellett jobbra fordulni, hogy a déli szárnyhoz jussanak.
A folyosóban előttük három fegyőr rohant abba az irányba.
Ez már az erősítés egy kis része volt, akiket álmukból riasztott
fel a riadósziréna.
Nassy már akarta adni a következő utasítást, de Mei mellette villámgyorsan elslisszolt és megtámadta a triót. Kirúgta a hátul haladó férfi bokáját. Mindkét lába boka fölött eltört. Agóniázni sem tudott, mert Mei lesújtott a nyakra kardjával. Az érzéstől szinte felüvöltött örömében, de most kontrollálnia kellett
magát. A két másik fickó a lövöldözés miatt nem hallotta mi
történt, de őket egy hídon keresztül futó rab észrevette, figyelmeztetően felüvöltött, és feléjük lőtt energiafegyverével. Nem
találta el őket, az őrök pedig oldalsó járatokba húzódtak, két oldalra, és megpróbáltak visszalőni, hogy tovább jussanak.
A rabhoz egy másik csatlakozott, és sakkban tartották az
erősítést, mely persze nem csak ezt a két fickót takarta, hanem
tucatnyi másikat, különféle irányokból érkezvén.
Mei közben a hullát behúzta a mellékfolyosóba, és nyomban leszedte róla a hosszú fekete kabátot, majd visszaszaladt a

fejért. Magára vette a kabátot, a sisakból kirázta a fejet, ami
koppanva hullott a padlóra. Még bele is rúgott, mert felismerte
benne egyik molesztálóját, aki még az első napok egyikén osztott ki pár gyomrost. A sisakot a fejébe nyomta. Bárki kiszúrná
hamar, hogy nem az őrséghez tartozik, de az a néhány másodperc általában elég szokott lenni…
Nassy kihajolt, és rögtön vissza is húzta fejét: egy rab észrevette, és lőni kezdett rá.
– Hárman a hídon – kiabálta. – Takarok előlük.
Zain a levegőbe repült, a rabok és Nassy közti légvonal felére, és sűrű füstöt eresztett ki magából.
– Most – kiabált Nassy.
Udari a sarokhoz lépett, aktiválta fegyverében a hőlátó
üzemmódot, kihajolt és három egyes lövést eresztett meg. Két
rabot mellbe talált, de a harmadik még időben ocsúdott, és kirohant oldalra, majd a paravánok takarásába került.
Udari átfutott a folyosó másik oldalára, hogy rálásson, de
már szükségtelen volt: egy őr lekaszálta valahonnan lentről, a
kupola széléről egy haslövéssel.
– Oké, tovább – Udari a kezével sürgette őket.
Nassy ismét előrenyomult. Kezével jelezte, hogy a folyosó
melyik oldala biztonságos.
Mei Rufyra pillantott a futás közben. Egy elszánt lányt látott, dühös ábrázattal. Mozgása, helyezkedése, célzópozíciók
felvétele egy profi katonához illettek. Ez nem ő volt, tudta jól.
Már alig várta, hogy beszélgessenek, és ha most kívánhatott
volna egyet, az az lenne, hogy jussanak ki egy darabban.
Futás közben elérték azt a helyet, ahol az előbbi két őr fedezékbe húzódott, és óvatosan kifelé pillantott. Ezek nem számítottak támadásra a hátuk mögül, sőt még nem is vették észre,
hogy egyik társuk hiányzik. Udari a bal oldalon futott, és a
szemközti oldalba eresztett pár sorozatot apró plazmalövedékekből: a férfi darabokra szakadt. Aztán középre ugrott, és
meglepetésszerűen lelőtte a másikat is, de ezt már csak egyes

lövéssel. Hastalálat, át a testen. Egy ökölnyi átmérőjű lyukon
belül a belsőségek a gerinc három csigolyájával együtt elolvadtak.
Nassy ezt megvárta, és mikor látta, hogy tiszta, ismét intett
kezével. Közben fentről továbbra is figyelte, hogy a rabok és
őrök közt patthelyzet alakult ki. A déli szárnyba vezető széles
folyosó tárva nyitva állt, több dolog okádott füstöt, ami csak
vaktában lövöldözést tett lehetővé – hacsak nem volt valakinek
speciális spektruma szemében, szemüvegében, vagy fegyverében. A rabok nagyobbik része bent rekedt, az őrök egy félkör
felállással igyekeztek őket bent tartani. De néhány rab már előzőleg kijutott, és a kupolában cirkált a folyosók labirintusában.
Keresték a megfelelő helyet, honnan támadhatják hátba az őröket, hogy segítsék a kitörést. Ezekre a rabokra is vadásztak
zsoldosok háromfős egységei. Egyiket épp bekerítették, és nem
igazán foglalkoztak felszólításokkal, azonnal tüzet nyitottak.
Nassy megálljt intett. Gyorsan elmagyarázta a helyzetet.
Udari már mondani akarta, hogy mit kéne tenni, de Rufy a szavába vágott.
– Akkor hátba támadjuk őket – morogta. – És megnyitjuk a
szárnyat.
Udari megint csak tehetetlenül üvöltött magában, de aztán
rájött, hogy már csak ő az, aki nem fogadta még el Rufyt teljes
mértékben. Büszkeség. Hogy egy ilyen összetoldott-foldott bugyuta gyerek veterán katonaként viszi át őket a nehézségeken.
Elfogadhatatlan. De bassza meg, Udi, hát van jobb ötleted? Ó,
várj, hogy is hívtam magam? Udi? Ahogy Rufy hív? Mi a …
– Megyünk tovább a főfolyosón – folytatta Rufy. Kellemes
hangjába mintha egy férfi mély morgó hangja vegyült volna.
De ez hogyan lehetséges? Az emlékek és személyiségek még
rendben vannak, de fizikai elváltozás is mutatkozik már nála?
A hangszála mutálódik? – Ahogy a déli szárny közelébe érünk,
elkapunk pár őrt, és beöltözünk. Közéjük kerülünk és kivégezzük őket. Gyerünk.

Nassy most nem sietett olyan sebesen előre, mert nem tudta, hogy jól hallotta-e amit hallott. De aztán rájött, hogy jól.
Nem messze előttük a folyosó fölött húzódó hídra épp négy
őr futott, hogy jobb pozícióból tüzeljen a rabokra. Alapesetben
nem akarták megölni őket, csak azt, hogy adják meg magukat,
és sétáljanak vissza engedelmesen a cellájukba. De a mostani
káosz miatt ezt a protokollt árugrották.
Rufyék nem tudtak fedezékbe húzódni, ezért csak a folyosó
két falához lapultak. Rufy intett Udarinak és Leyxnek.
A két férfi becélozta az őröket. Gyorsan kellett lőniük, mert
ha az első őr meghal, a másik három még megpördülhet és tüzet nyithat. Célzásuk a beimplantált célrásegítéssel remekül
működött. Rufy számolt vissza ujjaival hangtalanul.
Udariék elsütötték a fegyvereket sorozatmódban. Ökölnyi
plazmalövedékek indultak útjukra. Mind a négy férfi felsőteste
a felismerhetetlenségig összeégett, olvadt. Három a hídon
csuklott össze, de egyik lebucskázott, és nagyot nyekkenve landolt. Több végtagja eltört, de ezt a tényt fej nélkül nem igazán
tudta megérteni.
Beljebb rohantak. Már a kupola azon felén jártak, ami közelebb volt a déli szárny bejáratához. A szűk látótérbe ismét berohant két őr a hídon. Ezeket Udari két elegáns lövéssel szedte
le futás közben. A testek a hídon csuklottak össze.
Nassy egyszer csak megálljt intett, és kezével legyező mozdulatokat tett: szétszóródni.
Több mellékfolyosó nyílt innen. Mindenki behúzódott …
kivéve Meit.
Udari rá akart szólni, hogy jöjjön, de már nem maradt rá lehetősége. Az őrök egy újabb négyfős csoportja egy mellékfolyosóból toppant ki Mei elé, és egyből a déli szárny felé fordultak. Mögöttük Mei úgy tett, mintha közéjük tartozna.
– Hé, várjatok! – kiáltott utánuk.
A férfiak nem álltak meg, csak lelassítottak, egyik pedig
egy nagy karmozdulattal sürgette Meit, hogy szedje a lábát.

A nő szedte is. Pár gyors szökelléssel közöttük termett. A
mesterséges lábak erőkifejtésétől teste már csípőtájékon szétszakadt volna, de a pántolás kibírta a megterhelést. Az érzés
olyan volt, mikor egy sportot űző ember hosszas pihenés után
újra mozgathatja tagjait. Mei futtában tartotta ki kardját jobbra,
és kettévágta az integető férfit deréktájékon. Bal kezével másik
irányban elkapta a mellette futó tarkóját, és egy rántással ki is
törte a nyakát.
Az előtte haladók még nem vették észre, mi történt. Mei
úgy döntött, hogy lövés helyett inkább megmozgatja tagjait. Ismét gyorsított emberfeletti tempóra, elfutott közöttük, majd
megvetette lábát, és még csúszott is egy métert előre. Ezután
megpördült, meglepetésszerűen meglendítette jobb öklét, és a
rohanó férfi képébe sújtott. Az arccsont szilánkosra tört. A testet még vitte előre a lendület, lába a levegőbe lendült. Az utolsó
férfi ocsúdott már, és megállt, hogy a nőre fogja fegyverét.
Meg is húzta a ravaszt, de Mei már lebukott a tűzív alá, és egy
lábsöpréssel sodorta ki a lábait. Ismét törött lábszár és üvöltés
jelezte, hogy a támadás sikeres volt.
Mei felállt. Vörös szeme annál vörösebben izzott, minél
több adrenalin tombolt testében. A földön fetrengő férfi fölé
tornyosult, és rátaposott fegyvert tartó karjára. Újabb üvöltés.
Majd lehajolt, megmarkolta a nyakát, és felemelte. A hirtelen
rántástól a test nem emelkedett fel, de a puha szövetek engedtek: a gégéje kiszakadt.
Mei a plafon felé emelte fejét. Euforikus érzés lett úrrá rajta, a hideg rázta, és legszívesebben üvöltött volna. Talán mégis
függő vagyok az emberöléstől? Vagy csak azért élvezem, mert
bosszút esküdtem ezek ellen? Hmm. Akárhogy is, ez kurva jó
volt. Még… még…
Udari és Leyx ezt tátott szájjal nézte végig. Máris gyengének érezték magukat a nő mellett. És a sok eddig tett fogadalom mellé egy újabb született: bárkivel harcolok, kivéve ezzel a
démonnal.

Mei a válla fölött hátrapillantott. A démon látványától már
Nassy is tétovázott, hogy a közelébe menjen-e. De Rufy nem
félt. Kilépett a fedezékből a folyosóra, és kezével sürgette a
többieket.
Udariék most jobban féltek Meitől, mint az egész fegyőr állománytól, de persze ez csak ösztönös reakció volt, nem hátráltatta őket cselekvésükben.
Mei a folyosón még egy hármasba botlott, és őket még
Nassy sem vette észre. Két férfi és egy nő. Mei megtorpant,
mikor meglátta őket. Kezét védekezően maga elé emelte, így
takarta szemét és arcát. Udariék néhány méterrel mögötte még
időben be tudtak ugrani egy mellékfolyosóba észrevétlenül.
– Hol vannak a társaid? – kérdezte a trió egyik férfi tagja,
és leeresztette a reflexszerűen célra emelt fegyvert.
– Meghaltak. Pár rab mögöttünk cirkál – Mei még mindig
takarta az arcát.
– A többiek majd elintézik azokat, nekünk a déli szárny védelmét kell erősítenünk, gyere velünk! – intett a férfi, és mind a
hárman arrafelé fordultak.
Kivéve a nőt. Összehúzott szemmel méregette Meit, és még
nem fordult meg, csak hátrálva tett néhány lépést.
Mei az ujjai közti réseken átpillantva látta ezt. Óvatosan
mozgott, mert a távolság még nagy volt köztük.
Egy hatalmas robbanásra pördült meg a nő, és a déli szárny
irányába pillantott. Aztán feje koppanva hullott a földre.
A két férfi ezt nem érzékelte, és ezért az életükkel fizettek:
egyiket Mei hátba szúrta, a kard a mellkasán jött ki. A másikat
elkapta a nyakán, és egy kecses rázó mozdulattal eltörte az öszszes nyakcsigolyát.
Udariék már nem botránkoztak meg az újabb mészárláson,
csak felírták magukban a megbeszélés többi tárgya mellé. Most
már nem voltak biztosak abban, hogy kiről fontosabb kideríteni
mindent, Rufyról vagy Meiről. Mei egy harcos volt, tőle maximum annyit tudhatnának meg, hogy miért is olyan jó. De

Rufy…
A robbanásban valami energiaszállító egység sérülhetett
meg, de hogy ezt szándékosan tette valaki, vagy kósza lövés
okozta, senki nem tudta. De az biztos, hogy ez segített a közelebb jutásban.
A folyosón közben elérték a déli szárny előtti körszelet alakú teret. Íróasztalok-, szekrények-, székek – váró- és vallató –
analizáló berendezések, és embermagas burkolt energiahálózati
elosztók és szerverszekrények álltak szerteszét. Mögöttük fedezékbe húzódtak a fegyőrök, és folyamatosan tűz alatt tartották a
déli szárny körüli romokban heverő részt. A széles zsilip tárva
nyitva állt, valami még mindig füstölt, jobb oldalon valami lángolt. Az előző robbanás éppen ebből származott. A füst fojtogatott, ezért a legtöbb fegyőr maszkot viselt. Talán éppen ők idézték ezt elő, hogy így fullasszák meg a rabokat, és győzedelmeskedjenek.
Rufyék tökéletesen ráláttak az összes őrre, akik irányukból
teljesen védtelennek minősültek. Legalább harmincan tartották
fel a kitörő rabokat, mindez idáig sikerrel. További erősítés volt
úton több helyről, melyek egy része az átjutott rabokat próbálta
levadászni, másik része pedig ide igyekezett segíteni.
Rufy intett, és máris becélozta a legközelebbi őrt. Nyakszirten találta. Majd a következő felé fordította fegyverét.
Udariék is tüzet nyitottak, míg a meglepetés előnye náluk
volt. Udari ezt nem nagyon akarta, de nem maradt más választása. Nassy közepes robotjai is fejméretű, halálos ízelt lábakkal
megáldott rovarszerű dolgokká alakultak, és beröppentek a
szállongó füstön át a fedezékek irányába. Akárhol landoltak
egy emberi testen, hamar megkezdték a halál osztását a szerencsétlen alanyok legpuhább testrészeinek – szem, halánték, nyak
– átdöfésével, de nem okozott nekik problémát egy közepes
páncél átütése vagy fúrása sem. Ehhez mindössze nagyobb
koncentrációra volt szükség a gazditól.
Mei is lövöldözött most, túl kockázatosnak ítélte, hogy ke-

reszttűzben cikázzon.
Egy perccel később az őrök kezdtek rájönni, hogy két tűz
közé szorultak, és elkezdtek kihátrálni, míg még tudtak. A fenti
hidakra újabb erősítés érkezett, és ismét legalább harminc különböző helyről szórták be a szárnyba az áldást.
Rufy ezt látta, és Nassyra mutatott, majd a fenti hidakra: a
dörrenéseket, süvítéseket, csattogásokat nem tudta volna túlordítani.
Nassy tudta mi a dolga. Összehangolta a közepes robotokat
Semkath jeleivel, és a rovarok máris a magasba szökkentek. A
fegyőrök azt hihették, hogy ezek kamera-drónok, amik rögzítik
az eseményeket. Nagyot tévedtek.
A hidakról egymás után hullottak le, vagy ott csuklottak
össze férfiak és nők. Ebből idelent Rufyék csak annyit láttak,
hogy mintha csökkent volna a szárnyba célzott lövések száma.
Aztán eljött az időpont, mikor eléggé meglazult a védelem,
és a rabok ki tudtak törni. Egyik másik már beöltözött az őrök
vértől mocskos egyenruhájába. Udari ennek láttán nem lett volna annak a szerencsétlennek a helyében, akiről ezt leszedték.
Legalább hét álruhás rab rohant ki, kezükben fegyverrel, és
máris a fedezékek mögé bújtak. Mei látta ezt. Harci analizátora máris kimutatta, hogy a helyezkedés tökéletes, vagyis ezek
egykor csapásmérő egységek tagjai lehettek. Nem semmi embereket tartottak itt fogva.
Mi több, fel is ismerte az egyiket. Szíve megdobbant. Egy
Minmatar férfi volt, aki már évekkel előtte került ide, hasonlóan remek kilátással: az életfogytiglannal. A börtönben néha a
férfi és női rabokat összeengedték, de sose engedték őket közeledni egymáshoz. Ez további kínzás volt. De voltak alkalmak,
és korrupt őrök is, akik némi kenőpénzért, női raboktól pedig
extra szolgáltatásért lehetőséget biztosítottak, hogy együtt lehessenek. Mei még megerőszakolása előtt bevállalt egy kis önfeláldozást, és lefeküdt két őrrel, hogy szemügyre vehesse a
férfi rabokat. Ez a férfi megtetszett neki. A közelébe került,

összemelegedtek, kellemes órákat töltöttek el egy kietlen szobában – mely előtt persze felügyelet állt –, de miután Mei megölt mindenkit a cellájában, ezt a lehetőséget elvették tőle, és
már csak napi egy órás sétára engedték ki a cellája előtti kis téren, tucatnyi rácélzott fegyver felügyelete alatt. Ennek már fél
éve.
A lövöldözés szép lassan elcsendesedett ezen a félköríves
területen, de még hallható volt a labirintusból valahonnan. A
kitört rabok egyből a lelőtt őrök hullájához igyekeztek, hogy
levegyék róluk a maszkokat. Mindegyikük megkönnyebbülten
lélegzett mélyeket, és készen álltak arra, hogy folytassák szabadulási kísérletüket, mely a kezdetekhez képest már nem tűnt
olyan elkeseredettnek.
Rufyék is feltették saját maszkjukat, Mei is szerzett magának egyet.
Az ismert férfi épp fegyverek szerzésével foglalatoskodott,
és kezével integetett, hogy a kirohanó rabok milyen irányban
induljanak tovább. Úgy látszott, van némi hírneve, mert mindenki engedelmeskedett neki, na meg persze egy ilyen helyzetben csak az összefogás vezethet a szabadsághoz.
– Helló, Renar – Mei hangja a maszk alól tompán csengett.
A férfi megpördült. Egy ideig eltartott neki, hogy azonosítsa a hang tulajdonosát, majd szeme felcsillant.
– Mei! Hát te meg…
– Hosszú történet.
A férfi felemelte maszkját. Mei szintén.
– Azt hittem, már…
– Még nem öltek meg – mosolygott Mei. Szeme most emberinek nézett ki: nem akarta megrémíteni a férfit, aki nem ismerte sötét énjét. – Csak nem engedtek túl messze a cellámtól.
– Majd megkérdezem a részleteket, de … hohó, kik ezek?
Rufyék csak ekkor léptek ki a betorkolló folyosóból.
– Ők a barátaim – mutatott hátra Mei oda sem nézve.
– Talán közük van …

– Igen, ők robbantották a lyukakat a mennyezetbe. – Mei
Rufy felé fordult. – Van hely a siklóban?
Rufy bólintott, és jól szemügyre vette a férfit. Csak sajnos
amit látott, azzal nem tudott mit kezdeni, mert a kis Rufy, aki
értett ehhez, az űrhajó mélyén bujkált, mielőtt elevenen sül
meg.
Mei visszafordult. – Jössz velünk?
– Hogyne.
– Nos akkor … – nem tudta folytatni. A férfi hozzá lépett és
átölelte.
Mei is eldobta fegyverét és viszonozta a gesztust. Fél évig
erről álmodott, hogy majd talán eljön egyszer. Énjének egy része azt mondta felejtsd el, sose történik meg még egyszer, a
másik meg azt, hogy ez legalább életben tartja, a remény, hogy
láthatja és ölelheti még egyszer. De a szabadulásról egyáltalán
nem álmodott. Meg persze még korántsem szabadultak el innen.
– Kik a barátaid? – a férfi eltolta magát a nőtől, és távolságtartóan nézett végig a többieken.
– Majd elmesélem. Inkább mond, mi a helyzet a déli
szárnyban.
– Teljes a káosz, de átvettük. Most meg a kupolát ostromoljuk.
– Te vezeted őket?
– Én is és még mások. Már megvan a hírünk idebent. Elfoglaljuk a…
– Nem foglalsz te semmit, velünk jössz!
Renar összehúzott szemmel méregette Meit. Most egy ártatlan nőnek tűnt, aki örült, hogy újra láthatja a legkedveltebb
személyt ezen a helyen.
– Jó – sóhajtott a férfi, és újra megölelte Meit. Úgy tűnt,
mindjárt összetöri, de aki látta Mei előző akcióját, jól tudta,
hogy Renar pillanatokon belül darabokban végezné, ha úgy
alakulna.

Renar Minmatar volt, és magasabb Meinél egy fél fejjel.
Hosszú vörös haját copfba kötötte. Hatalmasra nőtt, mint Udari, Trondam és Leyx. Barnás arcbőrén egy forradás díszelgett,
melyre Mei nem emlékezett, tehát az elmúlt fél évben szerezte
valahonnan. Zöld szemében a távolságtartáson felül némi kíváncsiság is csillant.
– Merre? – szólt bele Rufy szigorúan az érzelgős pillanatokba.
Renar elengedte Meit, a szemébe nézett, és Rufy felé intett
fejével.
– Ki ez a kiscsaj?
Mei megsimogatta a férfi haját. – Ő a főnök.
Renar most Rufyra nézett. Ő sem látott semmit a szemében,
de most egy megfoghatatlan fenyegetést érzett. Mint mikor valaki egy vak szemébe bámul, de érzi, hogy a vak tökéletesen
lát. Renar egy bólintással elfogadta Rufyt, míg ki nem jutnak
innen, hisz ha ő a főnök, ő irányítja a meneküléshez szükséges
járműveket.
Eközben a kupola belső részéből robbanások hallatszottak.
Rufy kérdően Nassy felé fordult.
– Rejtett bombák – mondta a nő. – Ezek készültek erre az
eshetőségre.
– Akkor tűnjünk el. – Renar talán csak most fogta fel, hogy
ez a kis csapat tényleg kiszabadíthatja. – Gyertek. – Mei szájára egy gyors csókot adott, majd el akart fordulni tőle, de a nő
elkapta a ruháját, visszarántotta, és ő is megcsókolta.
Renar szeme csillogott az örömtől. Láthatóan nem tartották
olyan rosszul, mint Meit. Biztosan jobban viselkedett. És mivel
a rabok elfogadták vezetőnek, biztosan tudott is valamit, amivel megvédte magát idebent és okos húzásokkal tartotta távol
magát a bajtól.
Renar visszatette maszkját, és magabiztosan futott vissza a
füstbe. A többiek követték.
Minden második másodpercben egy rab rohant feléjük

szemből. Most szabadíthatták ki őket cellájukból. Mind férfi
volt, tehát a nőket más szárnyban tartották fogva.
A füst másik oldalán máris meglátták a börtöncellák kilométer hosszú több szinten húzódó sorát, és körülbelül ötven
méterre pedig egy fényes repedést a mennyezeten, ahol a Sabre
lövedékei csapódtak be. Izverre gondoltak többen is, de tudták,
hogy már csak darabokban lehetne megtalálni. Most látták innen jobban, hogy a bombázás nemcsak a mennyezetet szakította át, hanem a szintek közti padlót is, és megrongálta a földszint fémes padlója alatt futó energiahálózatot. Innen is szökött
ki némi füst, és lehet, hogy itt is történt robbanás nemrég. A
bombázás során a rácsok vastag fémrudai kifordultak a helyükről, és nagy sebességgel csapódtak bele a falakba, padlóba, de
még emberekbe is: nem egy rabot és őrt láttak falra tűzve.
A kinti ritkás levegő miatt rögtön a bombázás után enyhe
vákuum képződött, melyet egy automatika kivédett: a lyukat
erőtérmembránnal zárta le, hogy ne szökjön ki több levegő. Ez
a megoldás mind űrhajókban, mind állomásokon, és mind kolóniákon megszokott volt, és életek ezreit óvta meg. Különösen
váratlan meteorbecsapódásokra tervezték, ahol egy körömnyi
darab át tudott ütni egy kilátóablakot is. De kiválóan működött
csatákban is, ahol a nagyobb hajók személyzete ennek köszönhette, hogy tüdejük nem roppant össze a nyomáshiánytól.
A szinteket lépcsőfordulókon lehetett megközelíteni, melyeket körülbelül ötven méterenként alakítottak ki, mindkét oldalon. Renar a legközelebbi felé vezette Meiéket, és felszaladtak a legfelső szintre.
Rufy megálljt intett kezével, mikor elérték a felső szintet.
– Slon – szólt bele a kommunikátorába. Fülelnie kellett,
mert ebben a szekcióban még örömteli kiáltások jelezték a rabság végét.
– Itt vagyok. Rufy, te vagy az? – Slon már hallotta Rufy elváltozott hangját, de most a hangzavarban úgy tűnt, mintha
tényleg valaki más beszélne.

– Igen. Jövünk ki, repülj a lyuk fölé!
– Jövök, jövök. Sikerült a második fázis?
– Sikerült. Két extra utas lesz, korrigáld a navigációs rendszereket.
– Vettem.
Rufy nyitva hagyta a csatornát.
Eközben Meiék megbeszélték, hogyan másszanak föl. Mei
ment előre, kecsesen felugrált a szétszakadt elemeken. Renar
ezt lecövekelve nézte végig. Íme a gyenge és védelemre szoruló nő. Ha tudná, hogy Mei miért nem hullajtott könnyeket eddig, még jobban megváltozna a véleménye.
– Ő a barátnőd? – súgta a fülébe Udari.
Renar ránézett. Csak most fogta fel, hogy van itt négy
Amarr is. Nem tudta, hogy válaszoljon-e, mert bajtársak, vagy
inkább lőjön, mert az örök ellentétet nem lehet megmásítani.
De ahogy elnézte, Meinek nem volt gondja velük. Talán egy
pár nap, és már neki sem lesz.
– Igen … – Renar visszanézett a magasba. – Legalábbis azt
hiszem.
Mei néhány akrobata mozdulat után sikeresen elérte a
membránt, ami könnyen átengedte az emberi testet. Rögzítette
azt az emelőszerkezetet, amit Leyx adott neki pár perce. Rácsíptette a rojtos tetőburkolatra, és kihúzta belőle a vékony teherbíró kábelt. A végén lévő ökölnyi szerkezetre ráállt, és sebesen leereszkedett a többiek közé.
– Először Mei – jelentette ki Rufy.
– Köszi, Rufy, de én inkább …
– Elég sokat kockáztattunk érted. Indulás! – a hang nem
tűrt ellentmondást.
– Hát … – Mei nagyokat pislogott. – Oké, főnök.
– Udari – fordult hátra Rufy –, fedezzétek a bejáratot, nehogy őrök zavarjanak meg.
A férfi csak a fejét ingatta. Mi mást is tehetnék?
Nassy közben visszahívta összes robotját. Egyik elől egy

rab visszamenekült a szárnyba, azt hitte, hogy valami megfigyelő szerkezet, ami rögzíti arcképét, azonosítóját, és ha leverik a lázadást, csúnyán ráfarag. De mikor látta, hogy a robot a
magasba szökken, megnyugodott, és kirobogott a kupolába.
Mei felért a tetőre, feltette maszkját, visszanézett és leadta
a minden rendben kézjelet.
– Renar, bocs, nem te mész következőnek – Rufy kereste ki
legyen a következő. Végül Nassyra mutatott. – Te mész.
– Persze… – mondta sértődötten a férfi.
– Aztán Leyx, Udari, és végül te.
Nassy megkezdte az emelkedést. Robotjait eközben lecsatolta magáról, mert az plusz súlytöbblet, és nem biztos, hogy a
kötél bírni fogja. Inkább felreptette őket. Nem is sejtette, hogy
Mei majdnem kétszer annyit nyomott.
Nassy felért. Feltette maszkját, és a kis ökölnyi szerkezetet
visszaengedte. Leyx pedig már készült az emelkedésre.
Két perccel később mindannyian sikeresen elérték a tetőt.
Odalent a rabok némelyike csak most vette észre, hogy ott
ki lehet jutni, és Renartól kérték a kábel végét. A férfi már
kezdte is leereszteni, de Rufy lekapcsolta a szerkezetet és a
mélybe rúgta.
Renar féltérdre esett és a kábel vége után kapott. Nem sikerült. Felnézett Rufyra.
– Mit művelsz?
A kérdés helyénvaló volt, mindannyian választ követelve
néztek rá.
– A siklóba nem férnek be – húzta össze szemét Rufy. Meglehetősen ijesztő látványt nyújtott. – És ha kijutnak ide, megfulladnak. Az erősítés úton van, és az nem csak gyalogos állomány. Jönnek vadászgépek is. Lelövik őket egyenként. De ha
bent maradnak, akkor elfoglalhatják a kupolát, és az egész telepet, addig meg kérnek maguknak segítséget. De az minket már
nem érdekel. Mi addigra távol leszünk. Ha nem tetszik, ugor-

hatsz vissza a kábel után.
Ez mindenkibe belefagyasztotta a szót. Renar nem ismerte
Rufy igazi énjét, ezért az első benyomás olyan volt, mintha ez
a lány egy roppant erős kezű parancsnok lenne. Az elmúlt percekben be is bizonyította, hogy ez így van.
Renar már nem mert szólni egy szót sem. Maszkját beállította, mert valami érték nem stimmelt.
Feltámadt a szél, és kis híján lesodort mindenkit a tetőről a
homokos talajra. A telep körüli terület nagy részén taposóaknákat rejtettek el, ezzel emelve a biztonságot. Ezt Rufyék jól tudták… függetlenül attól, hogy az információ hiányosságai miatt
majdnem félbehagyták az akciót.
A következő pillanatban fülsiketítő dörgés közepette Slon
lebegett közel a siklóval. A légnyomás most az ellenkező irányba lökte őket, és nem voltak biztosak abban, hogy a szél vagy a
hajó sodorja rá őket az aknamezőre.
A rámpa lenyílt, Slon egy helyben tartotta a hajót nem számítva a méteres oldalkilengéseket.
Mindannyian felkapaszkodtak, és beljebb siettek, nehogy
egy mesterlövész vagy őrágyú vessen véget az akciónak, különösen most, hogy már idáig jutottak.
Mei maradt hátul, és míg a rámpa záródott, visszanézett a
telepre. Élete legnagyobb szerencséje érte utol, és ezért örökké
hálás lesz Rufynak. Lepörgött előtte az elmúlt másfél év pokla,
melyben azért voltak jó pillanatok is Renarral. És most itt is
van velük.
Renar a nő mellé állt, és jól láthatóan ugyanarra gondolt. Ő
már három évet töltött el itt, és békén hagyták, sőt még extra
kapcsolatokat is létesített. De mindenképpen jobb így, hogy ismét várja a végtelen világűr.
A rámpa döngve becsukódott. Slon pedig emelkedni kezdett.
A többiek már magukra kapcsolták a ketreceket, nehogy
bajuk essen a rázkódástól, de Mei és Renar csak ott álltak, és

ölelték egymást.
Rufy hajójában pedig leállt a reaktor. A kis Rufy elő tudott
merészkedni búvóhelyéről, és most ismét értette, mit is jelentenek azok a gyönyörű színek, mikor valakik szeretik egymást…
És azt is értette, mikor valaki pokolian dühös rá: Udari. A
szemébe nézve szinte összerezzent.
A férfi kis híján feléje nyúlkált, hogy ismét fojtogassa.
Most talán sikerült volna, míg Mei észre nem veszi. De persze
ez csak a fejében játszódott le. Attól azonban nem tágított,
hogy most ideje Rufyt kicsit elfenekelni…
Rufy tudta, mi vár rá, ártatlan arccal nyelt egy nagyot, és
már készült arra, hogy kidumálja magát … de érezte, hogy ez
most nehéz lesz…
4. RÉSZ
Rufy titkai n+1
Rufyék szökését se légvédelmi ágyúk, se légköri vadászok
nem gátolták meg. A bolygó atmoszféráját néhány percen belül
el tudták hagyni, nagyjából azon a ponton, ahol Aylarék rajtaütöttek a hasonló szándékkal érkező zsoldosflottán.
Aylarék már vagy kilőttek vagy megfutamodásra késztettek
minden ellenséges hajót, így az orbitális pályának ezen kis
szegletét már egy ideje uralták.
Aylar a csata végeztével halk imát mormolt Rufyékért, de
nem tudott sokat tenni értük. Gondolkodott, hogy besegít egy
kis bombázással, de azzal lehet, hogy épp Rufyékat ölte volna
meg. Végül nyugton maradtak, és idegesen vártak.
Trondam és Aylar tudott Meiről, és nagyon várták már a találkozást. Mikor a vele kapcsolatos emlékeket beültették és sikeresen rögzültek, azonnal látni akarták, de aztán szomorúan
kellett tudomásul venniük a bebörtönzést. Aztán Rufy felvillantotta a reménysugarat ismét őrült, de remekül átgondolt tervé-

vel. Még azzal is jól taktikázott, mikor az első bombázást végrehajtották, és Aylarék összecsaptak a flottával, várható volt a
kaputól és irányítótornyoktól némi erősítés, de a lenti zűrzavarban sok híres és kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező egyén számára villant meg a szabadulás esélye, ezért ezek az őröktől
zsákmányolt kommunikátorokról máris hívták szabadon kószáló haverjaikat, bajtársaikat, szerelmüket, bárkit, aki segíthet nekik eltűnni onnan. Jöttek is a siklók tucatjával… és persze nem
egymagukban.
A zsoldosflotta a kapunál sok siklót lelőtt kísérettel együtt,
de már olyan nagy számban érkeztek, hogy a védelem kezdett
meginogni. Aztán ezt mikor Islay jelentette, Aylar gyorsan odaugratta a csatahajó és cirkáló kötelékeket, és megsemmisítették
a védelem utolsó bástyáit. Teljes győzelem.
A sikló a bolygó felett várakozó hordozók felé repült. Slon
kérte a dokkolási engedélyeket. A transzportfelelős tökéletesen
tudta, hogy a cégvezető utazik a hajóban, de az eljárást végig
kellett vinnie.
A bedokkolást követően leadták a hordozók kapitányainak
az ugrási parancsot. A tér ismét felvillant mindenki előtt, és a
hajók végül néhány fényévvel odébb egy teljesen üres naprendszerben jelentek meg.
Mindenki kiszállt a hajóból, és a kis kompokkal egymást
követve haladtak a hordozó főgondolájának megbeszélőtermébe, mert még volt némi információ, ami megosztásra várt.
A kompok egymás mellett rákapcsolódtak a hangár oldalában lévő személyzeti zsiliphez vezető széles platformra. Mindenki kiszállt, és hagyták visszamenni a kompokat maguktól
eredeti helyükre.
A zsilip nyitását követően beléptek. Rufy megszaporázta
lépteit, ezért Udarinak is fel kellett gyorsítania, hogy lépést
tartson vele.
– Rufy, figyu! – mondta halkan.
– Hmm? – a lány meg sem állt. – Mond gyorsan, mert vár-

nak ránk a többiek az eligazítóteremben.
– Jó – Udari megszaporázta a lépteit, és elállta Rufy útját. A
lánynak már visszatért eredeti személyisége, ami most meglepődötten nézett fel a nála egy fejjel magasabb férfire.
– Udi? Mi baj? Miért…
Udari elkapta a lányt a gallérjánál fogva, a levegőbe emelte, a falhoz lépett és odacsapta.
Mei máris mozdulni akart, nem emberölési szándékkal, hanem csak hogy leszedje a férfi kezét, de hátán súlyokat érzett,
és a nyakánál valami éleset: Nassy egyik robotja landolt a hátán, és nyakát körbefonta két lábával, melyek belső fele borotvaéles volt.
– Csak beszélni akar vele – nézett Nassy Meire rezzenéstelen tekintettel. – Bocs, tudtam, hogy ez lesz a reakciód.
– Aha … – Mei a szeme sarkából pillantott vissza rá, de
megmozdulni nem mert. Emlékezett Fey Xalkenre, hogy mit
művelt robotjaival. Nassy a jelek szerint hasonlóan veszélyes,
bár még nem oly professzionális. – Akkor csak azt mond meg
neki, hogy óvatosan.
Nassy megvonta a vállát. – Odacsapja még párszor a falhoz, de semmi komoly. Ez a stílusa.
– Érdekes egy stílus.
– Ha tudnád min mentünk át érted, megértenéd azt, ami az
orrod előtt zajlik. Rufy kicsit messze ment ma.
– Tudom, hogy néha túloz, de…
– Majd Udari elmagyarázza, figyelj – intett fejével előre,
ahol Udari még kétszer a falhoz csapta Rufyt de úgy, hogy ennek láttán bárki könnyen elképzelte a két kilométerrel előrébb
lévő polcokról lehulló dolgokat.
– Na ide figyelj, kisasszony – Udari üvöltött. Hangja
mennydörgött, szinte bántotta az érzékeny elektronikával ellátott hallójáratokat. – Elfogadjuk az őrültségeket, tudod jól, megyünk utánad, bármibe, de amit most tettél, kicsit sok volt.
Rufy a magyarázat helyet rúgkapált. Kezével szorította

Udari vasmarkát, lábával pedig rugdosta a combját. De ezzel
csak még jobban feldühítette a férfit, aki még kétszer a falhoz
csapta. Már kezdett fájni a háta, ezért egy fájdalmas grimasszal
abbahagyta a szabadulásra tett hasztalan kísérletet.
– Mi … miért mentem messze?
– Mert tudtad, hogy ha elcsesszük az akciót, mind odaleszünk. És újratervezés és gondolás helyett belementél egy öngyilkos akcióba. Mondtam, hogy segítünk később.
– De sikerült, nem? – Rufy most könyörgött.
– Te nem érted a lényeget? Ez nem őrültség volt, hanem ostobaság. Óriási különbség.
– Jó, Udi, ne hari, légszi. Uhh.
– Már nem tudom visszacsinálni. Ezért csaptalak a falhoz,
hogy tanulj ebből. Nem csinálsz még egy ostobaságot. Ha még
egy ilyen lesz, sarkon fordulok és otthagylak. És a cégből is kilépek, és viszem a Revenantot. Világos?
– Igen, Udi – megint vergődni kezdett. – Igen, tök vili, de
tegyél már le légyszi.
Udari letette a lányt, majd vállainál ismét a falnak taszította.
– Mostantól megfosztalak a harctéri döntéshozataltól.
– Hohó – Rufy mérgesen húzta össze szemöldökét, sőt még
vádaskodóan mutogatott is. – Azt nem teheted.
Udari gyorsan mozdult: félrelökte a lágy mutogató kezét, és
visszakézből lekevert neki egy pofont. Aztán várt, hogy a lány
megértse a döntés véglegességét.
Rufy most gyűlölködően nézett rá. Össze is húzta magát,
mint egy álnok kígyó. Udari meg mert volna esküdni rá, de
mintha vicsorgott volna.
Ez az állapot eltartott jó néhány hosszú másodpercig. Rufy
kereste a lehetőséget a visszafeleselésre, sőt inkább kötekedésre, de Udari sziklafalként előtte tornyosuló alakjával és a hasonló masszivitással kijelentett harctéri parancsnokság elvételének tényével nem tudott sokat kezdeni.

Rufy „hajójában” a kis Rufy egy hangosbeszélőbe kürtölte
véleményét.
– Elcseszted, kiscsaj. Hülye voltál, beee.
A nagy Rufy szellemalak énje odabent sírva szaladt egy sötét szekcióba, hogy magába temetkezzen. Tudta, hogy a kis
Rufy megkeresi, és beszélgetni kezdenek. Vagyis ekkor szokta
jobban megismerni önmagát, és feldolgozni a tapasztalatokat.
De addig a beszélgetésig az ellenségesen viselkedő Rufyból
egy pillanat alatt szánalomra méltó emberi roncs lett. Válla előregörnyedt, és szinte térdre csuklott. Még Udari is megsajnálta,
és behunyta a szemét. De bocsánatot nem akart kérni, mert akkor Rufy sosem érti meg mit tett. Te, Udi, ez a lány megfogott
téged. De ne hagyd magad, igazad volt, állj ki érte!
Rufy esdekelve nézett fel rá, majd a többiekre. Mindenki
szigorúan pillantott rá… még Mei is, aki szerette a vakmerő
dolgokat, de az ostobaságtól őt is kirázta a hideg.
Udari sarkon fordult, és a megbeszélőterem irányába indult.
Igénybe vehetett volna egy kocsit is, de inkább a séta mellett
döntött, hisz tudta, hogy Rufy mindjárt követi.
Nassy közben elengedte Meit. A robot visszaszállt testére.
– Bocs – vonta meg a vállát.
Mei egy ideig még szigorúan nézett rá, de aztán felengedett. Sőt fel is kacagott.
– Nem gond. Már tettem én is hasonlóképpen. Voltak viták
köztünk régebben. Amúgy megöltél volna?
– Csak megvágtalak volna. De volt a hátadnál tű is szúrásra
készen, nem érezted?
– Nem.
– Altatók vannak benne.
Mei mosolyogva megrázta a fejét. Fey Xalken Minmatar
létére hasonló lazasággal viselkedett és ütött ki bárkit hosszú
órákra az altatókkal. Talán ezek a robotidomárok az embert
csak húsmasszának tekintik, és azt tesznek velük, amit akarnak?

Rufy pár mély lélegzettel összeszedte magát, és Udari után
szaladt.
– Udi, várj …
– Mondjad – Udari most ugyanúgy viselkedett, mint Rufy,
hogy jobban szembesítse önmagával.
A többiek kicsit lemaradva követték őket, figyelve ezt az
érdekes vitát. Talán Leyx volt az, aki nem tudta, hogy kinek adjon igazat. Udarit tökéletesen megértette, de jól átérezte Rufy
gondolatmenetét is. A helyében hasonlóan tett volna, mert valaminek újra nekiveselkedni nem ért fel az improvizációból fakadó előnyökkel. De véleményét megtartotta magának, hisz tudta,
hogy ha most Rufyt védené, Udari nem érné el célját ezzel a viselkedéssel.
– Ho… hogy… várj már … – Rufy alig tudott lépést tartani
a férfival.
– Nem várok. Megbeszélésre megyünk. – A férfi hangja hidegen koppant.
– Jó … csak … hogy is volt azzal a harctéri parancsnokság
elvételével?
– Úgy volt, hogy azt elvettem tőled. Magadnak köszönd.
– Ne … várj, Udi, héé …
Udari már úgy felgyorsított, hogy Rufynak már szinte kocognia kellett. De felvette a tempót, és most mellette szökellt
oldalazva.
– Mondtam, Rufy, a döntésem végleges. A teljes tervet továbbra is készítheted, nem bánom, de a harctéren úgyis legtöbbször csak én vagyok meg Leyx és Nassy, ezért nem fogadom el, hogy veszélyeztesd a hátsónkat a csökönyös ragaszkodásoddal az ostobaságaidhoz.
– Fúúú, ez fájt – Rufy még mindig szökellt, ezért ezt a kijelentést nem vette senki komolyan. – Adj még egy esélyt.
– És ha éppen abban az esélyben teszel valami marhaságot
megint? Nem!
– Udi, légyszi.

Udari megtorpant, Rufy pedig „továbbsodródott”. Majd
visszasietett a férfi elé. Kezét könyörgően tette össze.
– Légyszi.
Udari vett pár mély lélegzetet. Mindenki feszülten figyelt,
hogy mit reagál. Ennyire még nem fajult el vita köztük sosem.
Udari felnevetett, majd megadóan csóválta a fejét. – Te
lány, nem tudom, hogy csinálod, hogy megsajnállak pillanatok
alatt.
– Akkor visszakapom a …
– Nem kapod vissza. Csak megjegyeztem, hogy jól sajnáltatod magad. De most menjünk – ezzel óvatosan félretolta Rufyt maga elől és tovább haladt.
Rufyt lecövekelt, és ki kellett kerülni, mert ismét emberi
roncs lett belőle. Mei és Renar maradt a végén, akik örökké hálásak lesznek a lánynak.
– Gyere – Mei finoman a karja alá nyúlt és maga után húzta.
Rufy nem tudott szólni egy szót sem. Mei látta rajta, hogy
komoly csatát vív önmagában.
A kis Rufy megtalálta a nagyot, és bebújt mellé a sötét
üregbe.
– Udarinak igaza volt – mondta a kicsi, és megsimogatta a
nagy vállát.
– Tudom. Csak most először érzem azt, hogy milyen, mikor
megfosztanak valamitől.
– Ez még csak a parancsnokság egy része volt. Ne csinálj
belőle nagy ügyet, oksi?! Képzeld el, hogy milyen lehet az, ha
nem a parancsnokságtól, hanem mondjuk a szabadságodtól
fosztanak meg. Mint Meit és Renart.
Ez most szíven találta a lányt. Ezzel a veszéllyel kellett
szembenéznie Udariéknak, és megértették, hogy mit is jelent.
Már minden világossá vált. Döntés, következmény. Rufy döntött, de az akkori helyzetet tekintve rosszul, és a következmény
pedig a szabadságtól való megfosztás vagy halál lehetett volna.

És ezt eddig nem értette meg.
– Látom érted – a kicsi megpaskolta a nagy vállát. – Ez így
a helyes, Udari jobb a harctéren, következetesebb. És nézd a
dolog jó oldalát, még mindig te vagy a főnök, készítheted a
hajmeresztő terveket.
– Igaz … köszi.
– Szívesen. De most menj ki, mert várnak téged. És találd
ki, hogyan tovább!
A nagy Rufy bólogatott mosolyogva, és kifakult a hajóból.
A kicsi pedig a dolgára ment: hogy levadássza a sötét alakokat.
Mei még mindig maga után húzta a jelek szerint eszméletét
vesztett lányt.
– Megint a belső hangok?
– Ühüm – bólogatott Rufy mosolyogva. Összeszedte magát, és rendesen lépkedett. – Megkaptam a magamét odabent is.
– Helyes. Figyelj, én örökké hálás leszek az én szemszögemből, de megértem Udari reakcióját. Igazat adok neki. Élj
ezzel együtt.
– Jó, élni fogok. Engedj el kérlek! – Rufy lerázta Mei kezét.
Mei elengedte. A siklóban elmagyarázták nekik az akció
hátterét, és ezt a Nameyl Theol nevű nőt, hogy hogyan akarta
csőbe húzni őket.
Csendben haladtak tovább. Rufy közben magában bólogatott, sőt még motyogott is. Mei ezt mosolyogva nézte végig, és
szíve szerint folyamatosan ölelné őt hálálkodva. Renar is osztozott a hálában, de nem ismerte Rufyt, és ez a viselkedés elbizonytalanította. Tényleg ez a hibbant lány a főnök? És ilyen jól
kitervelt akciót visz véghez? És ezt még támogatják is? Új
Édent már az őrültek irányítják, míg bent voltam?
Udari elérte a megbeszélőtermet jó tizenöt perces séta után.
Mellette Nassy és Leyx lépkedett, de nem szóltak egymáshoz
egy szót sem az út alatt. Elég jól ismerték egymás gondolatait,
ezért ez inkább néma egyetértés volt: hagyták, hogy a tények
rögzüljenek a lányban.

Aylar, Trondam, Kiex, Jura, Tiree és Islay már itt voltak.
Mikor nyílt az ajtó, odafordultak. Aylar és Trondam szinte remegett az izgatottságtól.
Majd Rufyék is elérték a terem ajtaját. Mielőtt beléptek
volna, Rufy elállta az utat Mei előtt.
– Van egy meglepetésem.
– Életem legjobb meglepijét már megkaptam. Mi van még?
– Mei félredöntötte a fejét.
Ő nem tudta, hogy Aylar és Trondam újra él és virul. Eltemette őket magában, mikor ő is ott állt a kis Rufyval a mentőkapszulában, és figyelték az Aeon felrobbanását. Az a pillanat
sosem ment ki a fejéből. Akkori barátja, Volre is meghalt odabent. Még tisztán emlékezett a cowboy kalapra, a kisfiús arcra.
Na és Trondam és Aylar örökös passzív vitájára, és mégis örökös egyetértésére.
– Most jön a másik meglepi – Rufy kacsintott, majd félreállt az útból.
Mei belépett. Két oldalon álltak Udariék, és a testükkel kialakított kis folyosó végén …
Mei lecövekelt. Ajka remegni kezdett. Még sosem kívánta,
hogy sírhasson, de most akkorát üvöltött volna örömében, hogy
szétessen a hajó.
Egy bizonytalan lépést tett előre. Nem hitt a szemének. Becsúsztatta a másik szemlencsét, de jól látott. Visszatette az emberit. Még egy lépés.
Trondam és Aylar széles mosollyal arcukon hátratett kézzel
álltak. Kiex is eltöltött már sok időt Meijel, ezért ő is jogosan
állt mellettük, és osztozott a régi viszontlátás örömében, melyről senki nem álmodott, hogy még egyszer megtörténhet.
Mei még egy lépést tett előre. Teste remegett az örömteli,
könnyek nélküli sírástól. Megrázta a fejét.
Trondam és Aylar széttárta karját, és tett egy lépést előre.
Mei utánozta őket. Majd meggyorsította lépteit.
Végül pedig hárman egymás karjába borultak. Trondamot

és Aylart talán senki sem látta még sírni, de most nem tudták
visszatartani könnyeiket.
Udari némán lehajtotta a fejét, majd felsandított Nassyra és
Leyxre. Mosolyogtak rá, majd fejükkel intettek Rufy felé.
Udari most kezdett elbizonytalanodni. Ez a pillanat Rufy
ostobaságának volt köszönhető, kétségtelen. De most akkor
hogy is van azzal a harctéri parancsnokság átvételével? Úgy
van, kedves Udi, hogy döntésed jó volt, majd mindenki hozzászokik. És ez a pillanat megtörtént volna a te terveid szerint.
Igazad volt. Tartsd magad az elveidhez!
Rufy csak hátul állt, hátratett kézzel, és gyönyörködött az
aurákban, amilyeneket még talán sosem látott. Mint egy szupernóva: fenséges, és elsöprő erejű. A hatása átragadt szinte
mindenkire a teremben.
A lány nem tudta, hogy most ő is odamehet-e, hisz rosszat
tett nemrég, rossz kislány volt, vagy várjon, hogy minden érzés
visszatérjen a normális mértékű kitörésekbe.
Udari markolta meg karját, finoman. Rufy ijedten kapta felé fejét, de a férfi mosolygott. És húzta Aylarék felé.
Rufy nem akart odamenni, úgy érezte nem érdemli meg.
– Menj már! – szólalt meg a kicsi a fejében. – Ez a te pillanatod is.
Udari ezt mintha hallotta volna, már Rufy mögé állt, és tolta előre továbbra is széles mosollyal arcán.
Rufy igyekezett megvetni lábát, de csak mutatva, hogy őt
nem lehet csak úgy beletaszítani semmibe. De persze oda akart
rohanni.
Már egészen közel értek. Udari gyorsan visszaosont „biztonságos” távolságba.
Meiék elengedték egymást, és szinte egy emberként fordultak Rufy felé. Mei nyúlt ki, matatott Rufy kabátjánál, majd
megmarkolta és finoman maga felé húzta. És Aylar is. És Trondam is.
Most mindannyian Rufyt ölelték, így köszönve meg neki

ezt a remek akciót. Simogatták a haját, hátát.
Mei kis idő múlva elengedte a lányt, és a szemébe nézett.
– Életem legjobb napja ez. Köszönöm.
– Rufykám, imádunk – Aylar Rufy hajával matatott, néhány
tincset a füle mögé rejtett.
Trondam nem szólt semmit, mert csak örömében kiáltott
volna fel egy hosszú „Bazdmeeeg”-el.
Renar ezt a jelenetet némi meghatódottsággal nézte végig.
Rá nem várnának ilyen kitörő örömmel, maximum annyit mondanának, hogy „jó újra látni, pajtás.”. Irigyelte ezért Meit. Tekintetét körbehordozta Aylarékon. És ekkor felismerte őt. Lemerevedett. Az, hogy megtisztelve érezte magát, enyhe kifejezésnek érezte. Nem is tudta, mit mondjon, és hogy mondjon-e
valamit egyáltalán.
Udari összehúzott szemmel méregette. Aylar személye továbbra is egy időzített bombához hasonlított. Ha kitudódik,
hogy újra él, egész biztosan felbolydulna Új Éden viszonylagos
békéje. Ezért Udari minden új embert szemmel tartott, míg
meg nem bizonyosodott arról, hogy nem szivárogtatja ki a hírt.
Készítettek egy vésztervet erre az esetre: Aylar álnéven operált.
Csak egy DNS vizsgálat mutatta volna ki, hogy ez valóban ő.
Udari úgy vélte, hogy Renar rendben van, de azért egyik
szemét még egy ideig rajta tartja. Meire pillantott. Ő is rendben
volt, bár megviseltnek tűnt. Nem is csoda. Most pedig irigylésre méltóan boldognak.
Rufyhoz ment, és finoman megütögette a vállát.
A lány hátranézett, és egyből tudta mit akar. – Ó igen, Udi,
máris. – Megköszörülte a torkát. – Egy kis figyelmet kérek!
Aylar és Trondam még mindig örömmel rángatta Meit, aki
még sosem volt ilyen boldog és hálás. Rufy felé fordultak. A
többiek még nem kerültek „sorra”, hogy megölelhessék Meit.
– Mostantól két új tagunk lesz. Egyik régi barátunk, Mei
Gron, másik az ő párja, Renar Tuomon. Némi kis változás történt a hierarchiában. A cégvezető még mindig én vagyok, de a

felszíni harcok kivitelezését és parancsnokságát mostantól
Udari veszi át – magában hozzátette, hogy további instrukciókig. – Továbbá Mei, Nassy és Leyx részvételével megvan az első kullancs-egységünk. Máris megkezdjük egy komp átépítését, de kérdem, hogy benne vagytok-e, és persze Udari elenged-e titeket.
– Ez már az én hatásköröm, Rufy – szót bele a férfi szigorúan. – Nem engedem el őket.
– De… ne már… az…
– Nyugi, csak azért nem, mert én is csatlakozom a kullancsegységhez. A hajóm irányítását Aylarra bízom.
– Én az Absolutiont vezetem – szögezte le a nő egy fejbiccentéssel. – A tied az csak nagyot üt, semmi extra. Átadjuk valakinek.
Udari megvonta a vállát. – Jó. Nos akkor, mit szólsz
ehhez… főnök? – fordult Rufy felé.
Rufy a férfi irányába fordította a fejét, de szeme Aylar és
Udari közt járt. Jól látta a férfi büszkeségét, és persze azt, hogy
ebből nem akar engedni. Na de majd mást fog mondani nemsokára…
– Rendben van – bólintott Rufy. – A másik dolog pedig a
mostani akció egyik nem várt következménye. Mint tudjátok,
végeztünk, már nincs több dolgunk. De csak azok tudják, akik
lent voltak a telepen, hogy a telep térképét és rendszereinek
leírását egy Nameyl Theol nevű nőtől kaptam. A klónaktivációs
jelekkel kapcsolatos dolgot kiszedte a leírásból. Ez azt jelenti,
hogy tudta, hogy jó eséllyel a klónjainkra alapozunk. És ha
nem szúrjuk ki a figyelmeztetéseket odalent, akkor most nem
beszélnénk itt. Más szóval, ez a Nameyl csapdába akart csalni
minket. Kereskedőnek vallotta magát. Kiex! – fordult a férfi felé.
Kiex felszegte a fejét. Ő volt a cég legjobb Neocom felderítője, aki minden szükséges adatot megtalált, és kisebb betöréseket, adathamisításokat kiválóan és nyom nélkül hajtott végre.

Máris azon járatta agyát, hogy hol kezdje a nő megkeresését.
Rufy látta rajta ezt. – Nézd meg, hogy mivel kereskedik ez
a csaj, kivel került összetűzésbe, és hogy miért akart egy fejvadász céget megszorongatni!
Kiex csak egy határozott bólintással jelezte, hogy meglesz.
Rufy sóhajtott, majd gondterhelten lehajtotta fejét. – Mindenkitől elnézést kérek, aki érintett, a mai napi meggondolatlanságom miatt. Ezért történtek ezek a változások. Megígérem,
hogy hallgatok ezentúl rátok … ha persze én vagyok az, aki
hallgat … ugye értitek? – felkapta fejét és körbenézett.
Tudta mindenki, hogy a mostani akció miatt Rufy azért
okolható, mert az akkor ő volt, és nem az egyik sötét alak.
– Köszönöm – mosolygott Rufy. – Most kicsit lazítunk.
Ünnepeljük Mei visszatérését. És holnap munkára. Ha ez a Nameyl csúnya dolgokkal kereskedik, akkor elkapjuk. De el ám!
Ezt mindenki nagy mosollyal arcán fogadta. Szép lassan
dolgukra indultak. Islay, Tiree és Jura is köszöntötték Meit. A
nő megölelte őket, tett egy két észrevételt, utalást a régi szép
időkre, majd két perccel később Aylar és Trondam társaságában
indult el, hogy megkezdjék az ünneplést.
Nameylhez hívás futott be. A nő nem számított semmire,
mert éppen a készletek leltárával foglalkozott, amikről a különböző rendszerekben felelős emberek adták le a jelentést, és a
várttal ellentétben sok eltérés mutatkozott.
– Hmm? – szólt bele képkijelzés nélkül.
– Helló, drágám!
A nő a kommunikátorra mosolygott, és aktiválta a képkijelzést. – Helló, édesem!
Vladen szigorú arca jelent meg.
– Valami olyasmit mondtál, hogy kezelésbe veszed a fejvadász cégeket, akik várhatóan ránk fognak mozdulni a második
fázis elkezdésekor.

– Úgy van. Pár kevésbé jót és két nagyon jót kiiktattunk.
Még van sok…
– Csak egy nagyon jót iktattál ki.
– Ó… Melyik élte túl?
– Amelyiket valami Rufy Der vezet. Hogy tervezted a tőrbe
csalásukat?
– Hozzám fordultak börtöntelep tervekért. Odaadtam nekik, de pár dolgot töröltem. De ezek szerint valahogy megúszták.
– Sőt már kutakodnak utánunk. Most kaptam az értesítést,
hogy a Neocomban kezdték lenyomozni a kereskedésed tárgyát.
– Az után sokan nyomoznak. Nem titok. Nem is az a lényeges, hanem a második fázis, amiről senki nem tud.
– Itt most konkrétan olyan emberről van szó, a neve Kiex
Pergon, aki elég jó a Neocomban. És Rufy Der cégébe tartozik.
Nameyl hosszan fújta ki a levegőt, és hátradőlt székében.
Fogta homlokát. Érezte, hogy valami beüthet, és tessék. De ez
még nem a világ vége. Még csak szaglásznak. Hadd tegyék.
– Mit tegyek velük?
Vladen kedvese szemébe fúrta tekintetét. – Én továbbra is
kapdosom le a ködbányászokat. Két cég már feloszlott. Eddig
jó. Te pedig a Khanid és Amarr készletek beszerzése után megkezded az újraelosztást. Tegyél hússzoros árat. Azért csak az
fogja megvenni, akire épp szükségünk van. És akkor máris tudjuk, hogy hová kell összpontosítanunk.
– De az már a második fázis része.
– Az sok részből áll. Ez csak a kezdet. Mindenki azt fogja
hinni, hogy profitot akarunk termelni. De ha ez a Kiex Pergon
rájön még idő előtt erre, akkor megzavarhatnak minket, és
megkezdik a szállítóink levadászását.
– Csupa álcázott szállító. Azokat nem kapják el.
Vladen felvonta szemöldökét. – Vess egy pillantást erre.
Nameyl a kommunikátorból kiszökő fénysugarat a szobája

közepén lévő holovetítőbe irányította. Máris megjelent egy hajólista képekkel együtt, melynek láttán Nameyl eltátotta a száját.
– Te jó ég, ezek minden területen kiválóan tudnak harcolni.
Highsec, Lowsec, Nullsec. És ismerek is pár tagot. – Most a
cégtagok listáját és a mellettük lévő képeket nézte. – Te, az a
csaj tisztára hasonlít Aylar Brenre.
– Csak hasonlít rá, de nem úgy hívják. Én is gyanítottam,
hogy ő lehet. És tudod ki ez a Rufy Der?
– Nem.
– Aylar mellett tartózkodott, mikor a CESZ aktív volt. De
akkor a csaj nyolcéves volt.
– Most meg huszonháromnak néz ki. Mi folyik itt?
– Emlékszel a Fregattversenyre másfél éve? Azt Udari Pow
nyerte, Rufy meg a második helyen végzett. És nézd csak,
Udari is bent van a cégben.
– Akkor ez a Rufy mesterségesen öregítette magát. Megesik – Nameyl is már fontolóra vette ezt, mikor gyerek volt, de
akkor csak egy-két évet akart elcsalni az akkori türelmetlensége miatt. Akkor akart összeházasodni Vladennel, de még nem
volt tizennyolc éves, csak tizenhat. A jelek szerint Rufy legalább tizenkét évet ugrott át. Máris kijavította magát. – Tehát
megesik, de nem ilyen hosszú időszak.
– Nem semmi ez a lány.
– És mit tegyünk vele?
– Semmit. Az túl feltűnő lenne. De mivel Kiex már nyomoz
utánunk, ezért biztosan ránk fognak mozdulni. Nekünk csak
védekeznünk kell.
– Hogyan fognak jönni? Mit gondolsz?
– Elég jó kis csapatról van szó, tehát valami olyat fognak
kitalálni, ami megszorongat minket.
– Mi lenne, ha vérdíjat tennénk Rufyra? És a maradék fejvadászok rámozdulnak.
– Az túl gyanús. Udari társcégének közel annyi pénze van,

mint nekünk. Ők is ránk tesznek vérdíjat, és máris áll a bál, és
baszhatjuk az összes eddigi titkos tervünket. Nem. Nyugton
maradunk. És felkészülünk. Kiex elsőként annyit fog találni,
hogy a készleteket felvásároltuk, és visszatesszük a piacra,
hogy profitot termeljünk.
– De nemrég ki akartuk iktatni őket, amit nem fognak elfelejteni.
– Azt fogják gondolni, hogy azért akartuk azt, hogy ne jöjjenek rá a felvásárlási céljainkra. És ha rá is jönnek, az nem
olyan nagy dolog. Aztán mikor kezdődik a második fázis, akkor meg már késő lesz, és talán meg is másítják véleményüket.
– Azt csak akkor, ha megtudják mi az igazi célunk.
– Megtudhatják, nem bánom. De előbb nézzük meg, mit
tudnak. Ha rájönnek arra, hogy itt többről van szó mint profittermelés, akkor eljátszadozunk velük. És mikor közel jönnek
hozzánk, vagy kivégezzük, vagy beavatjuk őket. Nem bánnám,
ha mellénk állnának. Elég jók a srácok.
– Egyetértek – bólogatott a nő. – Hogyan tovább?
– Minden a terv szerint. Rufyékat hagyd már békén, de a
többi fejvadász cégre még nézz rá. Ugyanis most találtunk két
másikat, akik elég jók. Nézd csak. – Újabb adatokat küldött át,
melyeket a nő a szobában kijeleztette.
– Hűha, ezek se semmik… asszondja Kaladh Eranten és
Oandan Metrebal. Kaladh Highsec orientált, rengeteg mozgékony hajó, Oandan pedig Lowsec és Nullsec, ugróhíd hálózat,
irányítótornyok, hordozók. Szép. Egy Amarr és egy Caldari.
Még jó, hogy utáljuk a fajtájukat.
– Rufy is Amarr.
– De a szememben egy öregített lány nem nyom sokat a latban. Ahogy elnézem elég jól is néz ki. Biztos behuppant mindenki ölébe ruha nélkül, hogy mellé álljanak.
– Kötve hiszem. Szellemileg tizenkettő a csaj. Te mit tettél
tizenkét évesen, mikor láttál valami mostani szemmel észveszejtőt?

Nameyl kuncogott. – Eltakartam a szemem.
– Na látod. Rufy se más szerintem. Érdekelne, hogy miért
álltak mellé ilyen jó pilóták. Kiex még a CESZ tagja is volt. Az
se semmi.
– Őszintén szólva szeretném elkapni őket.
– A tervünk mindennél fontosabb. Ha a velük való játszadozás nem megy ennek kárára, akkor felőlem elkaphatod őket, de
eszelj ki valami jó tervet.
Nameyl szeme felcsillant. – Azt hiszem az meglesz.
– Ügyesen, drágám. Nézd át a flottafelépítéseket, és a látottak tükrében módosítsd a tervet! De a főtervtől semmiképp se
térj el!
– Értettem, drágám.
– Csókollak, egy nap és ott leszek ismét veled.
– Érkezésed meleg testrésszel fogadom majd.
– Melybe keményen fogok bemenni.
Elbúcsúztak egymástól, és bontották a vonalat.
Nameyl felállt székéről, karba tette kezét, és Rufy képkijelzése elé sétált, majd halkan maga elé motyogott.
– Ki vagy te, szépséges lányka? Nemsokára megtudom a
titkod, ha elkaptalak, mielőtt te kapsz el engem…
Kiex egy félórás Neocomban tett utazgatást és nyomozást
követően a talált adatokat elküldte Rufynak, Aylarnak, Trondamnak, Udarinak, hogy majd ha lesz idejük a buli után, megnézhessék kabinjukban. Persze saját fejében tovább gyűrűztek
a tények, és próbálta kitalálni, hogy ez a Nameyl a készletfelvásárlással a profittermelésen felül esetleg tervez-e valami
mást is, de semmi nem jutott eszébe. Próbált úgy gondolkodni,
hogy miért tenné ezt, de nem jutott tovább az előző lehetséges
célkitűzésen.
Összehúzott szemmel elgondolkodva sétált a Revenant folyosóin a buli helyszíne felé. A többiek már fél órája elkezdték,

ezért nem tartotta kizártnak, hogy valaki már részeg is. Csatlakozott volna ő is egyből a megbeszélés után, de hirtelen támadt
gondolatainak azonnal utána akart nézni. Most egy kicsit megnyugodott. Tudta, hogy Rufy a vérében lévő nanorobotok miatt
nem lesz részeg, ezért bármikor válthatnak majd pár szót.
Megérkezett a vendéglakosztály elé. Megnyomta a csengőt,
és várt.
Aylar nyitotta az ajtót egy fél perc után. Kissé imbolygott.
Arcán széles mosoly terült el, de tekintete egy kissé ködös volt.
– Kiexem, gyere – elkapta a férfit a gallérjánál fogva, és
berántotta a szobába.
A férfi majdnem orra borult. Aylar becsukta mögötte az ajtót, és máris az italkészítőhöz szökellt.
– Mit iszol? – nézett hátra válla fölött.
– Azt az édeskést, ami te is szoktál.
Aylar bólintott, és máris készített egyet.
– Találtam néhány dolgot erről a Nameylről – szólt utána
Kiex. – Elküldtem nektek, Neocom hozzáférési kódok is az
üzenetben vannak.
Aylar csak feltartotta hüvelykujját hátrafelé.
A lakosztályban itt volt minden fontosabb személy, még az
orvost is meghívták, aki nemrég egy gyors diagnosztikát végzett Mei testrészeiről, egészségi állapotáról. Minden érték zöldet mutatott, bár a végtagokat egy alapkarbantartásban kell részesíteni „nem sürgős” állapotjelzővel.
Aylar Kiex kezébe nyomta az italt, és fejével intett, hogy
kövesse őt.
A lakosztály kétszintes volt. A lenti részen egy fényes asztal
állt, körülötte kényelmes székekkel. A fenti részen terasz futott
körbe, melyről a lent zajló tárgyalásokat és a mostani könnyed
beszélgetést kiválóan figyelni lehetett.
Aylar a terasz korlátjához sétált, és előredőlve rátámaszkodott. Eközben válla fölött hátranézett Kiexre.
A férfi megtorpant egy pillanatra. Ezt a mozzanatot már lát-

ta Aylaron, azon a bizonyos estén, mikor Skye Arran is még az
élők sorában volt.
– Kiexem, mielőtt lemegyünk, egy pár szó.
– Mond ki – Kiex megpróbált némi érdektelenséget színlelni.
– Nemrég beugrott, hogy mi keféltünk egyet régen.
Kiex rásandított. – Aha.
– Jó voltam?
Kiex felröhögött. – Meghiszem azt.
– Még mindig szereted Skyet?
– Azt hiszem igen.
– Csak azt szerettem volna mondani, hogy e veled kapcsolatos emlékem rögzült. Én is jól éreztem magam akkor veled.
Csak ennyit akartam mondani, hogy megkönnyebbüljek.
Kiex az itala mögé bújt. – És ezt miért mondod most nekem?
– Mondom: hogy megkönnyebbüljek.
– És most jobb?
– Sokkal – Aylar rácsapott a férfi vállára. – Na de most gyere, ünneplünk egy kicsit, iszunk egy kicsit, és beszélgetünk
Meijel.
Kiex bólintott. Végre válthat ő is néhány szót a nővel. Nem
is vette észre, hogy ketten hiányoznak…
Udari a kabinjában készült a bulira. Levetkőzött, és vett
egy forró fürdőt. Közben gondolkozott, hogy most hogyan tovább. A kullancs egység jó ötlet, és Meijel a fedélzeten már átütik majd egy űrhajó falát is. Remek, remek.
A zuhany végeztével gyorsan megtörölte magát egy törülközővel, ami, miután a nedvesség elpárolgott belőle, lebomlott
némi illatos gázzá. Tehát bárhol lehetett hagyni. Felöltözött valami könnyed ruházatba, mikor a bejárati ajtó csengője megszólalt. Udari nem kérte a látogató megmutatását, csak az ajtó-

hoz ment és kinyitotta.
Rufy állt ott, katonás tartásban, de fejét ide-oda forgatta,
kereste ki látja a folyosón, hogy idejött.
– Mi járatban? – nézett rá szigorúan a férfi.
Rufy odakapta fejét, majd elmosolyodott.
– Üm … eh … azért jöttem, hogy megbeszéljük ezt a parancsátvételi dolgot.
Udari sejtette, hogy Rufy a kihirdetéssel ellentétben még
nem adta fel azon szándékát, hogy visszakönyörögje a dolgot.
Csökönyös egy lány volt.
– Gyere be – sóhajtott fel és hátat fordított a lánynak. –
Kérsz valamit?
– Alkoholt nem ihatok.
– Már nagylány vagy.
– Úgy értem, felesleges, a véremben a robotok úgyis semlegesítik.
Rufy könnyed laza kék nadrágot és egy rózsaszín pólót viselt. Érezhető volt az illatszer, melyet a rendszer a fürdővízbe
vegyített megfelelő kérésre. Emiatt a bőr pórusaiba is jutott, és
akár egy teljes napra illatfelhőt vont valaki köré.
– Akkor csak valami finomságot kapsz. – Udari máris nézte
a turmixokat, melyeket különféle mérsékelt éghajlatú bolygókon beszerzett gyümölcsökből készítettek. Egy savanykást készített Rufynak, ha jól emlékezett az ilyesmiket szerette.
– Köszi – vette el Rufy az italt, és félénken a férfira mosolygott.
Udari tudta, hogy most jön a könyörgés. Felkészült rá, mert
ezt Rufy remekül csinálta. Mindenkinek megesett a szíve rajta,
és teljesítették a kérését.
De Udari nem akart engedni ebből. Leült egy kis kerek asztal mellé egy székre, letette saját enyhén alkoholtartalmú italát,
és hellyel kínálta Rufyt.
A lány leült vele szemben, de görnyedt tartásban. Italába
bámult, de valójában felsandított a férfire.

Udari vett egy mély lélegzetet, és megkezdte a nyugtató
magyarázatot.
– Tudom, hogy rosszul esett ez. Kérlek ne haragudj emiatt.
Na meg amiatt se, hogy a falhoz csaptalak. Jó ez a döntés több
szempontból. Egyik, hogy a harcászathoz jobban értek, mint te.
Mikor épp nem, akkor te a sötét alak irányítása alatt tevékenykedsz, és akkor rohadt jó vagy, elismerem. De én azt nem tudom, mikor történik. És amúgy is kiszámíthatatlan.
– Figyu, Udi – Rufy felállt, és átült a férfi mellett lévő
székre. – Adj csak még egy esélyt, mert ezzel a mostani helyzettel csak rontod a tekintélyemet a többiek felé.
– Ó, ne aggódj emiatt, mindenki követ téged.
– Igen, de már nem úgy.
– Hidd el, hogy … hé, mit művelsz?! – Udari szinte félve
húzódott el a lánytól, mert az simogatni kezdte az alkarját.
Rufy „hajójában” a kis Rufy egy nagyot sóhajtott.
– Na jó, látom nem bírsz magaddal, és a helyzet úgy kívánja, hogy ez szükséges. Behunyom a szemem. Te meg élvezd a
dolgot … úgyis tudom, hogy Udari mindig tetszett neked.
Rufy önelégülten elmosolyodott, melyet Udari nem értett.
– Csak azt szeretném, ha ellazulnál. Amit tenni szeretnék,
azt nem azért teszem, mert meg akarlak győzni valamiről. Hanem azért, mert ezt akarom tenni.
Udari nem ismerte Rufyt kiskorából, így nem gyerekként,
hanem egy csinos tinédzserlányként tekintett rá mindig is, aki
persze a megkergülés határán táncolt a nap minden órájában.
Ebből következően pedig … végül is miért ne? Nevetett is magán, hogy milyen könnyen befolyásolható a férfi, ha egy nő így
közeledik hozzá.
– És most mit is akarsz tenni?
Rufy válaszként közelebb húzódott, italát letette az asztalra.
– Biztos, hogy ezt akarod tenni? – kérdezte még egyszer

Udari. – Mert a viszony már nem lesz köztünk még egyszer
olyan. Közel kerülünk egymáshoz, és fájhatnak dolgok.
– Nem érdekel. Azért is teszem ezt, hogy gondold át még
egyszer azt a parancsnokság átvételt. És akkor azt teszel velem,
amit akarsz. – Rufy már olyan erotikusan suttogott, hogy Udari
legszívesebben leteperte volna.
– A kis számító – vigyorodott el Udari. Egy sóhajjal összeszedte magát, és rájött, hogy még bírja az érzelmi ostromot, bár
bástyái már alapjaikban remegtek és kis híján összedőltek.
– Számító is vagyok – Rufy finoman beleharapott a fülébe.
– De tetszem neked egyáltalán?
– Persze.
– Visszaadod a parancsnokságot?
– Nem is tudom – a bástyák ledőltek, az ostromló sereg pedig beözönlött a várba, és megkezdték a védők felkoncolását.
Rufy ajkai enyhén nedvesek voltak. Végigpuszilta a férfi
arcát, egészen a szájáig, és megcsókolták egymást. Rufy a férfi
tarkóját cirógatta, Udari pedig a földre dobta italát, nem érdekelte semmi. Ő is megfogta Rufy copfba kötött haját, és finoman lekapcsolta róla a hajrögzítőt. A kibomlott szőke haj néhány szála a lány arcába lógott. Udari megfogta a vállát és eltolta magától, hogy suttogva kérdezze:
– Egészen biztos vagy ebben?
Rufy válaszként csak behunyta a szemét, és előretolta magát, hogy ismét megcsókolhassa a férfit. Aztán keze máris matatott a nadrág sliccénél.
Udari felnyögött. Fejébe vér tolult. Már nem volt visszaút:
Rufy elcsábította.
A lány lehúzta a sliccet, és kezét mélyen a nadrágba sülylyesztette. Még közelebb húzta magát, majd a csókot abbahagyta, és a férfi nyakát kezdte csókolni. Majd a mellkasát.
Majd a hasát. Keze pedig elővette a fenevadat.
Most nem érezte azt, mint Izvernél, és még régebben kétszer, más férfiaknál, mikor le kellett térdelni eléjük, és közben

várni, hogy az alkarból kiengedett altatógáz hasson végre. Most
nagyon kívánta a dolgot.
– Aaahhh … – Udari felnyögött.
Rufy feje ütemesen mozgott fel-le. Udari pillanatok alatt
elélvezett, és Rufy ki sem vette a szájából férfiasságát. Mikor
testén remegés futott végig, Rufy visszaegyenesedett.
– Van itt ágy? – közben italáért nyúlt, ivott egy kortyot,
majd gurgulázott, és nyelt egy nagyot.
Udari tekintete ködössé vált. – Persze, hercegnőm.
– Hihi, ez tetszik. Odaviszel? – visszatette az italt az asztalra.
Udari felállt, és felkapta Rufyt a karjába. Felsétált egy keskeny lépcsőn a lakosztály félhomályos részében álló ágyhoz, és
óvatosan letette rá a lányt.
– Udi, nekem ez az első. Nem fog fájni, mert már kivettek
egy két dolgot nekem onnan, csak azt kérem, hogy élvezzem.
Jó?
– Parancsára, hercegnőm.
Udari levette pólóját, Rufy pedig az ágy szélére ült, és ismét kielégítette szájával a férfit. A potenciálja mindenféle serkentő ital nélkül tökéletes volt.
Nem sokkal később Rufyról is lekerült a póló. Nem hordott
alatta semmi melltartót. Majd a nadrág. Bugyit sem viselt. Hanyatt feküdt, kissé félénken takargatta magát.
Udari föléje térdelt, és finoman csókolgatni kezdte testét.
Rufy ezt visszafogott sikollyal élvezte, és mikor a férfi szája
már a csípőjénél járt, az ő fejébe is vér tolult.
A kis Rufy a „hajóban” csak mosolygott.
– Juj, de élvezed. Na jó, mostantól nem szólok bele, mikor
teszed, hiába nem tetszik nekem.
– Köszönöm – hallatszott a nagy Rufy felszabadult hangja
odabent a folyosókon, mint egy ezer év után kiengedett szellemé.

Udari hamar a lányon feküdt, és megtörtént az, melyről már
sokan legendákat alkottak: vajon ki lesz az a szerencsés, aki
Rufyt először magáévá teszi?
Udari már volt szerelmes, kétszer is. Egyik párját lelőtték, a
másikat letartóztatták és kivégezték. Azóta nem volt barátnője,
és az alkalmi kapcsolatokat leszámítva leginkább saját magát
óvta még egy újabb lelki megsemmisüléstől. De ez a lány most
mindent elsöpört. Talán ez azért is volt így, mert tudata mélyén
mindig tetszett neki Rufy, de sosem mert kezdeményezni semmit? Vagy azért, mert Aylar és Trondam úgy védték őt, mint a
saját lányukat? És vajon a mostani eset után hogyan fognak ránézni? Meg kell tudniuk egyáltalán?
A kérdések egyre lassabban cikáztak fejében, majd teljesen
feledésbe merültek. Helyüket betöltötte Rufy, és minden vele
kapcsolatos dolog.
Testük együtt mozgott. Rufy csimpaszkodott a férfibe, nem
gondolta volna, hogy ez ennyire jó lesz. Sőt nem csak testi élvezetet érzett, hanem valami mást is. Biztonságot, erőt, oltalmat. Úgy érezte, hogy már ha egy űrhajó zuhanna rájuk, az se
tudná agyonnyomni ezt az erős férfit.
Új távlatok nyíltak meg fejében, és egyre több beültetett
emlék nyert értelmet hosszas szunnyadás után.
Egy álló órán át szeretkeztek. Majd az utolsó menet után
fáradtan feküdtek egymás mellé az ágyba.
Rufy fejébe most visszatért az eredeti elképzelés, vagyis
hogy így győzi meg a férfit a parancsnokság visszaadásáról.
Közben beleszeretett, de azt ebben a töredékmásodpercben
mellékesnek érezte.
Felkönyökölt, és kifürkészhetetlen tekintetével figyelte a
férfi színeit. Gyönyörűek voltak, mint csillag fortyogó felszíne.
Apró tornádók pörögtek, izzó anyag robbant a messzeségbe.
– Udi …
A férfi csak szélesen mosolygott, és feléje nézett.

– Köszi, hogy … – Rufy nem találta a szavakat, ujját elgondolkodóan szája elé tette. A plafont is nézte, de azt a férfi már
nem látta. – Szóval köszi, hogy beavattál. Ez volt az egyik célom.
– De volt egy másik is, tudom. Az érzelem mellett volt benned számítás is. Így győztél meg arról, hogy visszaadjam a parancsnokságot.
– Hát ja … bocs, nő vagyok.
– Az én nőm – Udari megsimogatta az arcát.
Rufy ezt behunyt szemmel élvezte.
– Nos, ha visszamegyünk, bejelentem, hogy visszavettem a
parancsnokságot.
– Nem kell – rázta a fejét a férfi és mosolygott.
– Miért nem? Tőled fogják várni a parancsokat, holott …
– Azért nem kell, mert nem adom vissza.
– Tessék? – Rufy keze megállt a mellkas simogatásában.
– Jól hallottad.
– De … nem erről volt szó.
– Rufy – könyökölt fel a férfi. – Azért mentem bele ebbe,
hogy megmutassam ez milyen fantasztikus érzés. Most már tudod. És úgy tettem, mintha meggyőztél volna. Te azt hitted,
visszakapod a parancsnokságot. Sosem akartam visszaadni. De
így legalább azon a részen is túl vagyunk, hogy ha legközelebb
beszivárogsz, és valakit le kell…
Rufy pofon vágta és kipattant az ágyból. Öltözni kezdett. –
Rohadj meg.
– Húha, mint egy nagylány, úgy beszélsz.
– Kihasználtál.
– Te kezdted. De ne aggódj. Amit éreztem, az valós. Beléd
szerettem, de nem vesztettem el teljesen a józan eszemet. A parancsnokság marad nálam, te végre élvezted az élet egy új távlatát, és ami a legfontosabb … – Udari kipattant az ágyból, és
megfogta az ajtó felé iramodó Rufy karját, majd egy gyors
mozdulattal maga elé penderítette és átölelte. – És a legfonto-

sabb, hogy szeretném, ha te lennél a hercegnőm, míg élünk.
Megbabonáztál, és beléd szerettem. Tudod, hogy az igazat
mondom.
Rufy a határozott fellépése ellenére zokogott, de csak könynyek nélkül.
A „hajóban” a kis Rufy csalódottan rázta a fejét.
– Kétszer fizikálisan, egyszer szellemileg, de összesen háromszor szopatott meg. Ügyes fickó. Hehe.
– Kuss – válaszolt a szellemhang.
A kis Rufy csak kuncogott magában…
Rufy tényleg tudta, hogy Udari igazat mond. Míg a férfi
egyre csak szorította, Rufy az élettelenül lógó karját a férfi hátára tette és simogatni kezdte. Finoman a fülébe súgott.
– Tudom, Udi, hogy mit érzel. És te tudod, hogy én ezt tudom. Köszönöm ezt a kis időt. Nagyon jól éreztem magam.
Köszönöm, hogy megmutattad milyen fantasztikus a szex. És
azt is, hogy nem lehetek mindig a helyzet magaslatán. Ez a lelki pofon fájt, de… azt hiszem kellett. Azt hiszem te vagy és leszel nekem az, aki helyrerakja a kis fejemet és az életemet.
Szeretném, ha én lehetnék a hercegnőd. Ameddig csak lehet.
– Te leszel…
Majd közelről egymás szemébe néztek, és hosszasan megcsókolták egymást. Rufy most ismét zokogott. De most örömében…
A kicsi Rufy pedig elismerően tartotta a mennyezet felé hüvelykujját.
– Ez szép volt. Végre nagylány lettél. De én még nem tudok eltűnni.
– Nem is akarom, hogy eltűnj. Te vagy a kistesóm.
– Te pedig a nővérkém.
– Tehát imádjuk egymást – ezt egyszerre mondták, és utána

hosszasan kacagtak.
Aylar, Trondam és Kiex tovább mesélték a fejvadász cég
mindennapjait, melynek hallatán Mei szíve fájt, hogy nem vehetett részt benne. Felidézték a régi emlékeket az Antiainen Incidens és a Concord Ellenes Szövetség idejéből. Aztán utána
Mei mesélt a Fregattversenyről, mert arról meg Trondam és
Aylar maradtak le. De Kiex ott volt, mindent elmesélt már, de
hagyta, hogy a nő is érezze azt, hogy mesélhet valamit.
Az orvos áradozva hallgatta a beszélgetést, és egyre jobban
megtisztelve érezte magát, hogy ezen a hajón szolgálhat.
A Revenant másodkapitánya Hert Perto – egy középkorú,
átlagosan kinéző Gallente férfi rövid hajjal, és bajusszal – szintén megtisztelve érezte magát. Csak azért vezette ő a hajót,
mert képességei néhány fokkal jobbak voltak a kapitál hajók
terén, mint Udarié. De mindig Udari döntötte el, mit fognak
tenni.
Islay, Jura és Tiree is közel ültek Meiékhez, és csak az Antiainen Incidenshez tudták tenni saját meglátásaikat. Mindhárman bevallották, hogy szívesen csatlakoztak volna a CESZ-hez
is, de mire megtudták, hogy Trondam is benne van, addigra
már megkezdődött a hanyatlás időszaka. Aylart is ismerték már
ekkor, de túl hatalmasnak érezték ahhoz, hogy egyből felvételt
kérjenek. Aylar ezért letorkolta őket, de végül lazán felnevetett.
Be is vallotta, hogy tisztában van mit tett régen, mindenre emlékszik az Aeon utolsó pillanatáig, kivéve a saját halálának pillanatát. Ha akkor lett volna szabad klónja, még erre is emlékezne, ugyanis a testbe ültetett chip még a halál okát is elraktározta, és továbbította egy memóriaközpontba, melyet a klón ébredését követően azonnal besugároznak az agyba. De Aylarnak
csak DNS mintái maradtak, melyet az Aeon megsemmisülése
előtti utolsó órában lévő emlékadatokkal hoztak összhangba.
Nassy és Leyx szinte egy szót sem szóltak, csak akkor, mikor szóba került a Fregattverseny. Elmesélték saját szemszögü-

ket, és hogy mennyire tartottak Rufytól. Ehhez Slon is hozzátette a saját észrevételeit, és elmesélte mi minden történt a
Dramielben, hogyan vesztette el Rufy a józan eszét sokszor.
Renar pedig semmihez nem tudott hozzászólni. Minden elmesélt dolog idején börtönben volt. Csak röviden elmesélte kiképzését, és hogy zsoldosként tevékenykedett, aztán elvállaltak
valami olyan akciót, amit nem kellett volna. Testőrként védtek
egy olyasvalakit, akit már régóta hajkurásztak Új Édenben. Mikor elkapták, Renarékat is letartóztatták. A testőrség esetén magát a testőrt nem lehetett büntetni, hiszen csak dolgozott, de
Renar sajnos elkövette azt a hibát, hogy beleártotta magát az
ügyekbe.
– Hol van már Rufy amúgy? – tette fel a kérdést Aylar a
többiek felé. – Na és Udari? – most pedig sejtelmesen felvonogatta a szemöldökét.
Ez most elgondolkodtatott mindenkit.
– Szerintem csak Rufy könyörög, hogy kéri vissza a parancsnokságot – mondta Trondam.
– Vajon meddig megy el, hogy visszakapja?
– Drágám – Trondam megsimogatta Aylar arcát. – Nem
mindenki olyan, mint te.
– Hékás, én mikor feküdtem le valakivel, hogy elérjek valamit? Soha. Azt mindig erővel tettem. Ha lefeküdtem valakivel,
azt azért tettem, mert kefélni akartam.
– Éppen ellenkezőleg értettem. Pont ezt akartam mondani,
hogy te nem vagy olyan.
– Ó, félreértettem – Aylar lesütötte szemét.
Trondam csak egy puszit adott a nő arcára. Így szeretlek,
elnökasszony.
Udari és Rufy csatlakozott a bulihoz, de nem egyszerre érkeztek, hogy ne keltsenek feltűnést. Úgy beszélték meg, hogy
ezt titokban tartják, amíg tudják. Udari tudta, hogy Rufy ezt
elég jól fogja tenni, ezért inkább attól félt, hogy ő maga cseszi
el.

Aylar kérdezte Rufytól, hogy merre járt. Rufy már jó előre
kigondolta a választ, és azt mondta, hogy Udarival beszélték
meg a részleteket a kullancs egységről. Aylar ezt elfogadta.
Slon azonban gyanított valamit, hiszen talán ő ismerte a
legjobban Rufyt. Esetében elég jól megtanult a mimikákból is
olvasni. Mikor azt mondta megbeszélés volt, kezét a zsebébe
csúsztatta. Apró jel, de arról árulkodott, hogy valamit hazudik.
Slon összehúzta szemét, és úgy figyelte Rufy további mozdulatait. Rufy pedig sokszor feléje fordította a fejét, és mintha arca
könyörgővé is vált volna egy egy töredékmásodpercre. Aztán
Slon tekintete Udarira tévedt.
A férfi kerülte a szemkontaktust: Rufy figyelmeztette, hogy
Slon szeme ilyen téren elég éles. Nassyra és Leyxre koncentrált. De azt meg ő felejtette el, hogy emberei is elég jól ismerik.
– Mi baj, Udari? – kérdezte Nassy összehúzott szemmel.
Leyx csak egyetértően bólogatott, hiszen ő is ezt akarta kérdezni.
– Mi lenne a baj?
– Hát már harmadszorra kezded el ugyanazt. Nem vagyunk
hülyék, csak folytasd amit elkezdtél.
– Jó. Tehát a kompok …
– Negyedszer. Mi van veled?
Udari fújtatott. – Sokat ittam.
– De hát csak most érkeztél.
– Ittam még a kabinomban is, mikor beszéltem Rufyval –
majd elkövette a hibát, és a lányra nézett. Alig észrevehetően
elmosolyodott, de ez több mint elég volt Nassyéknak.
– Miről beszélgettetek még? – Leyx sejtelmesen mosolygott.
Udari megadóan sóhajtott. – Na jó. Rufy nálam volt, és beszélgettem vele erről a felnőttes dologról is. Jókat röhögtünk,
és mindketten zavarban voltunk. Aztán mielőtt valami meggondolatlanságba kezdenénk, inkább ide jöttünk.
– Aha … – bólintott Leyx és Nassy egyszerre.

– Nem hisztek nekem? – Udari kétségbe esett.
– De … – ismét egy emberként mondták.
– Áhh – legyintett Udari mérgesen. – Most majd arról
megy a szóbeszéd, hogy én mit csináltam Rufyval a kabinomban.
– Ne légy emiatt ideges, főnök – Leyx a fejét ingatta. – Igazából hős lennél.
– Hős? – Udari zavarodottá vált. – De miért?
– Hogy végre valaki nagylánnyá avatta Rufyt.
Udari szíve dörömbölt mellkasában. Szívesen azt üvöltötte
volna, hogy „igen, megtettem”, de nem azért, hogy hősnek mutatkozzon, hanem azért, hogy hagyják végre békén, és Rufyt is.
Ugyanis a lányt is faggatta Trondam és Aylar. Rufy reakciói pedig percről percre jobban segítették elő a lebukást. Már szinte
kapálózott.
– Nem tudom – rázta Udari a fejét. Kezdte feladni. – Talán
tényleg meg kellett volna tennem, amit ösztönöm diktált. De
elcsesztem a lehetőséget.
– Megesik – vonta meg a vállát Leyx. – Sok csajt én is elszalasztottam a hezitálással.
Udari helyeslően bólogatott, és magában felvihogott. Hű,
ez meleg volt. Mostantól ők azt hiszik, hogy csak vonzódom Rufyhoz … ami a szépségét tekintve teljesen normális … és ez a
csaj a barátnőm … a hercegnőm … ó, azt hiszem végem van.
Vigyáznom kell rá, nehogy úgy végezze, mint az első két csajom.
Nassy erre csak a fejét ingatta. Mikor átépíttette magát,
gondolt erre, hogy kevésbé lesz vonzó a férfiak számára. De
éppen ezért voltak Semkathban bénítószerek és potenciálnövelők. Fey Xalken hasonlóan tett. Lebénította férfi áldozatait, és
csak a férfiasságba fecskendezett némi serkentőszert. Vagyis
megerőszakolta a férfiakat. Nassy látta Fey képét, és hozzá képest saját magát szabályosan rondának tartotta. Tehát a hagyományos út a szexualitáshoz kisebb eséllyel működött. Többen

elfordultak tőle, mikor meglátták a szétszabdalt fejét. Na de sebaj, ha nincs pasi, majd szerzünk egyet Semkathtal.
Folytatták a beszélgetést a kullancs egységekről. Udari tekintete sokszor Rufyra tévedt, de a jól sikerült improvizált terelés leple alatt zavartalanul szerethette a lányt…
Aylarék ismét röhögni kezdtek valamin, és Renar is egyre
jobb humort villantott fel, ami bár néha morbid volt, Trondamot kellően szórakoztatta.
Mei és Renar már egyre gyakrabban csókolóztak, és hirtelen rájöttek, hogy most nincs semmiféle korlátozás. Élvezhetik
egymást. Ezt ki is használták: Renar lovagiasan fel akarta
emelni a nőt, hogy kivigye, de dereka majdnem beállt a súlyától. Mei kacagott, és kikerülve a választ kézen fogta a férfit és
kiviharzottak a teremből, hogy a legközelebbi kabinban, akárkié is legyen, megadják egymásnak, amire már régóta vártak.
A többiek nem haragudtak meg rájuk. Folytatták a bulit nélkülük.
Slon félrehívta Rufyt egy pár szó erejéig.
– Rufykám – megállt a lány előtt, arcán széles mosollyal.
– Hü? Mit szeretnél mondani?
– Mit csináltatok Udarinál?
– A kullancs egységekről beszéltünk.
– Két menet közt, vagy előtte?
– Előtte, és… ó… jaj…
Slon kétrét görnyedt a röhögéstől.
Rufy pedig elvörösödött.
– Ké… kérlek, ne mond senkinek – tette össze kezét könyörgően.
– Nem mondom. – Slon abbahagyta a nevetést, majd érdeklődő arcot vágott, mert tényleg érdekelték Rufy érzelmei. – Milyen volt?
– Hááát – Rufy a tarkóját vakargatta zavarodottan. – Rohadt jó – vigyorodott el szélesen.
– Látod, látod?! – intett Slon az ujjával. – És csak egy alka-

lom volt, vagy …
– Hercegnőnek hívott.
– Csak vigyázz, nehogy pofára ess. Sok pasi hívott engem
is annak, aztán mindig az hagyott faképnél, aki iránt éreztem is
valamit. Mintha tudná az összes rohadék, hogyan semmisíthet
meg.
– De ha nem szereted őket, miért vagy velük?
– Szeretem a szexet. Tudod jól. Ha két napnál tovább vagyok nélküle, máris nézem a te hátsódat.
– He? – Rufy elhátrált egy lépést.
– Nyugi. Tudtad, hogy nemrég voltam Aylarral? Próbáld ki
őt, érti a dolgát.
– Fujj, Sloni, én nem …
– Csak várd ki a végét. Lesz majd alkalom, mikor kell a törődés, kényeztetés, de nincs férfi a közelben.
– Akkor inkább magamhoz nyúlok.
– Sokkal jobb, ha egy másik nő nyúl hozzád, aki tudja hogyan kell. Ha gondolod, én szívesen beáldozom magam érted,
és …
Rufy sarkon fordult és faképnél hagyta. Slon pedig csak
bölcsen mosolygott. Én ugyanígy reagáltam először. Majd sóhajtott, és Trondamékhoz lépett. Most rendben érezte magát,
hisz Trondam és Aylar úgy ellátta a baját, mint senki már jó
ideje. És külön élvezet volt őket is nézni együtt. Aztán gondolatait visszarángatta a valóságba, és figyelte Rufyt, amint remegő kézzel próbálja frissen elkészített italát megtartani úgy, hogy
le löttyenjen ki egy csepp sem.
Rufy a buli további részében távol tartotta magát Slontól,
de már Aylartól is, hisz most megtudta, hogy a régi viccelődései más nőkkel kapcsolatban véresen komolyak voltak. Nem
tudta kihez menjen beszélgetni. Udarihoz nem szabad, mert
nem volt benne biztos, hogy megállja anélkül, hogy megérintené. És ha így tenne, akkor máris a hangosbeszélőbe kürtölné,
hogy nem vagyok érintetlen többé. Trondam mellett ott van Ay-

lar és Slon. Maradt Jura, Tiree, és Islay.
Odament hozzájuk. Félénken mosolygott.
Eközben Aylar igyekezett dobni a hangulaton, és valami
kellemes zenét játszatott a szoba rendszerével, ami mind táncra, mind beszélgetésre kiváló volt. Már egyre jobban imbolygott, ezért a zene keltette lehetőségek közül az előbbi jobban
kezdte érdekelni. Ringatta magát, és úgy ment vissza Trondamékhoz. Slon mellé állt, fenekét a lányéhoz érintette. A lány
arca felragyogott, és ő is elkezdte riszálni saját hátsóját az
ütemre. Közben italukat el nem eresztették volna.
Rufynak már hangosabban kellett beszélni, de még nem
üvölteni. Érdeklődött, hogy minden rendben van-e. Islay barátságosan válaszolt, és Rufy látta, hogy a lelépést és pihenést tervezte.
Tiree megnyílt Rufy felé, és javasolt különféle frizurákat és
sminkeket, melyek jól mennek a kék szeméhez. Rufy ezt örömmel fogadta, mert Slon általában sosem adott tanácsot. Felesleges volt: Rufy szépségén, mint Aylarén, egy teljes elagyabugyálás sem rontott volna.
Jura folyamatosan azt a lehetséges magyarázatot kereste,
hogy Rufy hogyan lehet ennyire jó bizonyos helyzetekben.
Azon felül hogy szó nélkül teljesítette a parancsokat tőle, valahogy nem nézett fel rá, mint vezetőre. Trondam, Aylar és Udari
már más volt, őket követné kérdezés nélkül egy fekete lyukba
is. Végül úgy véglegesítette érzelmeit Rufyval kapcsolatban,
hogy könnyebb legyen, mintha a rokona lenne, egy akaratos tinédzserlány, akit szórakoztatni kell, nehogy hisztizni kezdjen.
És ebben a szórakoztatásban benne volt az engedelmeskedés.
Aylar és Slon közben már egymás kezét fogva ropták táncukat, és Trondam is becsatlakozott. Majd vonakodva, de Kiex
is. Udariék hármasa ezt csak mosolyogva nézte. Majd a dokit is
felkérte Slon.
Udari ismét pillantásokat küldött Rufy felé míg senki nem
látta. Rufy mindig csak a szeme sarkából nézett rá és mosoly-

gott, ami másoknak úgy tűnt, magában mosolyog. Sajnos még
Udarinak is. Csak a kézjeleken vette észre, hogy ezek a mosolyok neki szóltak.
Aylar Rufyhoz rázta magát, és táncra invitálta. Rufy egy
pillanatra megijedt tőle, de aztán összeszedte magát. Rájött,
hogy sosem táncolt még. Azt se tudta hogyan kell.
– Ayli, én nem tudom… – már kiabálnia kellett, mert Slon
felhangosította a zenét.
– Megtanítalak, gyere. – Ellentmondást nem tűrően fogta
meg csuklóját és a terem közepére ráncigálta. Ott maga elé
penderítette. – Csináld utánam!
– Ez milyen tánc?
– Mittudomén. Nevezzük ösztönös mozgások összességének, ami sok zenestílushoz illik.
Aylar megmutatta az alapmozgást. Rufyt még senki nem
látta táncolni, ezért elég tramplinak tűnt kísérlete. De aztán
percről percre jobban belejött. Mindig addig ismételgetett egy
mozdulatsort, míg nem érezte azt, hogy ez már a zsigereiben
van. Szerencsére ehhez fiatal agya miatt sokkal rövidebb idő
kellett.
Fél óra múltán Rufy már elég tűrhetően riszálta hátsóját.
Már Juraék is csatlakoztak. Tiree Slonnal táncolt, és elég jól
érezték magukat együtt. Tiree lányos mozdulatokat kivitelezett,
és Slon lányként kezelte. Együtt mimikáztak, tették az épphogy-erotikus mozdulatsorokat.
Udariék csak mosolyogva nézték őket a távolból. Nem tudtak táncolni, de már láttak sok felvételt különféle színpadi előadásokról. A tánc segített az embereknek levezetni a feszültséget, és művészi szinten pedig kifejezni önmagukat, és akár történeteket is meséltek.
Nassy a zene ütemére bólintgatott, Leyx még a lábával dobolt is. Figyelni kezdtek, hogyan kell táncolni. A legjobb táncosok női oldalon Aylar és Slon voltak. Férfi oldalon pedig Trondam – bár már eléggé ittas volt, és a nagy pörgések során több-

ször rúgott bele különféle berendezési tárgyakba, amiket nem
lehetett elmozdítani a „táncparkettről”.
Slon egy gyorsabb dal során közéjük surrant, és máris megfogta Leyxt. A srác kérdően nézett tesójára, aki csak intett mosolyogva: mehetsz. Leyx örült, hogy ellesett valami mozdulatsort, ezért most valamivel könnyebb volt. Mint új résztvevő,
többen körbetáncolták, még tapsoltak is neki, ösztönözve a kicsit suta, de mindenképpen igyekvő srácot.
Kiex is kezdte jobban érezni magát a negyedik ital után,
ezért Nassy felé ment, hogy beinvitálja a táncba. A nőnek ez jól
esett: senki nem közeledett így hozzá már jó ideje. Örömmel
ment, de ő is megszenvedett azzal, hogy belejöjjön a táncba.
Slon végül magára hagyta Leyxet, és Udari felé szökellt.
– Gyere te is – kiabálta.
– Én nem tudok …
– Leyx és Nassy se tudott, és nézd meg őket. Na gyere –
kézen fogta a férfit és berángatta.
Udari próbált valamit utánozni. Meg is mosolyogtatta a
többieket. Trondam lépett mellé röhögve, de majdnem felborult, és miután Udari elkapta, megmutatta neki mit hogyan kell.
A kabin ajtaja nyílni kezdett, és többen sétáltak be a legénységből: Udari engedélyezte a posztok elhagyását, a pihenést, és szabad foglalkozást. Ez utóbbiban heten voltak érdekeltek, a többi közel száz fő inkább pihenni vagy inni ment,
vagy talán máshol csaptak egy hasonló mulatságot. Öt férfi és
két nő érkezett. A húszas éveikben jártak. Egy szuper hordozó
fedélzetén szerzett tapasztalattal szép karrier elé néztek. Hogy
mi lesz majd belőlük – kalóz, fejvadász, csempész, milicista –,
senki nem tudta még.
Slon közben azon munkálkodott, hogy Udarit egyre közelebb rángassa Rufyhoz. A férfi ebből semmit nem vett észre.
Aztán Slon megfordította tánc közben, és félreugrott az útból.
Egymással szemben álltak, és megmerevedtek.
Aylar ezt azonnal kiszúrta. Le is lassult mozgás közben.

Majd Trondamhoz ugrott, és oldalba bökte könyökével. A férfi
is lezsibbadt. Először az ütéstől, aztán a látványtól.
Udari óvatosan feltette kezét, táncra invitálva Rufyt. A lány
zavarodottan vakarta tarkóját, kellette magát, de aztán Udari
megmutatta ki a férfi. Elkapta Rufy csuklóját és pörgetni kezdte. Rufy kacagva élvezte.
Slon ezt pedig tökéletesen kitervelte. Udari az ital miatt
nem tudta megállni, hogy keze ne vándoroljon a lány testrészeire, és az érintéseket Rufy behunyt szemmel élvezte. Aztán már
egyre kevesebbet pörögtek, és sokkal többet karolták át egymást. Aztán pedig ölelkeztek és úgy táncoltak, míg a többiek,
még az újonnan érkezett, bulira éhes legénység is még úgy keringett körülöttük, mint drónok egy csatahajó körül.
Udari és Rufy észre sem vette, de egy nagyon lassú dal kúszott be, ami szerelmeseket forrasztott össze, az önfeledten táncolóknak pedig adott pár lélegzetvételnyi időt, hogy összeszedjék magukat.
Azonban e dal alatt arcukat egymáshoz érintették, csók nélkül. Némán beszélték meg, hogy mégsem tartják már titokban
a dolgot. Nem számít senki véleménye. Ez az ő estéjük.
Mire ismét átölelték egymást és végre kinyitották szemüket, le is döbbentek. Gyorsan eltolták magukat egymástól. Lehet, hogy mégsem kellett volna ilyen nyíltan kimondani, hogy
valami történt köztük?
Aylar és Trondam döbbenten álltak, és szájukat tátották –
már legalább percek óta. Slon csak mögöttük ugrabugrált, hadonászott röhögve. A többieken ekkora döbbenet nem lett úrrá,
de mindenképpen meglepődtek. Nassy és Leyx csodálkozásra
vont szemöldökkel nézte főnökét.
Udari egy pillanatra félni kezdett. Trondam és Aylar Rufyt
szinte a saját lányának tekintette. Óvták mindentől, amiben talán az is benne volt, hogy az első közeledőt agyonlövik… ami
most sokat rontott volna a helyzeten. Udari csak nyelt egyet.
Trondam és Aylar tekintete az ital miatt ködös volt, ezért nem

sok érzelmet lehetett kiolvasni belőlük.
Udari már roppant kellemetlenül érezte magát. Rufy csak
az ártatlan buta-lányka szerepben lógatta orrát, szinte maga elé
motyogta, hogy bocsi, bocsi.
Udari nyelt egy nagyot, és óvatosan elengedte Rufyt. Magyarázattal tartozott. Lehet, hogy Trondam és Aylar bemosnak
neki ezért egyet. Bevállalta. Rufyért bármit. Ess túl ezen, Udi,
és kezdj új életet a hercegnőddel.
Aztán Trondam és Aylar egymásra néztek. Elmosolyodtak.
Visszafordultak Udari felé, és… lassan tapsolni kezdtek.
Slon csatlakozott ehhez, mintegy megerősítésként. Aztán
Tireenak is leesett a tantusz, és követte a példát. Majd Nassy és
Leyx. Aztán Kiex is, aki a fejét csóválta nevetve. Jura szintén.
Islay csak röhögött. A legénység többi tagja pedig nem ismerte
őket közelről, csak a mendemondákat hallották Rufyról. Most
pedig látva ezt a meseszép lányt a kapitány karjaiban… remek
érzés. Még a végén a Revenant elülső kilátójára egy cirkáló
méretű művirágot erősítenek?
A tapsvihar hősként avatta Udarit. Tudta miért, de ez kezdett nem tetszeni neki. Hisz azért kapta – ahogyan fülében
megállás nélkül csengett Trondam monológja –, hogy végre
magáévá tette Rufyt. Ebben az érzésben osztozott volna egy
nappal ezelőtt, ha más teszi meg ezt a lánnyal. De hogy így a
középpontba került, egészen más megvilágításba helyezte a
dolgokat.
Feltartotta kezét, másikkal még tartotta Rufyt, aki pedig a
nyakába csimpaszkodott, és tudta mi zajlik körülötte, de cseppet sem érdekelte. Majd Udi megvéd a bajtól. De hát nincs is
baj, mindenki örül.
Udari még kérte Slontól, hogy halkítsa le a zenét. A lány riszálva magát engedelmeskedett. A taps csak még bántóbb volt.
Udari megköszörülte a torkát. – Kérlek… hagyjátok abba!
Lassan befejezték a tapsolást, és köréjük gyűltek. Udari félve nézett körül, Rufy pedig úgy bújt hozzá, mint egy ijedt kis-

lány.
– Kérlek, srácok … – Udari arca kétségbeesetté változott. –
Nemrég döntöttünk úgy Rufyval, hogy párként folytatjuk életünket. De ez így…
Rufy erre csak aprókat bólogatott, félénken mosolyogva.
– A döntés hirtelen jött, és mindvégig akartuk ezt mindketten – Udari már elég jól felbátorodott. – De csak most jöttünk
rá, hogy talán meg kéne tenni a következő lépést.
– Akkor ha majd… – kezdte Trondam.
– Mi már … tedd hozzá gondolatban a többit, mert nem
mondom ki. A következő lépésen azt értettem, hogy nem rejtjük el ezt a dolgot. Kérlek ne rágódjatok ezen sokat, mert csak
kellemetlen nekem és Rufynak. Egy pár vagyunk, az élet megy
tovább. Slon, légyszi … – nézett a lányra, és kérte a zene viszszahangosítását.
Slon még zene nélkül is riszálta magát finoman, most pedig
örömmel engedelmeskedett.
Legtöbben teljesítették Udari kérését, és nem firtatták tovább a dolgot, de Trondam és Aylar – kissé már imbolyogva – a
férfihez léptek. Udari óvóan karolta át Rufyt: valahogy az előző mosollyal ellentétben úgy érezte, mindjárt kirántják a karjaiból.
Ehelyett mindketten a kezüket nyújtották.
– De tessék szépen megígérni – kezdte Rufy „apja” –, hogy
vigyázol rá, és nem töröd össze a szívét.
– Ez meglesz – Udari megszorította a kezét.
Aztán Aylar nyújtotta kezét. – És minden téren megfelelően
kezelni, testileg, lelkileg – kérte szigorúan.
Udari megfogta az ő kezét is. – Ez is meglesz.
Trondam és Aylar még kikérte Rufyt Udari karjaiból. Egymásra néztek, majd néma egyetértésben először Aylar ölelte
meg.
– Gratulálok, nagylány – simogatta a haját. – Aztán legyél
jó barátnő.

– Igen, Ayli – Rufy sírt a boldogságtól, ezt Aylar érezte teste remegésén.
– Jól van, ne sírj, légy boldog! – elengedte. Most valahogy
érezte mit jelent az anyaság, mikor természetes úton ad életet
egy gyermeknek, aki felnő, és valahogy így hálálja meg szüleinek azt, hogy addig, míg saját lábán elindul az életben, felnevelték és támogatták mindenben. De ezek az ösztönök már elég
ritkaságszámba mentek, mióta a tenyésztést feltalálták … néhány száz éve.
– Szép volt, Rufykám – Trondam átvette a lányt, átölelte, és
simogatta a hátát. – És légy engedelmes, ne fájjon sokat a fejed!
Aylar ennek hallatán hátba verte, de felröhögött.
Trondam elengedte a lányt, majd kinyúlt, hogy közel húzza
Aylart, és hárman fogták egymás kezét.
Trondam idiótán vigyorgott. – A kicsi lány kidokkolt a fészekből. Olyanok voltunk, mint egy kis család, bazdmeg.
Udari ennek hallatán a kezébe temette az arcát, és alig bírta
visszafogni a nevetést. De most muszáj volt.
Miután a búcsúzkodás véget ért, Rufy átadta helyét Udarinak, és visszament táncolni.
– Nézzétek – vakarta fejét a férfi zavarodottan. – Nem viszem messzire.
– Még jó – bokszolt a vállába Aylar. – Ezt félig mi is elbaromkodtuk… de persze most már minden más lesz. Vigyázz
erre a leányzóra.
Trondam csak egyetértően bólogatott: ő is ezt akarta kérni.
– Jó, vigyázok, és … és köszönöm.
Aylar csak kacsintott, még egyszer Rufyhoz lépett, megsimogatta az arcát, majd szinte felsikoltott az örömtől és újra belevetette magát a táncba. Máris azzal kezdte, hogy sikítva ugrott Slonra, aztán elmarta, és úgy megpörgette, hogy a lány beleszédült.
Trondam még egy kérdést Udari fülébe súgott.

– Na, most hogy Aylar nincs itt, nekem elmondhatod. Jó
volt?
– Mi is?
– Hát Rufy.
Udari hátrált egy lépést és szigorúan nézett rá.
– Nem is tudom. Erre most valóban kíváncsi vagy?
Trondam szaporán bólogatott vigyorogva.
Udari pedig behunyta a szemét egy pillanatra, majd mikor
kinyitotta, Trondam fölé nézett. – Kérlek szépen tökéletes volt.
Mintha… még sose… nem is tudom.
– Figyu, szerintem te titkon mindig erre a lányra vágytál.
– Lehetséges. Sőt most már tudom, hogy biztos.
– És hogyan jött ez össze?
– Rufy kezdte. Vissza akarta kérni a parancsnokságot, és
ezért hajlandó volt velem lefeküdni.
– Hú, máris jobban felnézek Rufyra.
– Képzelheted, hogy mennyire hasztalan volt az ellenállásom.
– Aztán? Visszaadtad neki a parancsnokságot?
– Dehogy. Csak kihasználtam a helyzetet.
Trondam kacagva megölelte a férfit. – Egy igazi rohadék
vagy. Imádlak.
– Na igen, de aztán ez lett belőle, pillanatok alatt beleszerettem. És ő is belém azzal, hogy felnyitottam a szemét ezzel a
kihasználással. Bonyolult. Nem látok Rufy fejébe, de valami
ilyesmi lehetett szerintem. Na, jól van, engedj már el.
Trondam elengedte, és ő is a vállába bokszolt.
– Hát akkor sok sikert vele, és érezd jól magad, mikor …
– Elég, Trondam! – Udari már megelégelte, és ezzel jelezte,
hogy ennél tovább nem illik kérdezősködni.
– Oké, bocs. Iszunk valamit? Erőset?
– Hmm. Rendben. Hívjuk Aylart is.
Trondam a táncolókhoz lépett – akikhez már a legénység
hét tagja is csatlakozott, és a jelek szerint még hívtak másokat

is –, és kiráncigálta Aylart.
– Hé, mi van?
– Gyere, iszunk egy erőset Udarival.
– Már van a fejemben bőven.
– Ezt muszáj.
Az italgépnél még viccelődtek párat az erős ital elfogyasztása közben egy lehetséges esküvőn, melyre majd meghívják
még a Concordot is.
Aztán Aylar és Trondam visszatért a táncba, Udari és Rufy
egymással foglalkoztak és együtt próbáltak táncot tanulni. Rufyt időnként felkérte az „apa” egy páros táncra, Udarit pedig az
„anya”. A többiek boldogan vették tudomásul, hogy ez az új
kapcsolat valahogy sokakat boldoggá tett, hiszen már vártak
erre. Rufy egy erős párt tudhatott magáénak, Udari pedig az
igaz szépséget, mely további fejtörést fog neki okozni sokszor.
Az ünneplést önfeledten folytatták kifulladásig… Aztán
utána ideje tiszta fejjel nekikezdeni a következő akciónak, és
elkapni ezt a Nameyl Theolt, mielőtt ismét valami borsot tör az
orruk alá…
5. RÉSZ
A készletek begyűjtése
Rufyék a bulit követően nekikezdtek a nyomozásnak, amit
Kiex vezetett. A férfi hamar megtalálta, hogy mivel kereskedik
Nameyl: harci drogokkal. A három fő típus a Frentix Booster,
Sooth Sayer Booster, és Blue Pill Booster volt. Kiex az adatokat látva teljesen elképedt: Nameyl kereskedőflottája sáskajárás
szerűen, régiónként vásárolta fel ezt a három drogot. Már Metropolis, Essence, és Lonetrek régiókkal végeztek.
A három harci drog a mellékhatásokat leszámítva segített
az űrhajók legénységének a pajzsvisszatöltő modulok hatéko-

nyabb kezelésében, valamint nagyobb távra lévő célok befogásában és kilövésében. Ha egy legénység mindhárom drogot beszedte, és a mellékhatások nem érvényesültek, akár 40%-al nagyobb távra tudott tüzet nyitni, és 30%-al hatékonyabban üzemeltetni a pajzsmodulokat. Nem volt nehéz elképzelni, hogyha
ezt egy már eleve nagy lőtávolságra épített csatahajó vagy cirkáló legénysége használja, egy messzi megfigyelési koordinátáról úgy nyithat tüzet, hogy könnyedén elszelel, mielőtt a legközelebbi elfogó elérné. Ezt még megspékelik különféle modullal, túlhajtással, megszorozzák százzal, és egy gyilkos flottát
lehet kapni.
Ez eddig teljesen úgy tűnt, hogy Nameyléknek van valami
nagy flottájuk, ami erre a taktikára fog alapozni. És biztosan
olyan dolgokat használnak, amiket a lehetséges mellékhatások
nem befolyásolnak. Tehát nagyon speciális flottáról van szó, és
nem is mindegyik hajótípusra lehetne ilyen szettet felhelyezni.
Kiex nekikezdett a lehetséges variálásoknak is. Azt találta,
hogy minden faj hajójából van legalább egy, amivel előnyt lehet kovácsolni ebből a drogból.
Ám mindez egyáltalán nem tűnt idáig olyannak, ami miatt
egy fejvadász egységet kellene kiiktatni, mint elővigyázatosság. Bárki veheti és használhatja ezeket a drogokat, nincs ebben semmi különleges. Kiex megpróbált még mélyebbre ásni a
Neocomban, de Nameyl cégéhez jegyezve semmiféle egyéb
tranzakciót nem talált.
Lehetséges, hogy a drogok talán rivalizálási célt szolgálnak? Hogy a felvásárlással akarja megkeseríteni valakinek az
életét, tönkretenni az üzletét? A sértett előbb utóbb fejvadászokat küldene Nameylre. Ez már kezdett stimmelni. Kiex most
azt nézte meg, milyen más cégek voltak érintettek ekkora tételben ebben a három drogban. Két másikat talált: egyik csak kibányászta a gázködöket Nullsecben, legyártotta a drogokat,
majd hatalmas kísérettel behozta Highsecbe, és szétterítette a
piacon. A másik nagy tételben vásárolta fel, de mindig csak

annyit, hogy maradjon a piacon magánembereknek, kis cégeknek. Most aztán Nameyl pedig mindenki orra elől elhalászta.
Ha azt tervezi, hogy a készlethiány miatt az árak felmennek, és
akkor teszi vissza a drogokat a piacra, hatalmas haszonra tehet
szert. És így már kezdett értelme lenni annak, hogy a másik felvásárló cég, hogy elejét vegye ekkora veszteségnek, olcsóbbnak tartja a vérdíj kitűzését, aztán egy jó fejvadász egység elkapja Nameylt, és minden visszatér az eredeti medrébe. Igen,
ez tűnt a legvalószínűbb magyarázatnak.
Kiex ebből kimutatást készített, és egy megbeszélésen a
Revenantban mindenkivel közölte észrevételeit. Most már csak
az volt hátra, hogy lokalizálják Nameylt, és elkapják. Ez persze
szülte a következő problémát: Nameyl cége egy szövetség része volt. A másik cég egy Vladen Lan nevű Minmatar férfi tulajdonát képezte. A harmadik pedig Palkel Meroutir, egy szintén Minmatar férfiét. Mindhármuk fejére már milliárdos nagyságrendű vérdíjat tűztek ki, közel annyit, mint Izverért. Ez a
látvány csak megnyugtatta Rufyékat, és nem önvédelem vagy
bosszúhadjárat, hanem fejvadászat címén folytathatták tovább
a nyomozást. Nameyl csak a kereskedéssel és logisztikával
foglalkozott. Palkel kutatott és gyártott. Vladen biztosította a
harci flottákat: Nameyl szállítóhajóinak a kíséretet, emellett pedig a ködbányász cégek felszámolásával is foglalkozott. Ez tovább emelte a dolgok értelmét: ha nincs bányászott anyagutánpótlás, a drog ára – miután még milliárdokat is beáldoztak a
készleteket felvásárlásáért – akár a tízszeresére, de legalább az
ötszörösére is emelkedhet. Ez ám a piszkos, de mégis piszkosul
jövedelmező üzlet. A gond pedig a három cég közül éppen Vladené volt: elképesztő flottával rendelkezett, csupa jól képzett
pilótával.
Mindenki elismerően nyilatkozott erről a jól kitervelt és
nagyszabású akciósorozatról.
Udari azt is felvetette, hogy a tőkéjük most éppen rendben
van, ők is beszállhatnának ebbe a felvásárlósdiba. De ezzel so-

kan nem értettek egyet, mert akkor a fejvadász cég értelme elvész. És azt Udari sem akarta. Valami mást kellett kitalálni, hogyan férkőzhetnének közel Nameylhez, és a másik kettőhöz.
Végül megint Rufy rukkolt elő egy remek tervvel: megfigyelik melyik régió lesz a következő felvásárlás célpontja. Ami
azt is jelenti, hogy Nameyl ott lesz valahol – mint tű a szénakazalban. A készleteket az eddigi információk alapján valahol
gyűjtik, tehát nagy mértékű szállítmányozás várható. Kiszemelnek néhány állomást, ahol nagy tételben vásárolták fel a drogot. Aztán az új kullancs egység bejut az egyik szállítóhajóba,
lehetőleg észrevétlenül, és bent lapulni fognak, míg célba nem
érnek. Aztán megpróbálnak kijutni a hajóból, és a – várhatóan
állomás – célterületen megpróbálják lokalizálni Nameylt. Aztán a flotta megérkezik, és terelni kezd egy blokáddal. Erre
Vladen fog rámozdulni, de közben a kullancs egység még közelebb tud jutni Nameylhez.
A lehetséges bökkenőkből azonban akadt jócskán. Mi van,
ha Nameyl nem Lowsecben vagy Nullsecben rejtőzködik, hanem Highsecben? Ekkor minden a kullancs egységen múlik
majd, a kapublokád helyett a flotta pedig szállítóhajók után fog
vadászni a közelben, hogy elterelje a figyelmet. Ebbe majd a
Concord fog beleszólni. Aztán mi van, ha a kullancs egység
nem tud bejutni? Ekkor meg kell várni, hogy megkezdjék a következő régió felvásárlását, vagy gyorsan találni egy másik állomást adott régióban, de a készleteket biztosan gyorsan mozgatják ki.
Felmerült egy másik lehetőség is, melyet Trondam eszelt
ki. Nem Nameylre mozdulnak, hanem Vladenre. Eljátszadoznak vele, és úgymond megvédik a ködbányászokat. Ezzel máris
szimpatizálni fognak a kis cégekkel, és borsot törnek Nameylék orra alá. Vladen a kis ködbányászokra biztosan nem nagy
flottával fog ugrani, hanem csak kis kötelékekkel. A nagy flottamozgás túl feltűnő lenne. Ezeket a kis kötelékeket le lehet
szedni az égről, és ez felbosszantja majd Vladent. Aztán majd

küldi a nagyobb kötelékeket, akár egy egész flottát. De ekkor
Rufyék már nem ott lesznek, hanem már sokkal jobban rá tudnak mozdulni a logisztikai hajókra, melyek ekkor ismét védtelenek lesznek – feltéve, ha elhagyják Highsecet.
Ez mind jól hangzott, de Aylar tette fel a milliárd ISK-es
kérdést. Nem lenne jobb csak várni? És ha várnak, akkor Nameyl talán megkezdi visszatenni a piacra a drogokat. Az eladást akár rendszerekkel arrébb is véghez lehetett vinni, tehát
magát az eladót nem tudnák lokalizálni, de a készletet igen. Aztán ezt fel lehet robbantani, elégetni, lopni, akármi. Na ez aztán
biztosan kiborítja Nameylt. Akkor biztosan mozdulni fog rájuk,
és indul Vladen is.
A három lehetséges terv közül mindegyik jól hangzott. A
megbeszélés már több órája tartott. Ami biztos volt eddig, hogy
első lépésként megpróbálják a kullancs egységet és a követést.
Ezzel párhuzamban tesznek néhány látogatást oda, ahol az
adott droghoz szükséges ködök fellelhetőek. Itt óvatosan kell
majd mozogniuk, nehogy két szövetség háborújába csöppenjenek. A második lépés még bizonytalan volt. Udarinak támadt
egy ötlete: várni, hogy a drogokat visszategyék a piacra, sőt
magas vételi ajánlatokat is fognak tenni, de csak adott állomásokra, szerződéssel. Ha valaki ezt elfogadja, akkor máris lehet
tudni, hogy egy szállító elindult. És lehet várni felkészülten. De
ezzel csak egy-egy szállítót kapnának el, nem jutnának közel
Nameylhez. Tehát ezt dobták. Maradt az első lépés.
Aztán Rufy megint kitalált valamit: mivel Nameyl szövetsége három cégből áll, mi lenne, ha megpróbálnának kiiktatni
az egyiket? Vladen túl veszélyes, Nameyl isten tudja hol van,
de a harmadik cégvezető, Palkel Meroutir csak kutat és gyárt.
Mi több, nem is igazán rejtőzködik. Ha sikerülne elfogni őt, akkor azzal megint felbosszantják Nameyléket. És talán kitudódna, hogy tényleg csak magas profitot akarnak termelni?
Ezt iktatták be második fázisnak, de az első fázissal együtt
ezek egyik pontját sem véglegesítették még. Minden lehetséges

bökkenőt számba vettek, és ennek tükrében változtatási lehetőségeket és azonnal megszakítást iktattak be. Majd megkezdték
ráfuttatni a tervekre a számadatokat is, mely azt jelentette,
hogy a kivitelezés nemsokára elkezdődik.
De arra még senki nem jött rá, hogy Nameylék céljával
kapcsolatban óriásit tévedtek…
Vladen fogadta Nameyl hívását.
– Szia, Drágám. Még csak két órája váltunk el, máris
hiányzom?
– Nem azért hívlak – mondta szigorúan a nő. – Hanem
azért, mert elkezdődött.
– Ó … – a férfi izgatottá vált. – Hát működött a terv.
– Igen, kísérletképpen visszatettem a piacra a kipucolt Essence régióban tizenötszörös áron pár száz köbmétert csak. És
elkelt hat perc alatt. Tehát megvan az első.
– Kérem a pontos helyzetet.
– Az még nincs meg. Csak a szemünk van ott, figyeli ki
vette meg a drogot, és mikor dokkol be érte. Aztán követi. És
mikor megvan a célrendszer, máris tudatom veled.
– Akkor máris mozgósítom az egységeket Essence-be. Van
a közelben két kötelék, a többi pedig megy Highsecen át.
– Közben azt is láttam, hogy ez a Rufy nem ül a fenekén
nyugton, elkezdtek nyomozni utánunk.
– Nocsak. Mit találtak?
– Amit elhintettünk. Bevették a három fő drog meséjét.
Kiex úgy gondolta nyom nélkül nézi át az adatainkat a Neocomban. Tévedett, a jelenlét érzékelők jelentették a felbukkanását.
– Akkor ezek szerint most tervezik, hogy ránk mozdulnak.
Szerinted hogyan teszik?
– Szerintem az épp felvásárlás alatt lévő régióban lesznek
valahol, és tuti megpróbálnak követni egy szállítót. Persze az

csak a főraktárba megy, nem hozzám érkezik majd. Ha meg is
találják a raktárat, azzal még minket nem, és ugye minket nem
igazán érdekelnek az álcadrogok.
– És ha máshogy próbálnak a közeledbe jutni?
– Átgondoltam mindent. Elkaptam egy fülest arról, hogy
Rufyék leszállították Izvert egy börtöntelepre.
– Ki az az Izver?
– Egy lánykereskedő, aki lányokat tenyésztett, de lemészároltatott igaz-lányos kupikat. Aztán valakit megöltek, akit nem
kellett volna.
– És mi történt azon a telepen?
– Nem Rufyékat okolják, hanem valami Zarten Eert nevű
srácot. Rufyék csak épp a bolygón voltak, mikor azt lebombázták.
– Micsoda véletlen egybeesés. – Vigyorgott a férfi.
– Mindenki tudja, hogy köze volt a lázadáshoz odalent, de
nem bizonyítható, mert a bombázást végrehajtó személy nem
az ő cégében volt. Rufy tiszta maradt.
– Hmm, okos ez a kiscsaj. Na és miért is fontos ez a börtöntelep?
– Valakit megszöktettek. A neve Mei Gron. Kiex mellett
benne volt a CESZ-ben. És a bűnlajstromát ha megnézed, biztos szétcsattansz majd az irigységtől.
– Na hadd nézzem. Lökd át!
A nő engedelmeskedett.
Vladen arcán átfutott az ámulat, a félelem, és az izgatottság.
– Te jó ég, ez egy mészáros. És rohadt jó.
Nameyl csak egyetértően bólogatott.
– És ha ennek a szabadítási akciónak a célja az volt, hogy
legyen egy remek harcos egy kullancs egységhez, akkor azzal
is számolnunk kell, hogy Rufyék ilyesmit fognak bevetni. Ha
szállítóra tapadnak észrevétlenül, akkor biztosan megtalálják a
raktárat.

– Ami ugye mint előzőleg mondtuk, nem baj.
– Az nem is, de ha visszanézik a hajó útvonaltervét, kitalálhatják merre járt az elmúlt hetekben.
– Akkor csak olyat használj, ami nemrég gördült le a gyártósorról. Hívd Palkelt, rendelj pár új darabot s add el a régieket.
– Ez jó ötlet – a nő cigire gyújtott, a füstöt oldalra fordított
fejjel fújta ki. – Nos akkor drágám, sok sikert az elsőhöz. Megnézzük hogyan megy ez, találtok-e valamit. Akár igen, akár
nem, addig nem teszem fel a következő adagot, míg nem végeztek.
– Nos akkor én felveszem a kapcsolatot a szemmel, és kezdem a kivitelezést. Szeretlek, drágám.
– Én is szeretlek. Legyetek ügyesek!
– Azok leszünk – a férfi mosolygott, és küldött egy csókot a
nőnek, aki utánozta ezt a gesztust.
Bontották a vonalat.
Nameyl máris hívta Palkelt, és megrendelte az új szállítóhajókat, a régiek pilótáit pedig utasította, hogy gyülekezzenek a
legközelebbi kereskedelmi központnál, szereljék szét és adják
el a hajókat, és vegyék fel Palkellel a kapcsolatot, hol vehetik
át az újakat.
Eddig minden a terv szerint, gondolta a nő, és kényelmesen
hátradőlt székében keresztbe tett lábbal. Egy újabb cigire gyújtott, és figyelte a plafont.
A remek tervezéssel szemben azonban támadt valami rossz
előérzete. Megnyitotta Rufy képét, és elgondolkodva nézett a
fekete szemüvegbe.
– Egyre jobban piszkálod a csőröm, kicsi lány. Ki vagy te
valójában? Túl fiatal vagy. Mi a titkod?
Rufyék már nagyban készültek a tervekre. A Kullancs egység tagjai hosszú órákat töltöttek el azzal, hogy az agyukba épített apró memóriaegységbe az összes létező űrhajótípus belső

rendszerének térképét betöltsék. Mikor ezzel megvoltak, következett a gyakorlatozás. Speciális overallokba bújtak, melynek
szenzorai érzékelték a test mozgását, és kivetítették egy virtuális térbe, melyet összhangba hoztak a memóriaegységgel is,
vagyis a virtuális hajókban gyakorlatoztak. Segítséget is kértek
a legénységtől, akik a védők szerepét hivatottak eljátszani. Különböző behatolási pontokat vettek át, típusról típusra. A kapitál hajókkal szenvedtek meg a legjobban, mert ha be is jutottak
azokba, a hatalmas méretek miatt kénytelenek voltak szállítókocsikat igénybe venni, és a szemfüles védők lekapcsolták őket
egy hosszú egyenes alagútban, majd rájuk nyitották a legközelebbi zsilipeket. De csatahajó vagy kisebb méretűeknél a Kullancs egységet senki nem tudta megállítani. Még húszan sem.
Ez eddig jó jel, de ha másik ilyen egységgel szembesülnek,
vagy képzett legénységgel, megizzadhatnak.
Aztán az egység egymást tesztelte párharcokban. Udari távolról és nyílt tereken volt halálos. Leyx inkább szűk folyosókon. Mei is. Nassy pedig mindenhol.
Az első párharcban Udari és Mei csapott össze. Mei le
akarta futni Udari célzórendszerét nagy kitérésekkel, ugrásokkal. Udari szétégette, olvasztotta, robbantotta. A nő egyszer
sem tudott a közelébe jutni. De mikor szűk helyekre kerültek,
akkor Udarinak nem volt esélye.
Leyx Nassyval szemben mindig veszített, de Udarival
szemben többször győzedelmeskedett a speciális páncélja miatt, mint Mei. Meijel szemben pedig még pillantásra sem maradt ideje.
Nassy mindenkit lenyomott, még Meit is, bár vele akadt
gondja, mikor pár gyors suhintást követően két robot darabokban hullott a sötét sarkokba. De a többi beérte Meit …
Elemezték a harci tapasztalatokat, és tanácsokat adtak egymásnak, elosztották a feladatokat.
Mei időközben tudomást szerzett a féltett Rufy új kapcsolatáról. Mivel hálás lesz neki, míg él, úgy döntött, hogy figye-

lemmel kíséri Udarit, mert féltette a lányt. De aztán beugrott
neki, hogy Új Édenben talán épp Rufy az utolsó ember, akit át
lehet verni titkolózással. A féltés átment kétkedésbe, végül pedig szurkolásba. Sok siket kívánt neki. Ő maga már több kapcsolaton esett át. Talán a legkedvesebb személy még mindig
Volre volt, a Gallente navigátorsrác, akivel az Antiainen Incidens és a CESZ pályafutása során szép időszakot élt át. Mikor
megölték, azt hitte, hogy a vele folyamatosan kötekedő Caldari
kiberpszichopata vadállat végzett vele, össze is csaptak ezért,
de mire kiderült, hogy nem ő volt, addigra a nő meghalt. Utána
Forg Gweykon fájdította még Mei szívét, akivel a Fregattverseny során jött össze, de az a kapcsolat nem tartott sokáig.
Meiékkel párhuzamosan Kiex is dolgozott. Talált egy speciális emlékbúvár csoportot, és úgy döntöttek, hogy nem meglátogatják őket és elviszik oda Rufyt, hanem felveszik őket a
cégbe. A csoport vezetője megtisztelve érezte magát, hisz ismerte Rufyt és Udarit régebbről. És mikor látták rajta, hogy
megbízható, akkor bemutatták neki Aylart és Trondamot. A
férfi legjobb napja volt ez.
A csoport tizenhat főből állt. Mindegyikük klónja egy biztonságos Highsec rendszerben várta az esetleges ébredést. A
csoportvezető – Brole Hagon, egy Amarr férfi aki már évek óta
ezzel foglalkozott, és vallási-, pszichológiai-, technológiai tudása elképesztő volt – elmondása szerint Rufy nem volt egyedül ezzel a beültetett emléksorozattal. Már legalább nyolc másik hasonló korú fiatallal kerültek kapcsolatba. Mindegyikükről
kiderült, hogy a beültetett emlékek egyfajta lappangó személyiséget takartak, melyek csak egy bizonyos idő-, vagy megfelelő
tapasztalat esetén váltak aktívvá. Rufy esete is ilyen lehetett,
erről a csoportvezető szentül meg volt győződve, egészen addig, míg alá nem merültek. Máris tudták, hogy Rufy emlékei az
eddigi legkülönlegesebbek. Összebarátkoztak a kis Rufyval
odabent, és megkezdték a „hajó” feltérképezését, melyben sokat segített, hogy valóban egy Armageddonról volt szó. Mikor

aztán nekiálltak az első emlékgóc feltörésének, nemcsak a belül rejtőző dárdás alak jelentett veszélyt, hanem – ahogy a kis
Rufy már említette – néhány újabb sötét alak, az eddigi kettőn
felül. Hogy ezek honnan jöttek – kialakultak, vagy mindig is itt
voltak és csak most ébredtek –, arra a kérdésre a csoport nem
találta meg a választ. Csak a fenyegetés komolyságát tudták tudomásul venni.
Az első alámerüléskor máris hárman vesztették életüket:
egyet a dárdás alak szúrt fejbe, a másik kettőt sötét alakok rabolták el, és csúnyán kivégezték. És már kezdett romlani a
helyzet, aztán még idejében kicsatlakoztak.
Brole máris komolyabban kezdte venni Rufy „fejét”, és
míg vártak arra, hogy a friss klónok rendbe jöjjenek, átbeszélték a következő alámerüléskor alkalmazott stratégiát. Úgy tűnt,
hogy ez hosszú művelet lesz. Nem is értették, hogyan sikerült
Aylaréknak találni valamit nem is olyan régen. Ők is elemezték
a gócból kinyert adatokat, mely egy hatalmas űrcsatáról szólt.
A flottaparancsnok már egész biztosan Rufy egyik sötét alakja
volt. Még azt is megtalálták, hogy ez a csata kik közt zajlott, de
hamar érdektelen jelzővel illették és mindenki átsiklott rajta.
A csoport azt már meg tudta állapítani, hogy a gócpontok
nagyjából mit tartalmaznak, de pontos részletek hiányában létezésük ténye inkább csak idegesítővé vált.
A kis gócpontok közül az elsőt már megnyitották. A második egy elhagyatott gyártóközpont koordinátáit fedte, de még
csak a régiót sem tudták meghatározni. A harmadik a sötét alak
aktív időszakában használt Implantok beégése-, és harci drogok
használata során tapasztalt élményeket és tapasztalatokat rejtette. Első hallásra ez tűnt a legérdektelenebbnek, de a Brole szerint talán ez volt az egyik legfontosabb: az Implantbeégés és
droghasználati tapasztalat olyan aktív emléksorozatot tudott
gerjeszteni, amiből akár egy új személyiség is születhetett. És
ez az új személyiség már jobban emlékezhetett a régi emlékbeültetésekkor jelenlévő katonatisztekre. Brole nem volt biztos

benne, hogy ez az új személyiség volt a sötét alak, vagy ez több
kisebbet takart, vagy pedig egy olyat, amit még nem is láttak.
A negyedik góc egy szóló vadászatsorozat során szerzett tapasztalatokat rejtette. Amit megtudhattak volna, az az volt,
hogy a csata mikor, hol történt, milyen hajóval milyen hajók ellen. Végül közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy ezt a gócot kihagyják a megnyitási kísérletekből, mert csak azt mondta
volna meg, hogy Rufy miért tud olyan félelmetesen jó lenni
szóló harcban időnként. Ezt már tudták róla eddig is, hisz ezért
radírozta le hajók tömkelegét a Fregattverseny során.
Aztán jöttek a legérdekesebb gócok, a nagyok. Ezek egytől
egyig a másik sötét alakkal, a csuklyással álltak kapcsolatban, a
felfedezővel. Az első nagy góc Rufy „hajójának” szériaszámát
és nevét tartalmazta. A második góc az útirányt, ami felé elindult utolsó útjára, a harmadik pedig a jelenlegi helyzetet.
De aztán jött a kérdés: ezzel miért kéne foglalkozni? Amit
már eddig is tudtak, az az volt, hogy ez a felfedező ezzel a hajóval és néhány másikkal talált valami érdekességet, de nem
mondta senkinek hogy mit, csak azt, hogy odamennek. Néhány
hónap múlva csak a felfedező tért vissza a lakott rendszerekbe
egy mentőkapszulában, és egyből kivonták a forgalomból tébolyult jelzővel. Be is zárták egy elmegyógyintézetbe, ahol még a
modern tudománnyal, és az agy bizonyos részeibe történő sebészi beavatkozással, terápiákkal, gyógyszerekkel sem értek el
eredményeket. Brole azt már kinyomozta csoportjával, hogy a
felfedező meghalt az intézetben, és Rufy emlékbeültetései három és fél évvel ezelőtt éppen ekkor kezdődtek. Ha ezt összhangba hozták a katonatisztek jelenlétével, akik Rufy emlékbeültetésekor ott álltak, nem tartották kizártnak, hogy ők „hozták”
a felnőtt emlékeket azért, hogy Rufyból szedjék ki majd ezeket
a titkokat, mert a megőrült felfedezőből nem tudták. De ha így
van, akkor csak várnak, míg valaki ki nem nyitja az emlékgócokat, aztán majd szükségük lesz a lányra? Vagy mégsem, és az
egész ügyet ejtették? Vagy talán az emlékgócokat ezekkel a

dárdás alakokkal védték le? Rejtély. A sokadik Rufyval kapcsolatban.
A célkitűzés pedig a két kis- és a három nagy emlékgóc
megnyitása lett.
Brole és csoportja az elmúlt napban három újabb alámerülést hajtott végre. Elsőként azt tudták felmutatni, hogy a gócokat nem lehet akármilyen sorrendben megnyitni. Másodsorban
pedig azt, hogy az eddigieknél is véresebb módon lehet meghalni odabent: volt itt már porrá égetés, kizsilipelés, agyonnyomás, darabokra tépés. Egyre többen kezdtek félni a negyedik
alámerüléstől, ezért Brole szünetet rendelt el. Rufy pedig magát
marcangolta, hogy így hullanak el „fejéből” az emberek.
Aylar és Trondam pedig a flotta mozgását igyekezett koordinálni, és megtervezték Vladen ködbányász-vadászainak lelövését. Islay felderítőflottáját kiküldték egy kis felderítésre. Sajnos egyiküket egy Nullsecben lakó cég levadászta, de a többiek
sikeresen átjutottak, és megkezdték a szkenneléseket. Amint találtak egy gázködöt, máris küldték az adatokat, és a hordozókat
is a közelbe mozgatták, hogy bármikor be tudják őket ugratni.
Aztán egyszer csak beleszaladtak egy ködbányász csoportba. Tudták, hogy Vladen is nemsokára felbukkan.
– Aylar, itt Islay.
– Vétel, felfedezőm. Mi a helyzet?
A flottamozgásokat mindig Aylar vezette a higgadt döntéshozatal miatt. Rufy csak a cégvezetést és a megbízásokat intézte, a parancsnokságot csak akkor vette át, ha Aylar nem volt jelen, vagy ha extrém helyzet is kialakulhatott. Hiába volt félelmetesen jó, inkább csak egy megvadult kutyához hasonlított,
aminek nem igazán lehetett parancsolni. Ráadásul most valami
egészen mást csinált egészen máshol…
– Jikas jelentett, hogy a zárt zsebrendszerek felé közelít
Vladen kis köteléke – mondta Islay.
– Felépítés?
– Két csatahajó, két cirkáló, és három elfogó.

– Menj a ködök helyére, és várj, míg a bányászok odaérkeznek! Aztán majd jön Vladen is. Mi is indulunk, és bekerítjük őket.
– Nem ugratod be a hordózókat?
– Nem, a közelben állomásozunk, mindössze pár ugrásra.
Mikor Vladenék odaérkeznek, mutasd meg magad, mintha véletlenül túl közel mentél volna hozzájuk, és aztán tűnés onnan.
Ezzel megzavarjuk őket, mielőtt lelövik a bányászokat, és lehet, hogy inkább le fognak lépni.
– Vettem, máris indulok. Érkezés öt perc.
Aylar csak bólintott, majd a harci csatornába beszélt.
– Figyelem, kötelékek egytől háromig kidokkolás, és sebesen indulás a kijelölt rendszerbe! A beugró kapu előtt megvárjuk egymást, és a csapat egyik fele megy be, a másik kint marad elkapni a menekülőket!
A hordozókban már a ködbányászok észrevételétől számítva készenlétben volt minden hajó legénysége, és vártak a kidokkolási parancsra. Mikor ez megtörtént, a navigátorok máris
beállították a célrendszert, elkészítették az öt-ugrásos pályaterveket, és visszajeleztek, hogy készek az indulásra. Ezt a transzportfelelős tisztek koordinálták a hordozókban, és néhány másodperces eltéréssel kiengedték a hajókat.
Minden hajó az első ugrásra készült, és lassan távolodott a
hordozóktól. A kicsik kilőttek előre.
Aylar visszakapta a transzportfelelősöktől a zöld-, a kapitányoktól pedig az ugrásra kész jelzéseket. Saját Absolutionja a
hajófelhő közepén repült, a kiugró kapu felé irányba állva.
– Minden hajó, ugrás a kapura, és nyomás teljes sebességgel a célrendszer felé! Ha az elfogóink odaérnek, megvárják a
többi hajót, addig pedig szétszóródás és pozíciófelvétel.
A hajók egymás után tűntek el néhány villanás kíséretében.
A hipertéren átszáguldva elérték a kiugró kapu monumentális
fémhegyét. Elküldték a féreglyuk nyitásához szükséges kérelmeket.

A kapu megnyitotta a féreglyukakat, melyek beszippantották a hajókat, hogy nem egy egész egy fényévvel odébb a
szomszédos rendszerben bukkanjanak fel.
– Nyomás, nyomás!
Aylar hangját imádta minden kapitány, tüzér, navigátor.
Csak Kiex emlékezett, hogy milyen érzés volt, mikor Aylar
nem ilyen kis flottát, hanem hajók százait irányította: felemelő,
bátorító. Nem félt senki semmitől.
Néhány ugrással később az elfogók a parancsnak engedelmeskedve megvárták a flotta többi hajóját.
– Renar, boldogulsz? – intézte felé a szigorú kérdést Aylar
egy gyors privát hívásban.
– Ó … igen, igen, megvagyok.
Renarról kiderült, hogy elég jó harci képességei vannak,
bár az elmúlt három év alatt kissé berozsdásodtak. Sokat gyakorolt, hogy minden tudását visszahozza a felszínre. Mikor figyelték a felkészüléskor a teszteket, elismerően nyilatkoztak a
férfiről. Aylar felajánlotta a Bhaalgorn vezetését, melyet Renar
örömmel elvállalt, de a kötelékparancsnoki szerepet már nem
tudta ellátni. Ezt Aylar vette át hajójában, míg a férfi bele nem
jön teljesen a dolgokba.
– Remek – villantott egy gyors mosolyt, majd kacsintott.
Ismét mindenkihez beszélt. – Figyelem! Trondam és az én kötelékem megy be, Kiexé itt marad, és a kimenekülőket kapja el.
Islay, mi a helyzet?
– Most érkeztek ide Vladenék.
– Akkor mutasd meg magad!
Islay nem akarta kikapcsolni az álcázóját, mert az túl átlátszó manőver. Inkább úgy repült, hogy egy támadóhoz közel
húzzon el, egyből kikapcsol az álcázó, de egyből ugrik is egy
bolygóhoz, mielőtt elkapják.
A pályavektorokra hamar ráállt, és megkezdte sebes közeledését.
Vladenék köteléke – egy Armageddon, egy Tempest, egy

Muninn, egy Ishtar, és a három elfogó, Ares, Malediction, Taranis – szinte unottan célozta be a ködbányász hajókat, és készítette elő a nagy erejű alfázást.
Islay a Muninnhoz közel szállt el, az alsó szekciók alatt,
szinte pontosan 1999 méterre. Álcázója máris kikapcsolt, és a
három ködbányász hajóra szórt sorozatot nem követte újabb.
De ez a sorozat is majdnem elpukkantotta az egyiket, ami füstöt okádott, és tengelye körül forgott. Nem volt kizárható, hogy
a találattól a legénység is megsérült odabent.
A hajók ütegei máris Islay Anathemája felé fordultak, de
mielőtt becélozhatták volna, eltűnt a szemük elől.
– Megzavartam őket – kiáltotta Islay. – Ugorhattok rám!
– Befelé, befelé!
A lokál csatorna megszaporodott jelenlététől Vladen emberei talán megijedhettek, és vitázhattak, mert se nem lőttek, se
nem menekültek. Hibát követtek el: egy tapasztalt pilóta rögtön
tudná, hogy már jönnek a fejükért.
Elsőként Trondam kötelékéből a Cynabal érkezett be. Máris
célzott akit tudott, közben pedig megkezdte kitérő manővereit.
Vladenék is befogták a cirkálót, majd össztüzet zúdítottak
rá. De csak a pajzsok egy részét tudták eltüntetni.
Aztán beérkezett a másik cirkáló Trondamtól. Majd a harmadik. És az összes többi hajó.
Vladenék tovább folytatták a Cynabal lelövésére tett kísérletet, de a pilóta minden gyorsítómodult bekapcsolt, és elhúzott
messze, nagy szögsebességgel, hogy a rövid távú fegyverek
már ne érjék el, és a hosszútávúak pedig a rossz célkövetés miatt el se találják.
Aylarék is becélozták az ellenséges hajókat, és első számú
célpontként a Muninn villant fel. Le is robbant az égről mindössze másodpercekkel később. Aztán az Ishtart vették célba.
Az Armageddon és a Tempest tovább próbált lőni a Cynabalra, mert ha be is fognak újabb hajókat, addigra elvéreznek.
Tudták, hogy nekik végük.

Az Ishtar is megadta magát a tűzerőnek; drónjai irányítatlanul sodródtak tovább azon a vektoron, amin utoljára repültek a
Cynabal felé.
Az Armageddont jelölte ki Aylar következő célpontnak.
A Tempest legénysége közben észrevette, hogy nem aktiváltak rajta semmiféle fogóberendezést. Még nem fordult a
kapu felé, mert az még nem engedné át, ezért inkább egy bolygó felé repült. Aztán komótosan felgyorsulva elszelelt. Talán
leadhatta a drótot az Armageddon legénységének is, de számukra már késő volt. Aylar csatahajói szinte másodpercek alatt
szabadították meg a pajzsoktól, aztán a páncéltól.
A három elfogó bele se kezdett semmiféle elfogási kísérletbe. Egyből a kapu felé tudtak iramodni.
Aylarék egyedül maradtak a két sértetlen, és a füstölgő ködbányász hajóval.
Az elfogók a Tempesttel a kapunál találkoztak. Együtt ugrottak át, de a másik oldalon Kiexék nyomban elmarták őket.
Mind úgy döntöttek, hogy vissza a kapura. Vissza is ugrottak,
velük együtt egy Sabre is, és a másik oldalon már Aylarék is
vártak rájuk. A Sabre ki is dobta térfogó szondáját. Ráadásul
Kiex sem uszított minden elfogót a hajókra, volt, ami vissza tudott ugrani a célpontokkal, és ott kapták el őket.
Végül minden hajót darabokra lőttek, és a Sabrenak köszönhetően kíméletlenül kilőtték a mentőkapszulákat is … egy
kivétellel: a Tempest legénységét elkapták. Aylar tudta, hogy
sokszor a legénység különféle méregkapszulák szétharapásával
inkább megöli magát, semmint hogy fogságba essen, de erre
már készültek. Belelőttek párat a kapszulába, hogy a legénység
már csak azért rimánkodjon, hogy ne fájjon a megsemmisülés.
De nem éles lőszerrel, hanem egy speciális fajtával, ami olyan
erős elektromos töltettel rendelkezett, hogy a benti rendszereken átfutó kisülések elkábították a legénységet. Aztán a kapszulát egy vonósugárral behúzták a Bhaalgornba, ahol pedig
egy belső egység már készen állt. Kicibálták az elkábult le-

génységet, gyorsan kiszedték szájukból a méregkapszulákat,
megbilincselték őket, és ha majd visszaérnek a hordozók biztonságába, máris kezdődhet a vallatás.
– Mindenki nyomás vissza a hordozókhoz – adta ki a parancsot Aylar –, mielőtt többen jönnek. Szép munka, bár nem
volt nehéz.
A ködbányászok csoportja kapcsolatot létesített Aylarral. A
nő nem akarta elárulni kilétét, ezért aktiválta hamis azonosítóját.
– Pellone Klam, a nevem Mirten Oader. Köszönjük a segítségét. – Mosolygott Aylarra egy Gallente férfit. Egész jóképű
volt. Aylar még hümmögve elismerő arcot is vágott.
– Itt Pellone Klam – fogadta a hívást Aylar képkijelzéssel. –
Kérem ne adják át senkinek, hogy ki mentette meg a seggüket.
– Úgyis tudják.
– Hmm, ez igaz. Legközelebb óvatosan bányásszanak! Jöjjenek kísérettel!
– Kik maguk?
– Unatkozó fejvadászok.
– Á, értem. Nos, köszönöm még egyszer. Megkérhetem
magukat, hogy még biztosítsanak egy kis védelmet, míg lebányásszuk a ködöt?
– Sajnos nem érünk …
– Kérem – a férfi olyan ártatlanul mosolygott, hogy Aylar
megsajnálta. – Azok a rohadt sáska kereskedők ellehetetlenítették a piaci helyzetet. Muszáj bányásznunk némi ködöt. Mindössze húsz percre van szükségünk.
Aylar a száját húzogatta ide-oda, és fürkészte a férfi tekintetét. Végül sóhajtott. – Na jó. De húzzanak bele!
– Köszönöm, köszönöm, meghálálom.
– Majd szükségünk lehet rá. Felírom magukat a kapcsolataim közé.
– Bármikor elérhetőek vagyunk önöknek.
– Na, nyomás melózni, aztán tűnés. – Aylar ezután a flottá-

hoz beszélt. – Visszatérés megszakítva. Fedezzük a bányászokat húsz percig. Pozíciófelvétel a zsebrendszerek bejáratánál.
Islay, menjetek ki a csőrendszerekbe, és figyeljétek van-e valami mozgás!
Mindenki nyugtázta a parancsot. Aylarhoz Kiex nyitott egy
privát csatornát. A nő már készült arra, hogy a férfi megint akadékoskodni kezd, hogy ez veszélyes, meg nem erre készültek,
de ehelyett mást közölt.
– Aylar, gyorsan megnéztem a Neocomban, ki ez a fickó.
Egy elég komoly bányászcége van. Ő a vezető.
– Na és?
– Na és jól jöhet egy kapcsolat, ha eltereléshez lesz szükségünk. Sőt ők lehetnek az ideiglenes társaink. A csalik.
– Hmm, ez nem rossz ötlet. A kapcsolataim közé már betettem a fickót. Mindjárt hívom is, megbeszélem ezt vele. – Máris
kapcsolatot létesített vele. – Itt Pellone Klam. Mirten, máris
megkapják a következő küldetésüket.
– Örömmel vállaljuk, ha nem egy fekete lyukat kell megvizsgálni közelről.
– Nem azt. Gondolom már rájött, hogy mi ezekre a ködbányász-vadászokra vadászunk.
– Igen, sejtettem. Már lelőtték pár hajómat.
– Hányan foglalkoznak még ködkitermeléssel?
– Tekintve hogy hány hajót lőttek le, már egyre kevesebben. Mindenki inkább csak vár, míg ezek elérik a céljukat, aztán majd újult erővel kezdődik elölről minden.
– Nos, a maguk feladata a csali-szerep lenne.
–Ö…
– Nyugalom. Látta a flottánkat?! Ezzel leszünk a közelben.
Maguk folytatják a bányászatot, mi pedig a vadászatot.
– Ha megígéri, hogy egy hajómat se engedi lelőni, akkor elvállalom.
– Azt ígérem, hogy ha kilövik egy hajóját, tőlünk megkapja
az újat. Ugyanazt.

– Leszögezhetjük ezt szerződésben is?
– Akár azt is.
– Rendben. Máris készítem a szerződést.
Aylar csak bólintott, majd elnémította a férfit és Kiexhez
beszélt. – Hallottad, Kiexem?
– Aha. Nos, csak ennyit akartam.
– Kösz az ötletet. – Aylar szétkapcsolt, és Mirtenhez beszélt. – Tudják, kik ezek a ködbányász-vadászok?
– Igen, tudjuk. A cégvezető Vladen Lan. Őrá vadásznak?
– Igen, és még a feltételezhetően barátnőjére is, Nameyl
Theolra.
– Ismerős a név… á, igen, ők vásárolták fel a drogkészleteket.
– Úgy van.
– Elkészült a szerződés. Kérem nézze át!
Aylar megnyitotta a beérkező értesítést, és átfutotta a világító képernyőn futó sorokat és adatokat.
– Rendben van, szerződés elfogadva.
– Még tizenöt percre van szükségünk. És még szükségünk
lesz kíséretre, hogy kijussunk a zsebrendszerekből a csövön át
a régióhatárhoz.
– Meglesz, mindössze kilenc ugrás. Ha Vladenék jönnek is,
akkor tudni fogjuk.
A férfi csak bólintott, és folytatta a bányászatot, és némán
tűrte, ahogy a ködök berobbannak, de csak minimális kárt
okoznak a hajóinak.
Már csak tizennégy percre volt szükségük…
Vladen Nameylt hívta.
– Megtörtént, beleszóltak.
Nameyl a szájába tette cigijét és összecsapta tenyerét párszor.
– Nos akkor, máris deklarálom a háborút.

– Biztos, hogy ezt akarod?
– Többen vagyunk, mint Rufyék. Ezzel korlátozzuk a mozgásukat és eltereljük magunkról a figyelmet.
– Rendben. Nem küldök újabb köteléket a mostani bányászokra, hanem rajtaütünk a következőn.
– Az már a te reszortod. Hogy áll az előkészület az első helyen?
– Perceken belül kezdjük.
– Kérhetek élő képeket?
– Persze. A felszíni egységek már lent vannak, most derítik
fel a telepet. Tizenkét épület, egy nagy komplexum.
– Azt tudjátok már melyikben vannak?
– Még nem. A szállítóhajó már ledobta a csomagot, felvették, most haladnak vele a telep felé. Várj, kaptam egy jelentést
… igen, megvan melyikbe ment.
Nameyl szeme szinte örömkönnyekkel telt meg, szíve kalapált mellkasában. Szobájában minden beérkező jelet élő képekké alakított, és megfelelően elhelyezett, hogy figyelemmel kísérje a támadást. A képek egyik csoportja az orbitális pályán lévő köteléket mutatta a hajókon elhelyezett külső kamerákon át.
A másik a felszíni telepet, egyelőre még biztos távolból. Szél
tombolt odalent, a vörös homokfüggönytől alig lehetett látni
valamit.
– Megvannak a koordináták a felszíni egységektől – mondta Vladen. Ő is izgatott volt, hangján hallani-, arcán látni lehetett ezt.
Nameyl a szája elé tette a kezét, és már szinte sikoltott az
izgalomtól.
– Igen, megvan minden koordináta, a célépület épségben
marad majd – folytatta a férfi.
– Akkor hadd szóljon – motyogta Nameyl.
A férfi könnyezve kacsintott.
Az orbitális pályán lévő hajók mind úgy fordultak, hogy
ütegeik a bolygó felszíne felé meredjenek. Majd néhány má-

sodperccel később elsütötték őket.
A felszínen a tizenkét épületből tizenegy közepén robbanások kíséretében hatalmas izzó gombafelhők emelkedtek az ég
felé, ahogy a koncentrált bombázás telibe találta az energiaszállító- és termelő egységeket. A telep szélén lévő egyetlen épület
pedig épségben maradt.
A felszíni képeken Nameyl hangot is bekapcsolt, és behunyt szemmel élvezte a mennydörgést. Végre, most megkaptátok. És még sokan meg fogják így kapni.
A felszíni egység mozgásba lendült. A képek a járművekről
és a hordott sisakokról közvetítődtek, ezért egy ideig szinte
semmit nem lehetett kivenni a rázkódás miatt.
Percekkel később a robajt felváltotta a süvítő tűzvihar,
ahogy a kiszabadult energia, ég felé lövellő tűzoszlopok pazar
látványába beleszólt az erős szél. Lángnyelvek nyaldosták az
épületek maradványait, a lökéshullám által elsodort járműveket.
A felszíni egység körbevette az egyetlen épségben maradt
épületet, melyre a tűz már sajnos kezdett átterjedni.
– Tűz van, tűz van! – kiáltott aggódóan a nő.
– Nyugi, drágám, készültünk erre. Nem esik bajuk odabent.
– Biztos? Százötvenkettőről van szó.
– Kihozzuk őket, mielőtt valami baj lenne.
A felszíni egység behatolt a lapos tetejű, háromszintes épületbe több helyről. Majd máris hallhatóvá vált a lövöldözés.
– Mi… hogy… – Nameyl már kis híján elájult.
– Úgy látszik hagytak hátra egységet a százötvenkettő őrizetére.
– Nehogy valakinek …
– Nyugalom.
Ezzel együtt a tűzharc robaja megszűnt. A szállongó füstön
át pedig a felszíni egység beljebb nyomult az épületbe, és a képeken meglátták az elsőt. Férfi volt, és könyörgően nyújtotta
kezét feléjük.

– Sikerüüült! – üvöltötte Nameyl és Vladen egyszerre.
A képeken még követték, ahogy egyre több hasonlóan könyörgő férfit és nőt találnak meg, és egyre csak adják le a jelentéseket a sikeres támadásról.
Nameyl és Vladen sírt az örömtől, velük együtt szinte az
összes pilóta a bolygó felett, és a felszíni egység minden egyes
tagja.
A nagyszabású terv kiválóan működött, és ez volt az első
megmozdulás a második fázisban. Még sok munka van hátra
ezzel, de az biztos, hogy ilyen örömet már régen nem érzett a
szövetség egyetlen tagja sem…
A ködbányászok végeztek, a hajók máris a kiugró kapu felé
fordultak és gyorsulni kezdtek.
– Végeztünk, köszönjük a fedezetet – mondta Mirten.
– Igazán nincs mit – mosolygott barátságosan Aylar. – Máris megtudtunk egy-két fontos dolgot. Vladen kötelékei egymagukban mozognak, nem fedezik egymást a közelből, vagy pedig épp valami más dolguk volt. Figyelünk mi is, mikor és mi
történik.
– Akkor sokat segítettem én is?
– Úgy van, Mirten. De most induljanak, még kikísérjük
önöket a zsebrendszerekből a biztonságosba. Aztán maradjon
készenlétben. A következő helyszínt majd én választom ki.
Olyan lesz, ahová könnyen be-, és ahonnan könnyen kijutunk.
Ez a mostani veszélyes volt, mert ha Vladen újabb kötelékekkel jött volna, mi is beszorulunk, és puff.
– Értem, Pellone.
Elköszöntek egymástól.
Aylar Kiexhez beszélt.
– Történt valami érdekesség az elmúlt tizenöt percben?
– Azt hiszem semmi. Vladen kötelékei nem tudom merre
járnak. Újabb készletfelvásárlás sem történt. Sem vissza tétel.

– Hmm – Aylar résnyire húzta szemét, így fürkészte Kiexet.
– Van egy olyan érzésem, hogy ezek mást csinálnak.
– Egyetértek. De mit?
– Bár tudnám, Kiexem – sóhajtott Aylar. Úgy érezte, mintha rálőttek volna egy vadra, megsebzik, de nem tudják megölni. A vad pedig elmenekült, és ha visszajön, akkor eléggé felbőszülve. – Kikísérjük Mirtenéket, és máris tervezem a következő helyszínt.
Kiex csak bólintott, de szemében megcsillant az aggodalom. Ebben az érzésben most Aylar is osztozott. Mintha a sebzett vad bármelyik pillanatban visszajöhetne.
Nem sokkal később biztonságosan elérték a zsebrendszerek
bejáratát, és a három ugrásra lévő Lowsec rendszerek felé fordultak. Útközben senkivel nem találkoztak, ami azért is volt
furcsa, mert errefelé nagy csetepaték szoktak lenni a Neocom
statisztikái szerint.
Mirten a Lowsec rendszerbe ugráskor ismét megköszönte
Aylarnak a segítséget, de nem tudott túl sokat búcsúzkodni,
mert Aylar máris adta neki a következő fúrni valót. Mirten időt
kért, míg lepakolják a hatalmas légzsákokba gyűjtött gázokat,
aztán ezzel végezvén máris fordultak vissza.
Islay találta meg a ködöket, nem messze az előzőtől, de egy
olyan helyen, ami kevésbé védhető, de sokkal könnyebben meg
lehet lépni.
Mirtenék nem egész egy óra múlva máris nekiálltak a fúrásnak. Islay és a többi felderítő árgus szemekkel figyelte a
környező rendszereket, mások a Neocomot, hogy történik-e a
közelben nagy számú ugrás az elmúlt kis időben, de minden
csendes volt.
Aylar már úgy érezte, hogy ezzel csak még jobban felbőszítik a sebzett vadat, mintha a lábadozás közben lerombolnának
otthonát, elvinnének kicsinyeit. Persze, hogy a vad már rohamozva fog visszatérni.
A köd fúrása gond nélkül megtörtént, Mirten ismét hálálko-

dott, és most már Aylar is. A nő élvezte ezt a közös munkát a
férfival. Elindultak kifelé, és az út ismételten csendes volt.
Ez már nagyon nem jó, gondolta Aylar. Legalább egy kicsipici-iciripiciri felderítő jöjjön már, hogy megnyugodjak.
Közben Rufyék jelentettek, hogy megkezdték a saját manővereiket.
Aylar úgy döntött, hogy most ideje leállni, az ő részüket elvégezték. Most Rufyékon a sor, mert végre megtalálták az első
szállítóegységet, ami épp pakolta be a drogokat…
Udari, Mei, Nassy és Leyx a Vagabond hídját elhagyva egy
szállítókocsiba huppant, és kilőttek a hajó alján lévő G szekció
felé, ahol az átalakított beszállókomp várt rájuk. Mindannyian
űrruhát viseltek, hogy esetleges nem várt következmények esetén ne a vákuum végezzen velük.
Mikor megérkeztek, a zsilip előtti téren elvégezték a ruhák
utolsó beállítását.
Mei az elmúlt néhány napban készíttetett magának egy
klónt, és a többieké mellé helyeztette egy Highsec állomásra.
Az orvosok sokat reklamáltak, mert ilyen fejlett és ritka kibernetikus beültetéseket és végtagokat alig találtak, de végül megoldották a problémát. Mei készen állt a halálra. Neki is készítettek hamis személyazonosságot, mint Aylarnak és Trondamnak, mert a szökését biztosan lejelentették már, és a Concord
ismételten nagy erőkkel fog rá vadászni, hogy ha nem is erre,
de egy másik börtöntelepre vigye hosszú vendégeskedésre.
Testében a jeladót is átprogramozták, hogy ne hagyjon maga
után semmiféle nyomot. Megajándékozták egy remek karddal,
egészen pontosan ugyanolyannal, amit régen forgatott.
Beszálltak a kompba. Ez egy kicsit nagyobb volt, mint a
hagyományos, és aerodinamikailag is megállta a helyét, hogy
ha olyan állomáson manővereznek, ahol van levegő, ne a féltégla felépítés legyen az akadálya, hogy utolérjék a kidokkoló

hajókat. Oldalára kilövőegységeket szereltettek, melyekkel
megcsáklyázzák a hajókat, és közel húzzák magukat. Ez a
megoldás egyszerűbb volt, mint az extra hajtóművek felszerelése, mert azt a komp felépítése már nem biztos, hogy elbírta
volna anélkül hogy ne essen darabokra.
– Megvagyunk – jelentett Udari Rufynak. – Bent vagyunk a
kompban.
– Oké, vettem, Udi – Rufy hangja valahogy megváltozott.
Eddig is kellemesen hangzott, de most szabályosan vadítóan.
Mintha élete első kapcsolata ezt is megváltoztatta volna.
Az elmúlt napokban Rufy úgy élvezte új kapcsolatát, mintha erre évezredek óta várt volna. Udari már szinte menekült,
mert Rufy folyamatosan kefélni akart. Már szüksége volt potenciálserkentőkre, mert egyszerűen nem bírta. De azzal már
rendben mentek a dolgok.
Rufyt már sokan látták sok mindennek, de boldognak szinte
még soha. Mostanáig. Öröm volt ránézni. A férfiak egy érett
nőt láttak már benne, a nők pedig a boldog lányt, aki végre
megtalálta élete párját, és kész vele összekötni életét. Arra már
kevesebben gondoltak, hogy talán nem Udari lesz az utolsó
férfi Rufy életében, és ilyen kiéhezettséggel nem kizárt, hogy
szüksége lesz még valakire titokban. De ezt már csak Aylar és
Slon vette észre rajta. Részükről ez rendben volt, de ha Udari
túlságosan beleszeretett a lányba, ezt nem biztos, hogy túlságosan értékelné. Aztán ezzel már egyre kevésbé foglalkoztak,
mert közeledett az akció.
– A hajó már készül az indulásra – jelentette Rufy mindenkinek a hajón, és figyelte a kilátón át az előtte lévő álláson parkoló Prowlert, amibe hatalmas lebegő rakodó-drónok éppen
konténereket pakoltak több irányból. Már az utolsó két egység
lebegett a hajó felé, a hajtóművek fel-felizzottak, ami azt jelentette, nemsokára indulnak.
Rufy kidokkolási engedélyt kért, de persze várt a tényleges
indulással.

Két perc múltán a Prowler összes zsilipje bezárult, és a hajó
hajtóművei aktív üzemmódban izzottak fel. A hangárállás erőterei elengedték, a hajó egy kissé felemelkedett, és óvatosan
fordulva a hangárkijárat jól megvilágított szája felé repült.
– Sloni, most! – mutatott rá Rufy, oda sem nézve.
A lány kiemelkedett a hajóval, és máris a Prowler után fordult.
Az állomás transzportfelelőse máris hívta és figyelmeztette
őket az ütközés veszélyeire. Rufy hebegve-habogva elnézést
kért, de ez persze szándékos volt. A Vagabond – gyorsabban
haladva és kicentizve a távolságot – elrepült a Prowler felett.
Mikor pontosan föléje ért, és volt néhány másodperc, míg a
hajók törzse közel került egymáshoz, Rufy jelzett.
– Udi, most!
A G szekció alsó részén lévő zsilip szeparált rendszerét irányítva a férfi kinyitotta a zsilipet, és a komp irányítását átadta
Leyxnek. A srác behúzta a fogókarokat, és megadta magát az
állomás mesterséges gravitációjának. A komp szinte kizuhant a
Vagabondból. Mielőtt a pontosan alattuk szálló Prowlerre zuhannak döngve, Leyx aktiválta a manőverező hajtóműveket, és
Udari pedig kilőtte a mágneses csáklyákat. Másodpercek alatt a
komp döngés nélkül finoman csatlakozott a Prowler tetejére,
pontosan egy szervízzsilipre.
A kompban alul Nassy és Mei máris nyitották a személyzeti
zsilipet, és meglátták a panelt, amire szükségük volt. Rácsatlakoztatták saját berendezéseiket. Az ilyen Kullancs egységek
használata csak nemrég kezdett elterjedni, ezért egyetlen hajót
sem terveztek olyanra, hogy külső behatolás ellen védve legyen. A kis berendezések igazából csak a fagyott elektronikát
olvasztották fel, és aktiválták a zsilipnyitáshoz szükséges mechanizmusokat.
Másodpercekkel később már nyílt is a Prowler zsilipje. Mei
ugrott le elsőnek, aztán Nassy, Leyx. Udari még aktiválta a
komp vezérlőprogramját, hogy a komp magától visszarepüljön

a Vagabondba, aztán a többiek után ugrott. Az egész művelet
nem tartott tovább tizenöt másodpercnél. Elég sokat gyakorolták ezt.
– Bent vagyunk – jelentett Udari Rufynak, és nézte, ahogy
a gyér fényű folyosón Mei és Nassy visszacsukja a zsilipet,
hogy behatolásukat ne érzékelje senki. Az automatika figyelmeztette volna a legénységet, de csak egy bizonyos idő után.
– Vettem, Udi. Slon, kapcsolj rá, mielőtt feltűnést keltünk!
A lány csak bólintott, és felgyorsította a hajót. Maguk mögött hagyták a Prowlert, és elérték a hangár bejáratát. Két csatahajó éppen dokkolt be, de biztonságos légifolyosókon repültek, nem történt semmi közelségi riasztás.
A Vagabond elhagyta a hangárt. Az űr végtelenje várta
őket, szemüket egy gyűrű alakba robbant szupernóva maradvány fényes részei kissé vakították. Csak előre repültek.
A visszaszereltetett külső kamerákon látták, hogy az innen
aprónak tűnő Prowler nem repül előre, hanem elfordul az egyik
kapu felé. Megfigyelték melyik, és máris követni kezdték. És
ezt lehetett akár biztonságos távolságból is, mert Udariék bentről mindent jelenteni fognak.
– Elindultunk, most lépünk hipertérbe – jelentett Udari.
– Sok sikert, Udi drágám.
A férfi tökéletesen el tudta képzelni, hogy barátnője mosolyog. Ő is így tett, Mei pedig megpaskolta a vállát. A nő nem
ismerte Udarit, a Fregattverseny során is csak ellenség volt. Elméjét nyitva hagyta számára, mint általában mindenki számára,
és ha lesz egy kis idő, leülnek kettesben is beszélgetni. Semmi
mást, csak beszélgetni. Mei csak fiatalabb korában szeretett
ágyból ágyba bújni.
A szállítóhajó tetején, a törzs hosszában futó kétembernyi
széles folyosón álltak. Sehol senkit nem láttak. Tíz méterenként
erőtlen vészfények pislákoltak a plafonon, hogy aki esetleg ide
jön javítani valamit még megtalálja a szükséges helyet, míg
nem lehel életet az aktív világításba a környéken, amit persze

nem akartak most bekapcsolni, mert azt a rendszer már előbb
jelezné a hídon, és tudnának, hogy behatolás történt.
Levették űrruhájukat, hogy kényelmesebben tudjanak mozogni. A ruhákat egy kézicsomagba tették, a sisakokat gondosan egymás mellé, és lezárták. Egy kis mágneses modul az alján lehetővé tette, hogy hangtalanul húzzák maguk után. Nassyt
bízták meg a cipelésével, mert a legkevesebbet neki kellett fizikálisan mozognia.
Kivetítették a hajó térképét, és rávitték a hídhoz vezető legrövidebb útvonalat. Mindenki elraktározta saját termináljában,
és lassan elindultak.
Menet közben igyekeztek elkerülni minden olyan helyet,
ahol a rendszer automatikusan életre kel, mint például szakaszoló zsilipek, amik az ember közeledtére egyből nyíltak, de a
nyomásbiztosító rendszer előtte elvégezte a kiegyenlítést. Ezt a
hídon azonnal lehetett volna látni, ezért Nassy szerepe itt nélkülözhetetlen volt: Semkath röppent előre, és úgy nyitotta a
zsilipet manuálisan, hogy a nyomáskiegyenlítésre nem volt
szükség.
Útjuk során átvágtak a raktéren, és megfigyelték a rakományt. Világító dobozokban stószolták egymásra őket, és körbefogták egy fémketreccel, hogy gravitációs ingadozáskor ne
boruljanak mindenfelé. Legalább hatvan köbméternyit láttak.
Mind a három harci drogból. Ez egy egész flottának is elég lehet akár hónapokra is.
A raktér többi része üres volt, leszámítva a rögzítéshez
szükséges vastag láncokat, amik mint valami őserdőben az indák, úgy lógtak és lengedeztek. A padlót mozaikszerűen átrendezhették, hogy helyet biztosítsanak nagyobb volumenű rakománynak. Csupán két lámpa égett a plafonon, de azok elég
fényt biztosítottak, hogy gond nélkül át lehessen vágni. Már
nem először jártak szállítóhajóban, és mindig látták kiömlött
vegyi anyagok nyomát, mély karcolásokat a falakon, padlón –
mely nehéz rakományok mozgatásáról tanúskodott –, de ennek

a hajónak a raktere szinte csillogott. Tehát ezt nemrég szerelhették össze.
Folytatták útjukat a híd felé. Már nem voltak messze.
A raktér a hajó nagy részét kitette. Innen két folyosó nyílt
egymás mellett: egyik egyenesen előre vitt, a másik enyhén
emelkedett felfelé. A jelzések alapján előbbi a reaktorhoz, utóbbi a hídhoz vitt. A hidat választották.
Két perccel később már a szakaszoló zsilipnél álltak, amit
Semkath nyitott, de Dalath, Teth, és Zain már beröppenésre készen várakoztak.
Nyílt a zsilip. A hajó hídja a harci hajókkal ellentétben nem
volt túl nagy. Itt is makulátlan tisztaság fogadta őket, mely újra
megerősítette, hogy ez a hajó nemrég lebegett ki egy gyártósorról. A kapitány, a navigátor és még egy utas – aki csak egy
székben ült és mindhárman épp jóízűeket nevettek – döbbenten
fordultak hátra. Szemük előtt átcikáztak a fejméretű rovarrobotok, és mire észbe kaptak, már a mellkasukon landoltak, elülső
éles és hegyes lábaikat pedig az állhoz érintették, jelezve ezzel,
hogy készek átfúrni a koponyát.
A legénység nem sejtette igazán, mi történik. Aztán belépett
Nassy, és mögötte a többiek.
– Nem fogok túl sokat mondogatni – közölte Udari és hatalmas fegyverével még célzott a legénységre, nehogy előkapjanak egy fegyvert vagy megnyomjanak valami vészjelző gombot. – A hajót elfoglaljuk.
– Kik maguk? – kérdezte a Minmatar fiatal kapitány, de
csak a szemét merte forgatni ijedten.
Leyx és Mei is hozzájuk lépett, elvettek tőlük minden fegyvert, aztán kezüket hátrabilincselték. Mikor ezzel végeztek, a
robotok lemásztak róluk, és gazdájukra szálltak.
– Valakik, akik nem szeretnének, hogy ez a rakomány célba
érjen. – Ezzel Udari a konzolhoz lépett. Lekérte az elmúlt hetek
összes útvonaltervét, de döbbenten tapasztalta, hogy semmi
nem volt benne. Persze, hisz ez új hajó. Ezzel nem sokra men-

nek.
Aztán jött a „B” terv. Udari elővette a jelfogókat, és rátapasztotta a legénységre.
– Ez egy klónjelfogó. Bénította a testükben a jeladót, úgyhogy nem érdemes szemezni azzal a kis piros dobozzal a méregkapszulákért.
A legénységet ez pánikkal töltötte el. És azt még nem is
tudták, mit akarnak igazából a behatolók…
6. RÉSZ
Nameyl elfogása
Egy nappal, és hat órával később…
Nameyl az elmúlt napban még két nagyobb adagot tett viszsza abból, amit senki nem vett észre a mikrotranzakciók jelentéktelensége miatt. Ha nem kereskedtek volna ekkora tételben a
három harci droggal, egyből szemet szúrt volna bárkinek, hogy
valójában mire megy ki a játék, és felkészültek volna Nameyl
és Vladen támadására.
Az elmúlt két rajtaütés közül az egyik szintén egy bolygón
történt, a másik pedig egy állomáson, annak is egy félreeső
szegletében. Az első akció fennakadás nélkül ment, de a másiknál némi ellenállásba ütköztek: kezdték sejteni, mire megy ki a
játék, és levédték a célszemélyeket. Ebből egy több órás űrbéli
csata kerekedett az állomás előtti terület birtoklásáért, aztán
mikor a védők kezdtek rájönni, hogy a kidokkolás még egyszerre sem fog menni, passzívvá váltak, és inkább visszahúzódtak. De ez sem állította meg Vladen flottáját: kis hajók repültek
be a hangárba, és bent osztották a halált, nem számított már az
sem, ha ártatlanokra nyitnak tüzet. A felszíni egységek bejutottak az állomásba, és megtalálták a célszemélyeket. Itt is vérfürdő alakult ki, de Vladen egységei győzedelmeskedtek, és az ak-

ciót sikeres minősítéssel zárták le. Még foglyokat is ejtettek, de
azokat már csak azért, hogy kiszedjék belőlük a további rejtett
helyeket. Nem sikerült. Ezért inkább megölték őket.
Nameyl és Vladen, na meg egységeik szinte minden egyes
tagja örömkönnyeket hullajtott a nap egy részében. Évek óta
tervezték ezt az akciót, évek óta gyűjtötték rá a pénzt, és végre
elkezdhették, méghozzá roppant sikeres nyitánnyal.
Nameyl egy ideig tartott Rufyéktól, és a két másik profeszszionális fejvadász cégtől, de utóbbi kettővel – annak ellenére,
hogy a vérdíj már közelített fejenként a harminc milliárdhoz –
nem kerültek összetűzésbe. Nameyl megtudta, hogy Rufyék elkaptak egy szállítóhajót a Kullancs egységükkel, de Vladen jól
taktikázott a hajók lecserélésével. Rufyék nem tudták meg merre járt a hajó, és még csak a közelébe sem jártak Nameylnek.
Vladent már jobban megszorongatták, mert már négy kötelékét
szedték ízekre a csali ködbányászokkal. Vladen próbált többféle taktikát, de mindet kijátszották. Pedig nem is volt sok hajójuk. Vladen rájött, hogy a túlerő nem ér sokat Rufyék ellen,
mert minden téren megfelelően védekeztek és ugyanígy támadtak. Már kitudódott, hogy van két hordozójuk és egy szuper
hordozójuk, melyek a harci gépek biztosításán felül még a nagy
tűzerejű hajóknak folyamatos támogatást nyújtottak. Vladennek már legalább hatvan hajóját lőtték le, míg Rufyéktól csak
egy Falcon hullott le az égről. Ez elég rossz arány.
Aztán Vladen már feladta a ködbányászok vadászatát.
Szükségtelen hajópazarlás lett volna. Ezért Rufyék teljesen elvesztették a nyomukat. Vladen ötlete volt egy csali cég bevétele, akik folytatták a ködbányászok vadászatát, de már csak
azért, hogy eltereljék Rufyék figyelmét. A terv bejött, Rufyék
rájuk mozdultak, és messze elsodródtak Vladen cégétől, Nameyl nyomát pedig eddig is bottal üthették. Mire ismét sejteni
kezdik, hogy merre lehet Nameyl és Vladen, addigra már késő
lesz. Rufy ügye lezárva egy időre. Nameyl ezt nagy mosollyal
arcán vette tudomásul.

Végre, koncentrálhatunk az igazi célunkra. Ó, hogy menynyit dolgoztunk és szenvedtünk ezért. Sajnos már nem tudom
meg, ki vagy, kicsi lány, de már nem is érdekelsz. Jó voltál, de
mi még jobbak. Ég veled!
Nameyl éppen a következő akciót beszélte át Vladennel,
mikor csengettek lakosztályának ajtaján.
– Megérkezett a küldötted – mosolygott a nő a férfi képére.
– Szuper! Olyan jelfogókat küldtem, amiket Rufyék is
használnak. Mi is elkészítettük a sajátjainkat. Ezzel már bárkit
térdre lehet kényszeríteni.
– Majd küld el a használati útmutatót is – ezzel a nő felállt
székéből, és az ajtó felé iramodott. Nyitva hagyta a beszélgetőcsatornát.
A jelfogókkal már jobban meg tudják szorongatni az ellenséges erőket, csak be kell vetni néhány kémet. És utána talán
nem is kell erőszakot alkalmazni. Sőt ha Rufyék esetleg visszatérnének, akkor már ellenük is lehet Kullancs egységeket bevetni.
Nameyl megnézte ki áll az ajtó másik felén: Vladen kötelékéből egy elfogópilóta, aki a legutóbbi csata után sebesen iderepült.
A nő kinyitotta az ajtót, és rámosolygott a fiatal Minmatar
srácra.
A srác keze azonban remegett, amint benne tartott egy kis
kék dobozt.
– Mi baj? – kérdezte gyanakvóan Nameyl.
Ezt Vladen is hallotta, és képe aggódóan fordult az ajtó felé.
– Azt … azt hiszem – hebegte a srác.
– Azt hiszem sokkal jobb, ha inkább én adom át a csomagot
– ezzel Rufy lépett elő oldalról, kikapta a srác kezéből a dobozt, és Nameyl felé nyújtotta széles mosollyal arcán. – Tessék!
Nameyl rácsapott az ajtózáró gombra, és oldalra ugrott, há-

tát a falnak vetve, mintha az előbb nem látták volna meg és
még lenne esély elbújni. Persze nem volt.
Szíve hevesen verni kezdett, elöntötte a jeges veríték. Hogy
kerülnek ezek ide? Bassza meg, bassza meg.
– Vladen, megtaláltak.
– Neee – a férfit majd szétvetette a düh, és szinte elsírta
magát. – Hogy a francba? A francba! A francba! Méregkapszula! Gyere ki onnan!
– Jövök – Nameyl elővette zsebéből a méregkapszulát, és a
szájába tette. Legalábbis ezt szerette volna…
Mikor Rufy az ajtó előtt állt, Zain és Dalath becsusszantak
laposan, és most csak ők voltak bent. Dalath sebesen a nő hátára ugrott, felkapaszkodott a nyakára, és az arcára lapult, mint
egy fémmaszk.
Zain pedig ráfonódott a csuklójára, és addig szorította, míg
a nő kiejtette kezéből a kapszulát.
Vladen látta ezt, és üvöltötte mit kéne tenni. De a pániktól
ezt Nameyl nem igazán hallotta.
Próbálta lerázni Zaint, másik kezével segített, de Zain csak
még jobban megszorult. Már szinte hallotta csontjainak recsegését. Üvöltött a fájdalomtól, csak épp nem hallották a hangját.
Dalath átvette a fájdalomokozás feladatát és elkezdte szorítani a nő állkapcsát. Nameyl oda is kapott. Közben Zain elengedte a kezét, a földre hullott, összetekeredett, és a padlón gurulva az ajtóhoz közelített.
Nameyl a földre borult, és úgy vergődött, mintha egy óriáskígyót próbálna leszedni magáról. Kevés sikerrel.
Zain pedig kinyitotta az ajtót…
Rufyék berohantak, és egyből céloztak a nőre.
Nameyl ezt még nem látta, csak könnyes szemmel erőlködött, mielőtt állkapcsa széttörik. Úgy érezte sikerül leszedni a
robotot. Már üvöltve feszítette szét, mikor a robot egyszer csak
elengedte. Nameyl térdelve fújtatott. Aztán felnézett.
Előtte állt Rufy, tőle jobbra Udari egy hatalmas fegyverrel,

másik oldalon Mei, kardját az arc előtt tartva, hátul pedig Leyx
és Nassy.
– Nameyl Theol – guggolt le Rufy, és pimaszul a nő arcába
vigyorgott. Ismét rátört az élvezet, ahogy a préda vergődik előtte. – Le vagy tartóztatva illegális drogok kereskedelméért,
csempészetért, piaci egyeduralom kialakításáért, és egy fejvadász egység kiiktatására tett kísérletért.
Nameyl a plafon felé fordult és torka szakadtából üvöltött
dühében. De ezzel csak megpróbált egy kis időt nyerni. A méregkapszula után kapott, ami nem messze hevert a földön.
– Tatataa – Rufy elkapta sérült csuklóját, és megcsavarta.
Nameyl ismét üvöltött, most a fájdalomtól. Rufy a másik kezével pedig rátette a tarkójára a jelfogót.
– Megvagy. Most blokkoltam a jeladódat.
Egy gyors mozdulattal kicsavarta a csuklóját, kis híján el is
törte. Leyx elkapta a másik kezét, átvette a kicsavartat, míg
Nassy leszorította a lábát. Nameyl arca a hideg padlót érintette.
Vergődött, de nem tudott kiszabadulni. Kezét már hátrafeszítették, válla belesajdult. És rákattintották a mágneses bilincset.
Udari és Mei leeresztették a fegyvereket. Nameyl pedig
megint üvöltött, de most nem a testi-, hanem a lelki fájdalom
miatt. Szívszorító volt. Mint egy anya, akitől elvették a csemetéit. Rufy ezt csak még jobban élvezte, de a többiek egymásra
pillantottak, és osztoztak egy gondolatban: nem biztos, hogy
csak egy bűnözőről van itt szó.
Udari Vladen képe felé fordult. A férfi mindent figyelemmel kísért. És most sírt tehetetlen dühében.
Udari odasétált, és a kezdeti ellenségeskedése alábbhagyott.
Tudta, hogy Nameyl és Vladen házasok, és most, hogy neki is
itt az új kapcsolata Rufyval, hasonló helyzetben biztosan ő is
üvöltene, ahogy a torkán kifér. Sőt mindent megmozgatna,
hogy kiszabadítsa kedvesét.
– Kérem … – zokogott Vladen. – Kérem eresszék el, hagy
fejezzük be amit elkezdtünk. Utána feladjuk magunkat, ígérem.

– Sajnos nem tehetem – rázta a fejét Udari.
– Hogyan találtak meg minket? Minden nyomot eltüntettünk.
– Ősi módszer: elfogtuk pár emberüket, és kín vallattuk.
Nem nagyon akartuk mi sem, de célravezető volt.
– Tudják maguk, kit fogtak el?
– Rufy már felsorolta a vádakat – ezzel válla fölött Rufyra
pillantott, aki most játszott az áldozattal. A fülébe súgott, piszkálta, melyre Nameyl csak még nagyobb vergődéssel reagált.
Most nem a robotkígyót, hanem a bilincset próbálta hasztalanul
szétpattintani. És továbbra is szívszorítóan zokogott.
Udari már szinte felszisszent. A bűnözőkben, akiket elkaptak eddig, mindig volt annyi méltóság, tartás, hogy elfogásukat
büszkén tűrjék. Csak kevesen könyörögtek, vagy próbálták
győzködni őket, de ilyen zokogást még egyáltalán nem hallottak.
– De azok a vádak hamisak – Vladen összeszedte magát.
Most ez a beszélgetés az egyetlen fegyvere. Szóval kell tartania
őket, mert ha bontják az adást, kedvesének vége.
– Van elég bizonyítékunk azt hiszem, elég ha bárki vet egy
pillantást a piacra. Na és a ködbányászok beszámolója, valamint az ellenünk tett ügyes kísérlet. És persze a vérdíjat sem én
tettem magukra.
– Azt hiszem a te neved Udari Pow, igaz? – Vladen barátkozós stílusba váltott. A hologram nem mutatta, hogy keze remeg, mint a kocsonya.
Udari bólintott. – Sokan ismernek a Fregattverseny miatt.
– Nos, az ajánlatom az, hogy…
– Most mi vagyunk… – meg kellett emelnie a hangját, mert
Nameyl már szinte rekedtre üvöltötte magát. Rufy pedig egyre
csak cukkolta. – Most mi vagyunk diktáló helyzetben. Mit tennél meg érte? – mutatott hátra válla fölött a még mindig vergődő nőre.
– Bármit.

– Akkor gyere ide, add fel magad!
– Bármit, csak azt ne. Fontos dolgokat kell felügyelnem.
– Nos, én biztos nem vetemedem semmi őrültségre, de a
cégvezető eléggé… – ujjával körözött halántéka körül –,
érted?! Szóval én nem garantálhatom a biztonságát.
– Fogalmatok sincs, mibe szóltok bele.
– Ez most fenyegetés? – Udari keze az adást bontó gomb
felé közelített. Tudta ő is, hogy ez a beszélgetés az egyetlen
fegyver.
– Nem, nem, dehogyis – szabadkozott Vladen feltett kézzel.
– Hagy mondjam el az igazságot.
– Azt már tudjuk.
– Nem hiszem. Az igazság nem a három harci drog kereskedelme, hanem a Vitoc-é.
Udari már hallott erről a drogról. Alantas.
– És mit kezdtek a Vitoc-al? – húzta össze szemét. Fejében
kezdett összeállni egy lehetséges forgatókönyv.
– Nameyl és én már évek óta gyűjtöttük a pénzt, hogy felvásároljuk a Vitoc készleteket.
– És miért?
– Tudod, mit csinál a Vitoc?
– Azt hiszem függőséget okoz, és újabb adagért bármire
hajlandó leszel.
– Úgy van – nyelt egyet Vladen. – Ezt a drogot ma is használják Minmatar rabszolgatelepeken. A hírekkel ellentétben
még százával vannak ilyenek. Mi úgy terveztük, hogy felvásároljuk régiónként az összes Vitocot, hogy a rabszolgáknak ne
tudjanak újakat adni.
Udari már nem szólt semmit. Ezek komoly ügyben vannak
benne, a nemjóját.
– Látom kezded érteni – nyelt egyet ismét Vladen. – Ha
csak a Vitoc készleteket vásároljuk fel, az nemcsak a rabszolgatartóknak, de mindenkinek szemet szúrt volna. És akkor célirányosan még előttünk vásárolták volna fel a készleteket. De a

három harci drog miatt ezeket a mikrotranzakciókat senki nem
vette észre. Ha nem hiszel nekem, rajta, hívd Kiexet!
– Honnan tudsz Kiexről?
– Ő a Neocom zsokétok. Nyomokat hagyott maga után, mi
tudtuk, hogy kutakodik. Csak rajta, hívd fel!
Udari gyanakodva emelte csuklóját szája elé, és hívta Kiexet.
– Itt vagyok, Udari. Sikerült? Elkaptátok a rohadékot?
A rohadék szóra Vladen felszisszent. Ezt látva Udariban újra meginogtak a dolgok.
– Kiex, kérlek menj be a Neocomba, és nézd meg, hogy a
három harci drog mellett történt-e néhány jelentéktelennek tűnő vétel a Vitocra.
– Egy kis türelmet… nézem Essence, Lonetrek és Metropolis régiókat … és … ó … igen. Valóban felvásárolták a Vitoc
készleteket, de nem egyszerre. Ezért nem is tűnt fel nekem. De
mi van ezzel a Vitoc-al?
– Majd elmondom – Udari szigorúan nézett Vladenre, aki
megkockáztatott egy mosolyt.
– Úgy érzem, hogy itt valami nagyszabású van a háttérben,
igaz? – jegyezte meg Kiex.
– Jó a megérzésed – Udari ezzel bontotta az adást. Aztán
kihúzta magát Vladen előtt. – Folytasd!
– Úgy terveztük… – Vladen szava elakadt, és ismét nyálgombócot tuszkolt le torkán. Már szinte fájdalmas arccal azért
könyörgött, hogy bömbölő feleségét hagyják végre békén.
Udari ezt látta, és hátra fordult Rufy felé.
– Hagyd már békén! – üvöltött rá.
Rufy épp rugdosta a védtelen nőt finoman, ezzel inkább
csak még jobban idegesítve. Majd Udarira nézett kérdően felvont szemöldökkel, sőt már inkább kötekedve.
– Nem állok le – tett egy lépést feléje.
– Itt valami más van a háttérben.
– Nem érdekel – közelített sebesen Rufy, jól láthatóan

azért, hogy móresre tanítsa egy pofonnal az engedetlen férfit. –
Én vagyok a főnök, és … és …
Összecsuklott és orra bukott. Hátáról ekkor rugaszkodott el
Semkath, és Nassy vállára szállt. Bocseeesz. A lány vérében a
nanorobotok semlegesítik az altatót, de ahhoz kellett egy perc.
Addig meg legalább nyugtuk lesz tőle.
Udari Vladen felé fordult. – Tehát hogy terveztétek?
– Úgy, hogy a Vitoc ára a készletek hiánya miatt az egekbe
szökik. Az emelt árért azonban csak az fogja megvenni, aki
rabszolgatelepet üzemeltet, hiszen ők veszíthetik a legtöbbet.
És nemrég megtörtént az első, tizenötszörös áron visszatettük
Essence-ben az első adagot, ami elkelt hat perc alatt. Követtük
a szállítmányt, és megtaláltuk az első telepet. Rajtaütöttünk. És
százötvenkettő rabszolgát sikerült kiszabadítani. És az elmúlt
napban még két másik telepet iktattunk ki. Hetvennyolc és kétszáztíz rabszolgával.
Udari megértette, mire megy ki a játék. Szinte elsápadt. Ezt
Vladen persze látta, és száján most egy szomorkás mosoly villant át. Látod, látod?! És te tényleg ennek akarsz véget vetni?
– Nos, ezek vagyunk mi, Udari. Mit gondolsz? Tényleg rohadt bűnözők vagyunk, akik kiszabadítják a Minmatar rabszolgákat?
Udari már nem tudta mit gondoljon. Úgy érezte Vladen
nem hazudik. Ezzel az elmondással minden a helyére került.
De miért nem szóltak hivatalos szerveknek? Talán azért, mert
ugyan mindenki tudta Új Édenben, hogy vannak rabszolgatelepek Amarr fennhatóságú rendszerekben, bolygókon és állomásokon, mégsem tudott senki tenni semmit? Nameylék azonban
voltak elég bátrak, hogy szembeszálljanak ezzel.
A lehetséges következmények skálája azonban meglehetősen széles volt. Ezt az Amarr birodalom biztosan nem nézi
majd jó szemmel. Ezért is ez a magas vérdíj, melyet egyáltalán
nem sértett kereskedők tettek Vladenék fejére. Ez csendesebb
módszer, a jóhiszemű fejvadászok elkapják őket, és minden

visszatér a régi kerékvágásba.
De mi van, ha Vladen hazudik? Akkor ez a rabszolgatelepes dolog nem stimmel. Udari elnézést kért Vladentől, melyen
a férfi meglepődött. Félrevonult, és kérte Kiexet, hogy ennek is
nézzen utána. Kiex jelezte, hogy ez eltart majd egy darabig.
Míg ez megtörténik, nincs más választás, mint Nameylt bezárni
a Revenantba további nyomozásig. És Vladen – bár nagy flottája volt és közvetlen harcban elsöpörné Rufyékat – nem fog
tenni semmit, nehogy kedvesének bántódása essen.
– Nos, Vladen Lan – sóhajtott egy nagyot Udari. – Nameylt
őrizetbe vesszük további kivizsgálásig. Átszállítjuk a mi hajónkba. A jeladóját blokkoltuk, tehát nem tudsz tenni semmit
azzal, hogy kilövőd őt, és újraéleszted a klónjában. Most téged
azért nem szólítalak fel megadásra, mert ha igazat mondasz,
kellesz odakint. Ha hazudtál, azt hamar megtudjuk, és akkor
szólítalak fel megadásra. Letartóztatunk téged is, és átadunk a
Concordnak.
Vladen elfogadta a feltételeket, mely tovább erősítette azt a
lehetséges verziót, hogy igazat mond.
Rufy közben magához tért. Dühödten pillantott Nassyra,
akin már a robotok ismét készek voltak gazdájuk megvédésre.
A nő szinte úgy nézett ki, mint egy tüskés hüllő, ami így riasztja el támadóit. Rufy legyintett. Nem tudott vele mit kezdeni.
Na de Udarival igen.
Felgyorsított, és szinte nekirontott a nála jóval nagyobb darab férfinek.
– Hékás – Udari meglepetten nézett rá, és oldalra tántorodott néhány lépést. Aztán már védekeznie is kellett: Rufy pofon
akarta vágni.
– Hó-hó, álljunk le szépen – elkapta a lány csuklóját, és egy
remek fogással maga elé penderítette, lefogta, majd a fülébe
súgott. – Állj le kérlek, kicsim.
Rufy csak erőlködött. De aztán egy vergődéssorozat után
feladta. Gondolkodott még azon, hogy kiengedi az altatógázt,

de a kis Rufy a „hajó” hangosbeszélőjébe kürtölte, hogy „nem
kéne”. A nagy Rufy pedig hallgatott rá.
– Engedj el, kérlek! – kérte egy nagy sóhaj kíséretében.
– Ha megígéred, hogy nem akarsz pofon csapni.
– Megígérem – motyogta.
Udari elengedte, majd vállainál fogva maga felé fordította.
Rufy már akart mondani valamit, de Udari megcsókolta és átölelte.
Rufynak ez nagyon jól esett. A feszültség elvette az eszét,
és csak most fogta fel mit tett, mikor lenézett Nameylre, és ránézett könyörgő arcú férjére. Hasonló helyzetben ő is így érezne. De az igazságot még nem tudta.
Udari ölelés közben a fülébe súgva mindent elmondott
neki. Rufy pedig már szörnyen sajnálta, amit tett. Elengedte a
férfit, és Nameylhez lépett. Leguggolt mellé, és megsimogatta
a haját.
A nő szinte megőrült. Önkívületi állapotban, réveteg tekintettel motyogott maga elé az oldalán fekve.
– Nameyl Theol. További vizsgálatig velünk jössz. Előzetes
letartóztatásba helyezünk. Ha igaz a történetetek, akkor további
tárgyalásokat folytatunk veled kapcsolatban. Jó eséllyel el fogunk engedni. De most a formalitások. Sajnálom. A meló az
meló. Fejvadászok vagyunk, akiket már megpróbáltak átverni.
Utána kell néznünk az igazságnak.
Mei és Leyx felállították Nameylt. Szánalmas látványt
nyújtott. Csak maga elé motyogott, láthatóan annak tényét próbálta sikertelenül feldolgozni, hogy véget ért élete.
Udari kérte Meiéket, hogy vigyék a nőt Vladen képkijelzéséhez.
– Halló, drágám – Vladen kinyúlt, hogy megérintse a nő arcát.
Nameylt szorosan tartották, és a nő nem is igazán fogta fel,
mi történik vele. Eltartott egy darabig, míg réveteg tekintetével
fókuszálni tudott, és férjére nézett. Majd elfogta a sírás.

Nem először voltak ilyen helyzetben. Házasságuk másnapján kiraboltak egy Amarr fegyverszállító járművet egy kolónián, de mire megléptek volna a rakománnyal, elkapták őket. A
helyszínen verték őket bilincsbe. Ott ugyanúgy néztek egymásra, mint most. Szerencsére megúszták könnyebb büntetéssel,
mindössze három hónapnyi elzárással. Aztán letették első pilótavizsgájukat, és várta őket a végtelen űr. Máris kalózkodással
kezdték, egy újonc pilótákat tőrbe csaló és kifosztó kis cégnél.
Aztán a folyamatos kalózkodás átment csempészetbe. Már két
területen váltak jártassá. Aztán kipróbálták a fejvadászatot is.
Nagyon tetszett nekik a dolog. Végül megosztották erejüket.
Nameyl figyelte az értékes dolgok kereskedését, ki és mikor
vásárolt be nagyobb adagot, aztán út közben elkapták valahol.
Vladen közben toborozta a harci flottát. Már egyre több hajót
lőttek le, és hogy ellensúlyozzák rossz megítélésüket Highsec
rendszerekben, kalózokra is vadásztak. Sőt még olyat is tettek,
hogy becsaltak egy hírhedt kalózt a cégbe, kimentek együtt egy
flottarepülésre, és ott lőtték le. A vérdíj máris megalapozta a
kezdőtőkét. Bármit is tettek, élvezték a zűrzavart, amit maguk
után hagytak.
Aztán egy napon beleszaladtak egy szállítóhajóba, ami
Minmatar rabszolgákat próbált kicsempészni egy állomásról.
Hogy rakományukat és a nagy kíséretet eltitkolják, drága modulokat rakodtak a hajóba, de Nameyl éppen ezt figyelte. Kilőtték a szállító kíséretét, majd megkérték a szállítóhajó kapitányát, hogy dobja ki a rakományt. Nem ellenkezett sokat, mert
így futni hagyták. A konténerek egyikében pedig megtalálták a
rabszolgákat. Ez volt az első akaratlan felszabadítás.
A hála, amit ezután kaptak, túlment minden eddig tapasztalt
kellemes érzésen. A rabszolgák hálájuk jeléül egyből csatlakoztak a céghez, pilótaképzést kaptak, Nameylék cége pedig folyamatosan gyarapodott. Bevették Palkelt is, aki pedig hatalmas
saját tőkével rendelkezett, melyet boldogan bocsátott áruba a
nemes ügyért.

Kialakították a rabszolga felszabadítás végső tervét, éveken
át gyűjtötték rá a pénzt, és nemrég megkezdték a kivitelezést…
– Szeretlek – mosolygott a nő könnyes szemmel, és ismét
rátört a zokogás. – Örökké szeretni foglak.
– Én is szeretlek, drágám. De még ne búcsúzz, kérlek! Figyelj most rám!
Nameyl abbahagyta a sírást, szipogott, és értetlenül pislogott. Hát még nem ért véget az életünk?
– Drágám, figyelj – kérte nyugtató hangon Vladen, de ő is
megküzdött könnyeinek visszatartásával. – Nem most vagyunk
először így. Alkut kötöttem Udarival.
– Rufyval! – szólt bele szigorúan Rufy. Én vagyok a főnök,
vazze.
– Jó, tehát Rufyval – Vladen megerősítésért Udarira pillantott, aki csak bólintott.
– Úgy van, ő a főnök, velem csak a kezdő lépést beszélted
meg.
– Jó – Vladen is szipogott. – Elmondtam nekik mindent,
hogy mit csinálunk. Kis időre szükségük van, míg megtalálják
erre a bizonyítékot. Addig téged őrizetben tartanak, de nemsokára kiengednek.
– Biztos? – Nameyl arca kétségbeesett volt.
– Ezt ígérték – pillantott Vladen Rufyra és Udarira, akik
megerősítően bólintottak.
– De ha nem találunk semmit… – tette fel figyelmeztetően
ujját Rufy.
– Fogtok. Csak biztos nem a Neocomban, hanem a helyszínen.
– Ó, ott persze csapdába csalsz minket.
– Miért tenném? A kedvesem nálatok van, jeladója blokkolva. Azt csináltok vele, amit akartok.
– Hé – szólt rá Nameyl. – Azért ne akármit. Még a végén…
Nameyl is elszenvedte a börtönélet során az erőszakot. Ezt
Mei azonnal észrevette rajta, és máris megsajnálta. Bele is

szólt.
– Csak bezárjuk a fogdába, senki nem fog a közelébe menni, magam gondoskodom róla.
– Talán te vagy Mei Gron? – húzta össze szemét Vladen.
Nameyl csak odakapta a fejét, és még le is pillantott a karjára,
hogy ne szorítsa már ennyire, mert eltöri.
Mei csak biccentett.
– Köszönöm, Mei – mosolygott Vladen. – Tehát a helyszínre menjetek ki kérlek. Máris adom a koordinátákat.
Fényes adatoszlop jelent meg a férfi mellett, melyet Rufy
beszkennelt saját kommunikátorával. Máris lökte át az adatokat
Kiexnek, és fel is hívta.
– Kiex, kérlek nézd át ezeket a helyszíneket a Neocomban,
és készíts útvonaltervet is! Ellátogatunk oda.
– Meglesz.
Rufy Vladen felé fordult. Egyik pillanatban azt mondta volna, hogy a bájcsevejnek vége, de a másikban megsajnálta őket.
Az biztos, hogy ők fejvadászok, akik nagy nehezen elkapták az
egyik bűnözőt, hát akkor ideje becsukni egy kicsit, míg kiderülnek a dolgok. Igen, ezt kell tenni.
– Vladen, mi akkor most elvisszük Nameylt. Kapcsolatban
maradunk, amint többet tudunk meg a helyszínen. Van még valami mondanivalód?
– Neked nincs – kockáztatott meg Vladen egy kis pimaszságot. – De a kedvesemnek van.
– De a kedvesed most le van tartóztatva – reagált Rufy ellenségesen erre. – Búcsúzz el tőle! És imádkozz, hogy újra láthasd! – ezzel bontotta az adást.
Nameyl megint észbe kapott, hogy milyen helyzetben van,
és vergődni kezdett. Mei csak még jobban megszorította a felkarját, Nameyl pedig fájdalmasan felszisszent, és elhallgatott.
De zokogását nem tudta visszatartani. Valahogy nem bízott abban, hogy csak ilyen simán fog menni minden. Sajnos van
esély, méghozzá elég nagy, hogy tényleg véget ért az élete…

Mei és Leyx kikísérte Nameylt a lakosztályból. Nameyl az
ajtóban még visszafordult, és egy – remélte, hogy nem – utolsó
pillantást vetett a szobájára. Lepergett előtte az elmúlt időszak,
míg itt élt, és minden virtuóz ágyjelenet férjével, az ünneplések
a cég tagjaival, a megbeszélések jó kedélye, és izgalma. Most
csak egyet kívánt: hogy Rufyék megtalálják a bizonyítékot,
mert ha nem, ezt a szobát sosem látja újra.
– Indulnunk kell – szólt rá Mei finoman. Nem lett volna
Nameyl helyében.
Nameyl ránézett, és szinte olvastak egymás tekintetéből.
Nameyl akár Mei ikertestvére is lehetett volna: ugyanolyan színű bőr, tengerkék szemek, és ezüst színű haj, de míg Mei rövidre vágatta és régi szokás szerint elöl hosszabbra hagyta, hogy a
szemébe lógjon, addig Nameyl haja a vállára omlott – idáig,
mert most kócosan meredezett sokfelé.
Csendben indultak el a kompok felé, hogy megkezdjék az
őrizetbe tételt, és megvárják, míg Kiex vagy a Neocomban,
vagy majd valaki a helyszínen megtalálja az elhangzottakra a
bizonyítékokat.
Nameyl emberi ronccsá változott, és vele és Vladennel kapcsolatban pedig szinte minden jelenlévőnek más és más gondolatai támadtak…
Két órával később érkeztek meg a Revenantba, ami egy irányítótorony védőmezeje alatt pihent a két másik hordozóval
együtt egy Lowsec rendszerben. Nameyl Heimatar régióban
bujkált, Vladenről pedig nem találtak semmi adatot.
Nameylt bekísérték a fogdákhoz, és egy rácsos cellába zárták. Bent csak egy ágy, wc, és egy kis asztal állt, hogy ha étkezni akar, legyen hol. Levették róla a bilincseket, és szomorúan
kullogott be. Rufy csukta rá a cellaajtót, és a többiek kezdtek
elbizonytalanodni a lányban, ugyanis most megint kegyetlennek tűnt.

– Csodaszép látvány vagy idebent – vigyorgott gúnyosan. –
Tudod…
Aylar és Trondam érkezett meg éppen ekkor, csendben az
élvezkedő lány mögé osontak, és mindketten adtak neki egy
hatalmas nyakast. Rufy a fejét simogatta.
– Mit művelsz? – Aylar szeme szikrákat szórt. Minden jelentést megkapott Udaritól.
– Hát, izé …
Rufy csak és kizárólag Aylartól és Trondamtól tartott valamelyest. Ezt ki is használták, és meggondolatlanságok esetén
mindig lehordták, mintha valóban a szülei lennének.
– Talán nem így kéne bánni vele.
– És ha hazudott? – Rufy arca könyörgő volt.
– Az igazat mondja. Kiex most találta meg a bizonyítékot a
Neocomban, és kiküldte Islayt is. Minden igaz.
Erről nemcsak Rufy, de senki nem tudott, aki az elfogásban
részt vett. Döbbenten pillantottak egymásra.
Nameyl ezt hallotta, megfordult, és a rácshoz sétált.
– Mondtam – visszatért magabiztossága és mosolygott. –
Akkor akár …
– Nem mész még sehová – mutatott rá Aylar dühösen, majd
Rufy felé fordult. – Beszédem van veled. – Elmarta grabancát,
fejét előrenyomta, és elcipelte a folyosón, távolabb a többiektől. Rufy közben kapálózott, és igyekezett kiszabadulni, de Aylar olyan ügyesen tartotta, hogy ez nem sikerült.
Jó húsz méterrel odébb álltak meg. Aylar úgy pörgette meg
Rufyt, hogy eléje kerüljön, majd a vállánál megtaszította a fal
felé. Rufy nyekkenve ütötte be a hátát.
Aylar arcát eltorzította a düh. – Kezdek egyetérteni Udarival. Nem való neked ez a cégvezetés.
– Hü? – Rufy előrenyújtotta a nyakát. – Ayli, miről beszélsz? Mi rosszat tettem?
– Elmesélték, hogyan viselkedtél vele. Minek rugdosod?
Nem elég szegénynek, hogy min ment keresztül?

– Aylar, nem ismerek rád. Tényleg te vagy az?
– Én sem ismerek rád. Látom nem jutott el az agyadig, mi
történt. Ismétlem magam. Nameyl és Vladen hősök, akik nem
ilyen bánásmódot érdemelnek. Ereszd ki őt, hagy menjen. Mi
meg keresünk más melót. Ügy lezárva.
– De nem tehetjük.
– Miért nem?
– Mert… már lejelentettem az elfogást.
– Micsoda?! – üvöltött fel Aylar, és Rufy feje mellett a falba öklözött.
A fejvadász cégek esetében a célszemélyek elfogását vagy
kilövését mindig le kellett jelenteni azok felé, akik kitűzték a
vérdíjat. Ennek időpontja nem volt meghatározva. Kilövés esetén a jelentéskor azonnal utalták az összeget, elfogás esetén
csak a fogoly átadásakor. Ha a lejelentésnek nem tesznek eleget, akkor általában a fejvadász cég vezetőjének fejét szokták
tálcán remélni, mint elégtételt. Ezt ki lehetett kerülni kisebb
vérdíjat kitűző cégek ellen, egyszerűen nem foglalkoztak velük, de a mostani vérdíjat az Amarr birodalom tűzte ki Nameylékre. Ha mégsem viszik oda a foglyot, akkor egy már nem igazán figyelmen kívül hagyható szervezet akarja majd láncra verve vagy holtan látni Rufyt.
– Mi a faszomnak jelentetted le? – tajtékzott Aylar.
Ez már eljutott a többiek füléig, ennyiből megértették mi
folyik itt, ezért a kezükbe temették arcukat.
– Azért, mert biztos voltam benne, hogy Nameyl hazudik. –
Rufy pimaszul közel tette arcát Aylaréhoz. A nő fújtatott a dühtől, és ismét megsorozta volna a lányt pár pofonnal.
– Szerintem meg csak a büszkeségedről van szó. Nem érdekelt az igazság, azt akartad, hogy egy újabb trófeád legyen.
Ez betalált. Rufy hátrahőkölt, tenyerét a falnak nyomta.
Arca másodpercről másodpercre vált szánalmasabbá erre a
szembesítésre. Lassan csúszott le a falon, leguggolt, és összekuporodott.

Most aztán senki nem sajnálta meg.
Nem így Nameylt, aki a hallottakból tudta, hogy neki végérvényesen befellegzett. Ismét szívszorítóan zokogott, kezét
néha kifelé nyújtotta, könyörögve segítségért.
Rufy „hajójában” a kis Rufy a nagy mellett állt, és felnézett
rá.
– Ezt jól elcseszted.
– Tudom.
– A többiek nem hagyják, hogy leszállítsd Nameylt. De ők
is tudják, hogy emiatt az Amarr birodalom követelni fogja a
cégvezető fejét, vagy elfogását. És ha a többiekre nézel, kinézel, odanézel, láthatod, hogy már csak Udari és Mei tartja viszsza őket.
– Jaj …
– Bizony, bizony – bólogatott a kicsi. – Azt hiszem mindjárt kiderül, hogy ki lojális hozzád.
Aylarhoz és Rufyhoz odasétáltak a többiek, és pillanatok
alatt parázs vita alakult ki. Vagy Nameylt adják le, vagy Rufyt.
Elsőként ez nem volt kérdéses, de tekintve Nameyl ügyét, ez
talán mégsem olyan jó ötlet. Akkor adják át Rufyt, és várni a
csodára, hogy talán megkímélik az életét, és nem csukják börtönbe élete végéig? Vagy egyiket se teszik, és most nem a Concord, hanem az Amarr birodalom elől kell menekülni?
A cég számára a legkisebb veszteséget Nameyl jelentette.
Ebben hamar egyetértett mindenki. Függetlenül a kialakult moráltól és Rufy elhamarkodott döntésétől, közölték a nővel a
rossz hírt. Aztán újabb szívszorító zokogás vette kezdetét.
Udari felhívta Vladent, és közölte vele is a tényeket. Nem
fedezte Rufyt, kimondta nyíltan, hogy ez az ő hibája. Vladen
összetört, és még egy utolsó beszélgetést szeretett volna megejteni kedvesével, de Udari jobbnak látta, ha nem engedélyezi.
Rufyt mindenki faképnél hagyta. Egyedül állt a folyosó közepén, Nameyl cellája előtt. A nő gyűlölködve nézett rá. Rufy
már nem volt olyan pimasz, mint az elfogáskor.

– Nézd, Nameyl …
A nő szíve hevesen kalapált. Úgy érezte, ha elég erősen nekifut, talán kifordíthatja a rácsokat a helyéről. Így is tett. Hatalmas döndülés.
Rufy ijedten pislogott.
Nameyl pedig morogva újra a rácsnak rontott. Mindhiába.
Aztán elkapta a rácsokat és üvöltve rázta.
Rufy feltett kézzel elhátrált, aztán már nem bírta tovább és
elfutott.
Nameyl még szitkokat kiáltott utána, elátkozta lényét, és
minden tervét a jövőben. Tudta, hogy nem segít ez semmit,
csak magát próbálta megnyugtatni. Nem igazán sikerült…
Rufy kétségbeesetten látogatott meg mindenkit, hogy segítsenek összeszedni magát. Először Aylarhoz és Trondamhoz
ment.
Kopogás után Trondam nyitotta az ajtót. Megint rágcsált
valamit.
– Nézd, Trondi – Rufy a földet vizsgálgatta maga előtt. –
Azt hiszem…
Trondam rezzenéstelen arccal tett két újabb falatot a szájába, aztán bevágta a lány orra előtt az ajtót.
A lány szinte megszédült. Ne…
Ismét kopogott. Semmi válasz. De nem adta fel. Már szaporábban kopogott.
Aylar talán megelégelhette, kinyitotta az ajtót.
– Jaj, Ayli, én …
Egy hatalmas pofon csattant, Aylar intően feltartotta ujját,
Ne merj zavarni még egyszer!, majd visszalépett és bevágta az
ajtót.
Rufy zokogott, könnyek nélkül. Térdre borult az ajtó előtt,
és simogatni kezdte. Motyogott.
– Kérlek, Ayli, Trondi, bocsássatok meg, bocsássatok meg,

kérlek, kérlek…
Tíz percen át semmi nem történt.
Rufy eloldalgott, szinte kúszott a folyosón. Kihez menjen?
Udari. Igen.
A kabinhoz érve kopogott. Ismét halk imát mormolt magában, hogy ne ütközzön elutasításba.
A férfi kinyitotta, tekintete szigorú volt. Félreállt az útból,
hogy Rufy beléphessen.
Rufy kezét tördelve görnyedt vállal beosont.
Udari bevágta az ajtót, majd elsétált Rufy mellett, és lefeküdt az ágyra. A plafont nézte.
Rufy melléje vetődött, és simogatni kezdte a mellkasát.
– Udi, kérlek …
A férfi csak félretolta a kezét.
– Ne, Udi, én …
Rufy most a nadrágövnél matatott. Nem érzett kedvet hozzá, de ezzel talán megmásíthatja a férfi elutasító viselkedését.
De Udari eltolta a kezét onnan is, és visszacsatolta övét.
Rufy ismét kísérletet tett. Udari már szinte kicsavarta a kezét. Rufy csalódottan nézett párjára. De az nem szólt egy szót
sem. Sőt még behunyta a szemét is.
– Na jó, Udi … – sóhajtott Rufy. A csábítás nem jött be.
Próbáljuk a fenyegetést. – Ha továbbra is ilyen maradsz, akkor
…
– Akkor?! – Udari ránézett, és tekintetében több ellenségeskedés villant, mint Nameylében.
Rufy erre megijedt. Oké, fenyegetési terv is dobva. Mit tegyünk? Á, megvan.
– Semmi… ne haragudj… – felállt az ágyról, és kiviharzott
a kabinból.
Valahogy remélte, hogy Udari utánafut.
Tévedett…
A folyosón becsukta maga mögött az ajtót, és térdre csuklott. A falhoz kúszott, és motyogott.

– Hogy lehettem ilyen hülye? Miért kapkodtam? Minek jelentettem le?
Fejét verte a falba.
– Minek? Minek?
Még erősebben.
– Ááá – az üvöltés mellett már püfölte is a falat.
– Higgadj már le – szólt rá a kis Rufy.
– Na most hagyj békén légyszi.
– Dehogy hagylak. Figyelj! Ha lejelented, hogy Nameyl
megszökött, akkor nem fogják követelni tőled a fejét, és nem
kell a sajátodat sem lenyisszantatni és tálcára tenni.
– Hmm …
– Igen, ez jól hangzik. Ha így teszel, visszaszerzed a legénységed bizalmát, és Nameylék szimpátiáját.
– De odalesz a cégem értelme.
– Pfff, hogy te milyen hülye vagy?!
– Jó, jó, az mellékes most. De ha lejelentem, hogy megszökött, jön a vizsgálat, hogy hogyan.
– Akkor hívd fel Nameyl párját, és kérd meg, hogy üssön
rajtatok. Álcacsata. Belelőnek a hajóitokba, ti összerezzentek,
és átadjátok Nameylt a teljes megsemmisülés előtt. Vagy pedig,
keress egy belső embert, aki szimpatizál Nameyllel, és hagyd,
hogy megszöktesse. A belső embertől elbúcsúzol, de ez a terv
működhet remekül.
– Hmm… ez jól hangzik.
– Igen. Ekkor minden vissza fog térni a régi kerékvágásba.
Te nem kapsz vérdíjat, a büszkeséged majd lehúzhatod a klotyón, de még mindig jobb, mint egy tálcáról pislogni az Amarr
birodalmi vezérkarra. A vérdíj visszakerül Nameyl fejére, és ők
meg folytatják a rabszolga szabadításokat. Aztán majd keresse
meg az, aki akarja, te pedig hagyod őket tovább tevékenykedni,
és keresel más melót. Na, mit szólsz?
– Még mindig te vagy a legjobb barátom …
– A kishúgod vagyok, nem?!

– Ó, de, ne haragudj.
– Na most menj szépen, kezd Udarival, és rajta keresztül
mond el mindenkinek a tervedet egy nagy bocsánatkérés közepette.
– Köszi …
Rufy felállt a padlóról. Míg magában motyogott a falat közvetlen közelről bámulva, észre sem vette, de Slon sétált mellé,
aki hallotta mi történt. Tekintete nem volt túl barátságos, de
azért a rossz döntés ellenére még adott egy esélyt Rufynak.
Rufy szinte megijedt, mikor fordult Udari kabinja felé és
számára a semmiből termett ott navigátora.
– Ű, Sloni, a frászt hozod rám.
– Pedig szólongattalak is párszor. Megint vita magadban,
mi?
– Aha. Nézd, Sloni, én…
– Tudom mi történt. – Slon tekintete egyre ellenségesebbé
vált. – Rosszul döntöttél, kapkodtál, ez megeshet. Ami igazán
kiborított mindenkit az a csökönyös ragaszkodásod ehhez.
– Igen, már belátom.
– Sok tanulnivalód van még – Slon tekintete ellenségesből
átment passzívba.
– Figyu, kitaláltam egy tervet.
– Halljuk.
Rufy elmesélte mi pattant ki fejéből. Slon pedig a fejét ingatta.
– No, hát még ilyenkor is előállsz valami fasza tervvel –
mosolygott és megpaskolta Rufy vállát.
– Akkor te nem haragszol?
– Ha ezt így véghezviszed, mindenki meg fog bocsátani neked. És legközelebb ne a büszkeséged vezéreljen, hanem a józan eszed, mert vannak mögötted mások, akik bajba kerülhetnek. Világos?
– Igen, Sloni.
– Na akkor gyere. Kezdjük Udarival. Aztán Aylarral és

Trondammal.
– Hú, ők az előbb rám csapták az ajtót.
– Rám nem fogják – vigyorgott Slon, és kacsintott egyet.
Rufy látta a színein, hogy izgatott érzések törnek elő belőle.
De most nem tudott foglalkozni vele.
Együtt mentek Udarihoz.
Slon csengetett. A férfi csak hosszú másodpercek után nyitotta ki az ajtót. Rufy közben oldalt rejtőzködött.
– Slon! Mi járatban?
– Összefutottam Rufyval az előbb.
– Mit mondott? Tudod mit művelt?
– Tudom. De már kitalálta a megoldást is.
– Mi lenne az?
– Nem jöhetnék be? – Slon egy alig látható „nyugi, maradj
csak ott!” jelet adott le Rufynak.
Udari megfordult, és az ülőalkalmatosságok felé indult.
Slon belépett, becsukta maga után az ajtót, majd követte a férfit
és leült vele szemben. Bájosan elhelyezkedett. Szemében Udari
nem volt jóképű, de azt nem tudta letagadni, hogy olyan biztonságot sugárzott magából, amire még a legagresszívabb amazonok is titokban mindig vágytak.
– Nos … Rufy az előbb magába roskadt. Tudod, beszélgetett a kicsivel odabent.
– És? – dőlt előre izgatottan Udari. Ilyen helyzetben szokott
jönni Rufy újabb terve, amit ekkor nem őrültségként vagy hajmeresztőként, hanem zseniálisként fogadtak.
– Rufy lejelenti, hogy Nameyl megszökött egy belső ember
segítségével. Biztos találunk valakit, aki bevállalja a kirúgást,
hogy hiteles legyen az álca. Aztán emiatt az Amarrok visszateszik a vérdíjat Nameyl fejére, és tőlünk nem követelnek már
semmit. Aztán keresünk más melót, és békén hagyjuk őket.
Udari felkacagott, és a fejét csóválta.
– Végre. Tudtam, hogy kitalál valamit.
– De akkor miért voltál vele ellenséges?

– Na te most véded őt?
– Igaz… bocs. Megérdemelte. – Ezzel felállt, és az ajtó felé
igyekezett.
– Hova mész? – nézett utána értetlenül Udari.
Slon nem válaszolt, csak kinyitotta az ajtót.
Rufy belépett, de ehhez egy erőteljes segítségre volt szüksége: Slonnak be kellett rántania, mert lemerevedett.
A lány az ujjait tördelte, és szégyenlősen lehajtotta fejét.
Felsandított Udarira, de ez nem volt látható.
Udari nyelt egyet. Már egészen máshogy tekintett kedvesére. Elmosolyodott, és kitárta a karját.
Rufy felnézett, szája örömteli sírásba görbült, nekifutott és
belevetette magát az erős férfi karjába.
– Sss, oké, oké – nyugtatta a férfi, és simogatta a hátát, fejét. Érezte, hogy teste remeg minden ízében.
Rufy szorosan ölelte a férfit. – Megbocsátasz?
– Titkon bíztam egy újabb remek tervben. És tessék. Az én
kis hercegnőm ismét megmutatta, hogy ő a legjobb cégvezető.
De kérlek ne kapkodj legközelebb. Rendben?
– Ühüm.
Slon csak mosolygott, kacsintott Udarinak, sarkon fordult
és magára hagyta őket.
Egyből Trondamékhoz ment.
Csengetett. Semmi. Dörömbölt. Semmi. Hívta őket. Semmi.
Már el akart fordulni, mikor Aylar nyitotta az ajtót. Azt hitte Rufy lesz az.
– Slon! – kiáltott fel meglepetten. – Mi a fa … – megköszörülte a torkát, és arcára erőltetett egy mosolyt. – Mi szél hozott
erre?
– Előbb találkoztam Rufyval.
– Lebasztál neki egyet?
– Nem. Beszélgetett a kicsivel.
– És mi sült ki belőle? Újabb fasza terv, hogy mondjuk

ugorjunk egy nap közepébe, és mérjük meg a hőmérsékletét?
– Állj már le! – Slon arca szigorúvá vált. – Tudod, hogy
Rufy mindig előrukkol valami …
– Baromsággal.
– Na jó, elég. Majd elmondom, ha lenyugodtál. – Sarkon
fordult, és elviharzott.
Aylar utána iramodott. Mezítláb volt. A kabinjában a padlófűtés üzemelt, de a folyosón nem igazán. Ugrándozva állta el a
lány útját. – Jó, jó, oké, lenyugodtam.
Slon megtorpant, és fáradtan felnevetett. – Nem megyünk
be? Elmondom mit talált ki.
– Isteni ötlet… – ugrándozott vissza Aylar.
Beléptek, Aylar becsukta az ajtót. Ott is maradt néhány másodpercig, hogy talpa felmelegedjen. Behunyt szemmel élvezte.
Slon a háttal ülő Trondamhoz sétált, és rácsapott a vállára.
A férfi felnézett.
– Hé, Slon. Mizu? Répaigény?
– Most nem. Illetve majd később. Rufy kitalált valamit.
– Fekete lyuk megfigyelés testközelből?
– Imádom a kibaszott cinizmusotokat.
– Aylar is cinikus volt talán?
– Én mindig – vigyorgott a nő, és Trondam mellé huppant.
– Na mit talált ki a kis pi… asszony?
Slon felvázolta a tervet, melynek hallatán Aylarék már némi
érdeklődést tanúsítottak, és feléje fordultak.
– Hmm – Trondam elismerő arcot vágott, és saját maga etetésén felül ellátta Aylarét is. És Slonnak is nyújtott darabokat,
de hogy a kezéből egyen, ne a zacskóból. Slon elvette és a szájába tette a falatot.
– Ez jó – meredt maga elé Aylar, és nagyokat ropogtatott.
– Aha, egy új ízesítés – vizsgálta Trondam a rágcsálnivaló
egy újabb darabját.
– A terv, te hülye. Ez elég jó. Most már csak találnunk kell

valakit, aki amúgy is el akarta hagyni a céget.
– Azt hiszem Breg jó lesz – mondta Slon. – Mindig vitatkozott Rufyval, ráadásul Minmatar, így az álca az Amarrok számára tökéletes lesz.
– És benne lesz? – pillantott fel érdeklődően a nő.
– Szerintem igen – ezzel kicsapta kommunikátorát és hívta
a lányt.
Breg kért tíz percet.
Ez idő alatt Slon Rufyról beszélgetett Aylarékkal, és arról,
hogy talán mint kiengesztelés, segíteni kéne Nameyléknek. Bár
a mostani kis akció után már nem biztos, hogy örömmel fogadják ezt.
Breg megérkezett. Aylar nyitotta neki az ajtót. Máris átérezte az ellenszenvet, amit a lány sugárzott magából. Mikor Breg
elhaladt mellette, pofákat vágott mögötte, melynek láttán Trondam szeme csillogott a visszafogott kacagástól. Sloné azonban
nem.
Slon beavatta a lányt a tervekbe. Breg ezt az érzelem legkisebb jele nélkül hallgatta végig.
– Rendben – bólintott az elhangzottak végén. – Már úgyis a
tököm ki volt Rufyval.
– A cégből is ki kell lépned. Pontosabban ki leszel rúgva,
hogy hiteles legyen a dolog.
– Túlélem – most megvillant az első mosoly. – Csak azért
voltam itt, hogy legyen hol lennem. De most Nameylékkel tudok majd lenni.
Átbeszélték a terv további részleteit…
Nem sokkal később Aylar összehívott egy megbeszélést. A
teremben már minden kulcsszemély jelen volt, kivéve Udarit és
Rufyt.
Slon, Aylar és Trondam egymásra néztek. A „na vajon mit
csinálnak?” kérdést átugrották.
– Most szopizza talán? – fantáziált Trondam.

– Én arra gondoltam, hogy talán épp úton vannak – nézett
rá szigorúan Aylar, Slon pedig felkacagott. Imádta kettejük baráti marakodását, és hogy ezt milyen könnyedén dobják félre,
miután csak egyetlen ruhadarab lekerül róluk. Igazából irigyelte őket. És büszkének érezte magát, hogy velük lehetett. Na de
várjunk csak! Mi is hangzott el az előbb? A répaigény? Most
aztán megint van. Ó, Rufy gyere már, essünk túl ezen. Remélem
Aylarék ma is szívesen látnak engem.
Tíz perccel később érkezett meg Udari és Rufy. Talán elfelejthették a megbeszélést. Udari arca fáradtnak tűnt, és mintha
arcán négy vörös csík jelezné, hogy Rufy kiengedetlen fémkörmökkel karmolta meg. Rufy pedig kicsit húzta a lábát.
Aylarék már azon gondolkodtak, hogy ezek talán nem is
szeretkeztek, hanem verekedtek. Egy pofon és karmolás Udari
arcára, vissza egy gyomros, bokarúgás, piff, puff.
Rufy megkapta az üzenetet fél órával ezelőtt Slontól, de
nem válaszolt rá, mert épp sikoltozott az élvezettől. Utána átgondolta mit kellene tenni. A pódiumhoz vonszolta magát.
Slon már mindenkivel közölte, miről lesz szó, ezért a nemrég tapasztalt ellenségeskedés tovaszállt. Rufy összekapcsolta
kabátját, mert rájött, hogy nem vette vissza melltartóját, melle
és mellkasa fázni kezdett a hűvös levegőben. Végigmért mindenkit.
Mei és Renar egymás mellett ültek, és fogták egymás kezét.
Mei boldognak tűnt, Renar szintén, és mindketten hálás színekben fürödtek.
Aylar és Trondam büszkének tűnt, de még fel-felbukkantak
a haragos színek, mindössze csak úgy, ahogy egy hurrikán alakul ki egy bolygó végeláthatatlan atmoszféráját felülről nézve.
Islay barátságos érdeklődéssel várt az új terv részleteire. Az
előző marhasággal szemben ő nem tanúsított semmiféle ellenségeskedést. Mindössze csak ahhoz a szorult helyzethez alkalmazkodott volna.
Jura Trondam reakcióit figyelte, és Rufy úgy vette észre,

féltette barátját. Egyszer már elvesztette, a gyász sokáig tartott.
Ezt nem akarta még egyszer átérezni.
A többiek passzívnak tűntek, mely az előző meggondolatlanság és az új remény közös eredménye volt.
Rufy megköszörülte a torkát, és finoman szólt az egybegyűltekhez.
– Ismét egy bocsánatkéréssel tartozom mindegyikőtöknek a
meggondolatlanságom és kapkodásom miatt. Megkaptam a leckét, köszönhetően nektek. Nos … – vakarta a fejét zavarodottan. – Üm … Hamarosan újabb jelentést adok le az Amarr birodalomnak, mely szerint Nameylt megszöktette valaki. Ez a valaki Breg Lay lesz.
Mindenki a lány felé fordult, aki rezzenéstelen arccal állta a
tekinteteket.
– Ez lesz Breg utolsó napja a cégben, aki szeretne, búcsúzzon majd el tőle. Szóval Breg fogja „kiszabadítani” Nameylt,
és visszaviszi biztonságos rendszerekbe. Ezt mi „későn” veszszük majd észre, és utána lejelentem a helyzetet. Ezzel a vérdíj
visszakerül rá, mi pedig más meló után nézünk, vagy Nameyléknek segítünk. Ez utóbbi… izé… elég hihetetlen lesz nekik,
de egy próbát megér. Ha nemet mondanak, még mindig tudunk
nekik passzívan segíteni, hogy takarítjuk az utat nekik, besegítünk kéretlenül, elkapjuk az ellenségeiket, akiken van vérdíj is,
és akkor mi továbbra is fejvadász cégként üzemelünk. Nameylék nemes tervüket tovább folytatják. Minden azon áll, hogy
Nameyl és Vladen hogyan dönt velünk kapcsolatban. Erről
csak a szöktetés után tudok meg többet, mert addig nem fognak
hinni nekem. Hát… azt hiszem ennyi. Köszi a figyelmet. Hú!
Halk diskurálás vette kezdetét. Mindenki a mellette ülőkkel
váltott néhány szót. Mindannyian egyetértettek, hogy ez egy remek terv.
Rufy még a pódiumon állt, és tekintete találkozott Udariéval. A férfi nagyon büszke volt most rá. És már nagyon vissza
akart menni a szobába. Megyünk, Udi, máris, csak még egy pár

szó.
Legtöbben Breghez léptek, és megköszönték a feláldozást.
Búcsúzkodtak tőle. Mikor a lány egyedül maradt, Rufy ment
hozzá utoljára.
– Breg, köszönöm – ezzel széttárta karját, hogy megölelje.
A lány hezitált, de aztán elmosolyodott, hagyta magát, és ő
is megölelte Rufyt.
– Hazudnék, ha azt mondanám hiányozni fogsz.
Rufy kacagott. – Tudom. Én ugyanígy érzek. Nem voltunk
igazán összhangban sosem. – Elengedte a lányt. – Nemsokára
megbeszéljük a részleteket.
– Nem kéne sietni? Gyanús lehet, ha sokat várunk.
– Hmm, igazad van. Elsőként kezdjük azzal, hogy az egészet úgy állítjuk be, hogy Nameyl csak akkor tudja ezt meg,
mikor már kint van. Ha előtte, akkor elbaszhat valamit.
– Tényleg? – a kérdés cinikus volt, Breg ezzel épp Rufy hibájára utalt.
Rufy ránézett, észrevette mire gondol, és zavarodottan felnevetett. – Na jó, mindegy. Figyelj!
Ezzel elkezdte neki magyarázni a szabadító akció részleteit,
ami egy óra múlva veszi kezdetét.
Breg nekiállt a készülődésnek, a többiek pedig mind elvonultak, hogy megvárják a szabadítást, a lejelentést, és kezdetét
vegye a készülődés a következő akcióra, amivel kapcsolatban
mindenki számára a legszimpatikusabb megoldás az volt, hogy
Nameylék vérdíjas ellenségeit fogdossák meg. Biztosan sokan
lesznek, nagy erőkkel védekeznek, úgyhogy egy hosszú akciósorozat várható, míg Nameylék felszabadítják a lehető legtöbb
rabszolgatábort.
Azt azonban senki nem sejtette, hogy tervük hamarosan romokba dől, és olyan szorult helyzetbe kerülnek, amilyenben
még nem voltak talán sosem…

7. RÉSZ
Nameyl szöktetése
Breg halkan osont a fogdákhoz. Hogy hiteles legyen a szabadító manőver, egy kábítófegyvert szerzett magának, és egymás után lövöldözte le a mit sem sejtő őröket, akik még köszöntek is neki széles mosollyal.
A lány Nameyl cellája elé ért, és benézett.
A nő a priccsen ült, felhúzott lábakkal, karját a térdén nyugtatta, fejét ráhajtotta. Testét rázta a sírás még mindig.
– Pszt!
Nameyl felkapta fejét, és a lányra nézett. Beesett szeme
könnyekkel volt tele, ajka még mindig remegett.
– Nameyl, a nevem Breg – suttogta a lány. – Kiviszlek.
Nameyl értetlenül pislogott. Ez most szórakozik? Vagy ez
valami kínzás?
Breg kinyitotta a rácsokat.
Nameyl szipogott, halott tekintetébe kezdett visszatérni az
élet, de még mindig nem értette mi folyik itt.
– Gyere! – intette ki Breg.
Nameylnek nehezére esett felállni, minden energiája odalett. Meg is szédült egy pillanatra, de megtámasztotta magát a
falon. Aztán tekintete gyanakvóvá vált.
– Utálom Rufyt, ha ez segít meggyőzni – jelentette ki határozottan Breg.
Nameyl legszívesebben kirohant volna, de valami azt súgta
neki, hogy nem kéne. Inkább csak még jobban visszahúzódott.
– Ó, baszdki – Breg belépett érte, megfogta a kezét és kifelé ráncigálta. – Gyere már, mielőtt észreveszik a lelőtt őröket.
Ez már kezdte felkelteni a nő érdeklődését. Hagyta magát.
– Lelőtted az őröket?
– Igen, de halkabban beszélj. Előkészítettem egy siklót.
Nem csak én vagyok veled, mások is. Igazából a tökünk kivan,
hogy Rufy a veszélyes egyének helyett egy hőst akar megaláz-

ni.
– De ő akkor kapott el, mikor ezt nem tudta.
Breg megtorpant. Ez a Nameyl nem hülye, mindjárt át is lát
az egészen. Meg is fogja tudni az igazságot, de csak akkor, ha
már kijutottak a hajóból.
– Figyelj, az ügy kicsit komplexebb, mint gondolod. Majd
elmondom mi van itt, de ez a lényegen nem változtat: épp ki
akarlak vinni. Velem jössz, vagy mész vissza a cellába?
Nameyl gyanakvóan meredt rá.
– Ezt igennek veszem – Breg ismét elmarta a csuklóját, és
maga után húzta.
Mikor lelőtte a következő őrt, és adott a nőnek egy másik
kábítófegyvert, a gyanú kezdett alábbhagyni. Legalábbis addig,
míg kijutnak. Nameyl jelen helyzetben csak egyetlen dolgot tehetett: bízott ebben a Bregben.
A hangárt néhány percen belül elérték, és hívták az első
kompot, ami odaviszi őket az előkészített siklóhoz.
Rufyék ezt a kísérletet a kamerákon át nézték. Rufy mosolyogva figyelte, hogy Breg most mintha minden lázadozását
kiélné ezzel, még ha nem is valóságosan. Hát ég veled, Breg.
Aylar szúrta ki a képeken, hogy Nameyl mintha belenézett
volna a kamerákba.
– Ez a csaj szerintem sejti, hogy ez egy színjáték.
– Egyetértek – helyeselt Trondam.
– Ami egy ritka eset.
– Mi? A színjáték?
– Az, hogy egyetértesz.
– Ó, hehe. Bocs.
– Nem kell bocsánatot kérned, mert egyetértesz velem.
– Nem azért kértem bocsánatot, hanem azért, mert nem értettem mire gondolsz.
– Hogyan is érthetnéd?!
– Na most …
– Fejezzétek be! – szólt rájuk Udari, és egyből csendben is

maradtak. Feltett kézzel kértek bocsánatot, de egymásra néztek,
és elmosolyodtak. Aki ismerte őket tudta, hogy egy parázsnak
kinéző vita mikor komoly, és mikor viccelődés.
Breg és Nameyl elérte a siklót, és beszálltak. Beindították a
hajtóműveket. Breg kapcsolatba lépett a transzportfelelőssel, és
tesztrepülésre hivatkozott Nameyl füle hallatára. Erről persze a
tisztet már értesítették.
A sikló kilebegett két fogókar közül, el a hangár falától.
Megkezdte útját a hangárból ki az űrbe, el a csatahajók közt.
Épp a Machariel alatt szállt el.
Nameyl bent a kilátón át és felpillantva szemügyre vette a
hajó hasát, ami teljesen betöltötte a látóteret.
– Biztos, hogy minden rendben lesz? – kérdezte aggodalmasan. Volt is oka rá.
– Mondtam, hogy igen, de kérlek… – Breg lerázta válláról
Nameyl kezét, mert szorította erősen.
– Életemben nem gondoltam volna, hogy megtaláltok.
Hogy sikerült?
– Hülyére vertük az embereidet.
– Ne már … – nézett rá megilletődötten Nameyl.
– És az még csak a kezdet volt. Elkaptuk egy Tempest és
egy szállítóhajó legénységét. Az utóbbi csoportból egyik
elájult, ketten meghaltak, de előbbiben jobban bírták a strapát.
– És aztán?
– És aztán előkerültek a kínzóeszközök. Injekciók, ujjcsavarók, elektromos sokkolók, miegymás.
– Ó … – Nameyl elsápadt. Nem hibáztatta embereit, hogy
beszéltek, hanem inkább magát, hogy néhányaknak az orrára
kötötte, hol bujkál. Na meg nem is számított ősi módszerre.
– Rufy megkergült. Ő adta a parancsot a vallatóknak, sőt
még ő maga is beleszúrt egy tűt a kapitányba. Bele is törte a
karjába.
– Áhh… – szisszent fel fájdalmasan Nameyl.
– Na ja, én se bírtam nézni. Ki is jöttem. – Breg igazából

ott se volt, azt se tudta, hogy Rufy valóban megkínozta-e a kapitányt, de amennyire ismerte nem tartotta kizártnak.
Kiértek a Machariel hasa alól, és előbukkant a hangár szája,
amin át már látták az űrt.
Nameyl üvölteni akart örömében, de még nem tehette. Még
nem szökött meg.
A sikló kirepült a hangárból.
– Hova? – kérdezte Breg.
– Akárhova, csak innen el.
Breg máris a legközelebbi kapu felé fordult. Gyorsított hipertérbe lépési sebességre, majd elszáguldottak a kapu felé.
A kamerák előtt Rufy sóhajtott egyet.
– Na jó, megvan. Tíz perc, és „észrevesszük” a szökést.
A többiek helyeslően bólogattak.
– Nos akkor, egyetértetek abban, hogy megvárjuk, míg
Breg beszél vele, és aztán mi is? Ha elfogadják a segítségünket,
akkor tőlük várjuk az instrukciókat. Ha nem, akkor is segítünk
nekik. Mi nem a mostani Vitoc mozgást nézzük, hanem a régi
tranzakciókat. Hogy ki vett Nameyl előtt ilyesmit. Aztán megkeressük és levadásszuk őket, és az egész cégüket. És ha találunk rabszolgatelepet, leadjuk a drótot Nameyléknek. Ezzel
már biztosan imponálunk, és részt vehetünk a nagyszabású
tervben. Mit szóltok?
– Ez Nameylék terve – tette szóvá gondolatait Aylar. – Még
ha jó ügyért is harcolnak, akkor is a terv csak az övéké. Nem
kéne beleerőltetni magunkat. Tudják mi a dolguk.
– De valahogy segíteni akarok nekik. – Ehhez a kijelentéshez még kettőt ugrált is.
Ez mindenkinek fület szúrt, hogy lelkiismeret furdalásból
fakad.
– Ha ennyire ragaszkodsz ehhez, akkor maradjunk annál,
hogy megkeressük a telepeket, és leadjuk róluk a drótot, amolyan csendes partnerként.
– Aha, aha, ez az. Na jó, de most hívom az Amarr vezér-

kart, zárjuk le ezt az ügyet.
– Még nyolc percig maradj veszteg!
– Vááá – Rufy még kettőt ugrált türelmetlenül.
Szóval tartották a lányt a terv további részeinek átbeszélésével. Első lépés tehát a Vitoc vételek és a vevők feltérképezése. Aztán kinyomozni milyen cégben vannak, begyűjteni a cégről mindent, kiemelni a vérdíjas egyéneket, elfogni őket, kivallatni, rabszolgatelepeket megtalálni, leadni róluk a drótot, és
mindenki boldog lesz.
Letelt a nyolc perc és Rufy máris hívta azt a személyt, akinek nemrég jelentette Nameyl elfogását. Most képkijelzéssel
beszélt, a fénysávba, ami a másik oldalon megjelenítette a testeket is, csak ő állt.
Egy tőle magasabb, aranyszínű egyenruhát viselő rövid hajú férfi jelent meg, aki már talán az ötvenes éveiben is járhatott.
Szeme szigorú volt, emlékeztetett egy könyörtelen diktátorra.
– Rufy Der kapitány, ismét beszélünk. Mikor hozzák a foglyot?
– Nos, Arten admirális, sajnos történt egy kis probléma.
A férfi válaszként résnyire húzta szemét.
– Üm … egyik emberem megszöktette Nameyl Theolt.
– Ó, hát ez nagyon szomorú hír – a férfi a szájpadlását nyalogatta, szeme még mindig résnyire húzva. Láthatólag nem hitte el.
Rufy most sokat megadott volna azért, hogy élőben beszéljenek, és láthassa a férfi érzelmeit. Valahogy tehetetlennek
érezte így magát. Talán át kéne adni valakinek a stafétabotot,
aki jó az ilyen tárgyalásokban? Aylarnak? De a parancsnok
azonnal kiszúrja őt, és nem fogja bevenni az álnevet. Talán még
Trondam, de az Amarr vezérkar egy Minmatart biztosan nem
vesz majd komolyan. Akkor talán Udari. Rufy ránézett, de a
férfi a fejét rázta: bocs, nem megy ez nekem.
Rufy visszafordult. – Az áruló neve Breg Lay. Amúgy pedig megtudtuk, hogy Nameyl Theol mivel …

Aylar nyúlt bele a fénysávba, és belecsípett Rufyba. Alig
hallhatóan suttogott, hogy az adásban még ne legyen hallható a
hangja. Az admirális csak félredöntött fejjel figyelt, mi zajlik
itt, és türelmesen várt. Mint egy hóhér. Mindegy, mit tesz a halálraítélt, feje úgyis a porba hullik nemsokára.
– El ne áruld ezt, mert még a végén minket is velük együtt
kezelnek – sziszegte fogai közt Aylar.
Rufy csak hevesen bólogatott, és visszafordult a férfi felé.
– Nos, az áruló neve Breg Lay. Már messze járnak, próbáltuk elkapni őket. Sajnálom. A nem várt következménynek köszönhetően a leadási jelentést megmásítom, a foglyot ismeretlen tartózkodási hellyel illetem, és vállalom cégem leminősítését a Neocom adatbázisban.
A férfi sóhajtott egy nagyot, és továbbra is résnyire húzott
szemmel figyelte Rufyt. Nem látott semmi zavarodottságot: az
egyetlen árulkodó jel, a remegő kéz, Rufy háta mögött volt. A
lány tartása így büszkének tűnt, mint egy katona, aki hibázott,
és vállalja a következményeket.
– Vegyük át ezt még egyszer – az admirális talán valamikor
bíró is lehetett, vagy valamiféle nyomozó. – Maguk elfogták
Nameyl Theolt, lejelentették, és most egyik emberük megszöktette.
– Úgy van – biccentett Rufy. Háta mögé osont Udari, és
megfogta remegő kezét. Nem látszódott a másik oldalon. Rufy
szívesen behunyta volna szemét, hogy élvezze ezt a támogatást,
de nem tehette.
– És miért is szöktette meg ez az embere?
– Nem közölte velünk. Valamiért szimpatizál vele. Kirúgom a cégből, és rá is vadászunk Nameyl mellett. Megértem,
ha leminősítenek minket, és nem kapunk semmit.
– Még jó, hogy nem kapnak semmit. De van itt még valami…
– Igen?
Most nem csak Rufy, de mindenki más valami rosszat sej-

tett a hanghordozásból ítélve.
– Igen. Ön nem lehet régi fejvadász, és ilyen eset csak egyszer esett meg önnel. Régebbi fejvadászok eljátszották ezt. Mi
is történt pontosan? Adott volt egy vérdíjas egyén, egy kalóz.
Egy fejvadász cég elfogta, és lejelentették. Mint maguk. Aztán
a fogoly megszökött. Az ügyet lezártuk, de ráállítottunk néhány
embert, akik nyomozni kezdtek, és figyelték a fejvadászokat.
Hamar beigazolódott, hogy az elfogott kalóz a vérdíjnál nagyobb összeget ajánlott, és a fejvadászok elengedték a szöktetés meséjével.
– De mi nem …
– Nem fejeztem be! – dörgött a férfi hangja, melytől mindenki összerezzent. – Ez az eset nem volt egyedülálló. Ezért
nemrég bevezettünk egy új rendszert. Az alaphelyzet az volt,
hogy lejelentés után a foglyot át kell adni. Ha nem sikerül, a
fejvadász cég vezetőjét kértük, hogy adja fel magát, hogy kivizsgáljuk az esetet, és megbüntessük. De ez a szöktetési mese
mentesítette a cégvezetőt a felelősség alól. Ezért bevezettük a
zéró toleranciát.
– És az mi is?
– A zéró tolerancia azt jelenti, hogy nem fogadunk el semmi mesét. Még az se érdekel minket, ha tényleg igaz. Köszönje
ezt azoknak a csaló fejvadászoknak. Más szóval, az ügyet még
mindig lejelentettként kezelem, vagyis várom Nameyl Theol
átadását. Ha nem adják át, akkor magát szólítom fel feladásra,
hogy kivizsgálhassuk az esetet.
– És akkor mi történik velem? – Rufy nagyon szorította
Udari kezét.
– Az előző hasonló szándékkal tevékenykedő fejvadász cégek vezetői közül kettőt kivégeztünk, egyet ártatlannak találtunk, és hatot bebörtönöztünk.
– Mennyi …
– Életfogytiglanra.
Rufy majdnem felsírt.

– De az önök esete más. Nameyl Theol jelenleg a legfontosabb szökevény a férjével, Vladen Lannal együtt. Senki nem
tudott a közelükbe jutni, csak maguk. Ezért késleltetem a lejelentés és leadás elmulasztásának következményeit, és adok maguknak egy kis időt, hogy helyre tegyék a hibájukat. Kapnak
pontosan egy hetet. Ezalatt várom Nameyl Theolt láncra verve,
ha pedig nem sikerül őt elkapni, akkor magát várom ugyanígy.
Ha nem adja fel magát, Új Éden szerte körözést adunk ki birodalmi fejvadászoknak, akik nem a vérdíjért dolgoznak. És
maga nem tud olyan jól rejtőzködni, mint Nameyl. Rufy Der
kapitány – sóhajtott a férfi, és láthatólag már azt képzelte el,
hogy milyen jó lesz ezt a szép kis lányt rács mögött látni. – Egy
hete van. Sok sikert. A maga helyében mindent beleadnék,
hogy elkapjam Nameylt.
A férfi kilépett az adásból.
Rufy ocsúdott, és máris hívta Breget. A lány mit sem sejtve
válaszolt.
– Rufy, akkor elmon …
– Azonnal hozd vissza Nameylt! – Rufy szinte sikított a
kommunikátorba.
– De akkor …
Dulakodás hallatszott a háttérben. Rufy máris rájött, hogy
ezt Nameyl hallotta, és most biztos megtámadta Breget. Néhány másodperc múlva Nameyl beszélt.
– Nameyl vagyok. Leütöttem Breget. Tudtam, hogy csak
szórakoztok.
– Nem, nem, tényleg ki akartunk vinni, csak a helyzet némileg megváltozott. – Rufy Kiex felé fordult, arcát eltorzította
a düh, pánik. – Azonnal küldj ki minden elfogót, és hozzátok
vissza! A siklóban van lokátor.
– Rohadt gyorsnak kell lennünk – Kiex máris hívta embereit, élükön Tireeval, aki a leggyorsabb elfogópilóta volt.
– Kiex drágám, mi ez a …
– Fogd be, Tiree, pattanj be a hajódba és nyomás Nameyl

után!
– Ó, jaj, máris, máris, cuki kapitányom, csak …
– Kuss már, Tiree, induljatok!
– Igen, igen.
A pánik nemcsak Rufyra, de mindenkire átragadt. Veszekedni kezdtek. Abban mindenki egyetértett, hogy most óriási
bajban vannak. Rufy szemére már nem akarták vetni még egyszer, hogy mekkorát hibázott – mert bárhonnan is szemlélték,
ez mind neki köszönhető. Egy kósza gondolat átvillant egyesek
agyán, hogy talán akkor adják fel Rufyt, de ott nem állt volna
meg a dolog. Aylar és Trondam személye nyilvánosságra kerülne, és Mei kiszabadítása is. Nem beszélve más fejvadász egységek felbukkanásáról, amik ezek után biztosan minden maradék tagot igyekeztek volna eliminálni. Maradt Nameyl újra elfogása, és nemes ügy ide vagy oda, még lehet őt helyettesíteni.
Akár Rufyék át is vehetik ezt a rabszolga-felszabadítós ügyet,
most, hogy már tudták a módszert. Sőt még akár azt is lehet
csinálni, hogy mondjuk kiszabadítják Nameylt később – ha
persze nem végzik ki azonnali hatállyal.
Islay a kiabálások közepette vetett egy pillantást felderítőflottájának helyzetére. Megnézte merre halad Nameyl: Highsec
felé. Az Amarr területre biztosan nem mer majd bemenni ezek
után, mert a frakció rendőrség vagy a Concord azonnal lelövi a
siklóját, és Caldari terület is hasonló lesz, tehát marad neki a
Minmatar és a Gallente. Oda hosszú út vezetett Nullsecen és
Lowsecen át. Tireeék beérhetik ez idő alatt, feltéve ha nem jön
szembe Vladen pár kötelékkel, hogy megmentse kedvesét. Viszont a felderítők szerteszét repkedtek a környéken, és Islay pár
világító hajóikon áthelyezésével a csillagtérképen rájött, hogy a
hordozókat beugrathatják valahová félúton, és onnan indítják
az elfogó manővereket, és akkor elébe kerülnek Nameylnek és
elkapják, mielőtt Vladen is felbukkan.
A férfi figyelmet kért egy hatalmas üvöltés formájában,
melyet még sosem hallottak tőle, és felvázolta mindenkinek a

gyors tervet. Rufy és Aylar gondolkodás nélkül jóváhagyták,
mert jelenleg ez felért egy briliáns tervvel.
– Akkor nyomás, mindenki a helyére – vette át Aylar a flottaparancsnokságot. Rufy hálásan simogatta karját. Aylar már
nem haragudott rá. Megtörtént. Bajban vannak. Nem először.
Most valahogy sokkal jobban életre keltek lappangó emlékei. A CESZ vezetésére haláláig tökéletesen emlékezett, minden fontosabb személyre is, de ezzel nem tudott sokat kezdeni,
mert az emlékek által keltett érzések nem rögzültek, minek következtében az emlék is csak egy ártatlan fotóalbum szintjén
leledzett. De most ez a pánik valamit megmozgatott benne.
Most érezte a CESZ utolsó napját, mikor megtalálták a rejtőzködő flottát a békeszerződés aláírása előtt néhány órával. Hatalmas flották mozdultak rájuk, hogy kilőjék őket. Menekülés,
ugrálás, pánik, sírás, katasztrófa. Ez az érzet egy gázóriást jelképezett, és a többi emléke is úgy kezdett gyűlni fejében ekörül, mint a holdak.
Aylar kirohant a teremből, hogy Absolutionja felé vegye az
irányt. Szinte mindenki követte, már csak Udari és Rufy maradt bent.
A lány most tökéletesen átérezte a kétségbeesést, amit Nameyl. Megint sok dolog vált világossá számára. Ha fordított
helyzetben lettek volna, sosem bocsátana meg Nameylnek a pimasz vigyorért, a rugdosásért, és a lekezelő viselkedésért. Ezért
úgy döntött, hogy ezt nem is fogja elvárni tőle. Feltéve ha látja
még egyszer ebben az életben…
Ezen gondolatai ébredezésének és alábukásának eredményeként csak állt lógó karokkal, mint egy élőhalott. Udari erősen szorította, és simogatta a hátát.
– Már érted ismét a dolgokat, ugye? – Mondta a kis Rufy a
„hajóban”.
– Igen, csak azt nem tudom, hogy te hogyan lehetsz bölcsebb sokszor mint én.
– Én a puszta megérzésed vagyok. Te vagy a logika. De

csak egyikünk működik. Na vajon melyikünk?
– Kellett nekem öregítenem magam. Maradtam volna kislány.
– De akkor nekem nem lett volna kivel vitatkoznom. Jó ez
így. Dilis vagy, de nem vagy egyedül ezzel. Megtennél nekem
valamit?
– Ha lesz hozzá erőm, igen.
– Legyen hozzá. Szedd össze magad kérlek, és kapd el Nameylt! Ha nem, mehetünk a dutyiba. Ezt akarod?
– Nem igazán.
– Szereted Udarit?
– Igen. De neked is kéne.
– Szeretjük Udarit, na – csettintett a kicsi a plafon felé,
ahonnan a nagy hangja szólt. – Akkor ha nem akarjuk elveszíteni, ismét kérlek, szedd össze magad! Egyedül kevés vagyok.
– Jó …
– Ó, jaj.
– Mi baj?
– Jönnek. Beindítják a reaktort.
– Akkor bújj el!
– Elbújok. Te pedig készülj fel, mert megint nem te leszel.
– Bár tudnám, hogyan készüljek fel erre. Egy csomó mindenre nem emlékszem.
– Nem számít ez most. Nekem mennem kell, már indítják.
Ügyesen.
Rufy élettelen karjába némi erő költözött, és megszorította
Udarit. Méghozzá olyan erősen, hogy a férfi nem tudta mit
gondoljon.
Udari eltolta magát, és Rufy szemébe nézett. Fogalma sem
volt, hogy a lány ránéz vagy sem, de az arckifejezés elég ijesztő volt.
– Készülj! – mordult Rufy.
Udari szinte ijedten hátrahőkölt ismét a férfias hangtól. –
Bevetjük a Kullancs egységet?

– Igen. Vladen jönni fog. Be kell jutnotok egy hajóba.
– De …
– Semmi de. Szedd össze a csapatot! – Rufy mellbe taszította. – Indulj!
Udari már megrémült. Ez nem Rufy volt, ezt eddig is tudta,
de hogy most kedvesével történik ez, az érdekesből átment
ijesztőbe. Csak azt remélte, hogy kedvese azért visszatér. Nem
akarta bőszíteni a dühtől remegő lányt, ezért máris hívta a csapatot, és kirohant, hogy a Vagabondban pihenő kompba szálljanak.
Rufy máris aktiválta az egyik Cyborg tüzért a Vagabond
rendszerébe lépve, aztán hívta Slont.
– Most szállok be a hajóba. – Kiabálta Slon, mert a többi
hajó hajtóművei lassan ébredeztek, dobhártyaszaggatóan morajlottak. A teljes tolóerő légtérben általában azonnali süketséget idézett elő, ritkább esetben a fülben lévő erek is felszakadtak, sőt még agyi károsodás is felléphetett. Éppen ezért a hangárban a vörös ide-oda röppenő kijelzők figyelmeztették a hajók legénységét, hogy még vannak odakint emberek, várjanak a
tesztüzemmóddal.
– Aktiváltam egy Cyborg tüzért, hagyd jóvá a parancsot.
– Meglesz. Siess te is.
– Jövök …
Rufy először lassan indult el a legközelebbi szállítókocsi
felé.
Na jól van, Nameyl Theol. Nem így akartam, de így alakult.
Sarokba szorultam, és az oda szorított állat a legveszélyesebb.
Egy állat vagyok. Egy állat, ami kitépi a beleidet, és a tetemeden fog lakmározni addig, míg tele nem leszek. Aztán a csontjaidat is felfalom. És a lelkedet is. Jövök, Nameyl, jövök.
Aztán felgyorsított, és futni kezdett.
Mikor elrobogott az első személyzeti tag mellett, a férfi
már szinte leadta a jelentést, mert azt hitte idegent lát…

Nameyl a siklóból hívta Vladent, aki életében nem örült
még ennyire semminek. Nameyl szigorúbb volt az eszét elvevő
pánik miatt, hisz tudta, hogy a sarkában vannak, és ha magából
indult ki, elvágná a saját útját a hordozók beugratásával és az
elfogók kiküldésével onnan. Rufyék biztosan így fognak tenni.
– Mikor értek elém? – Nameyl rettegő szemmel figyelte a
helyi csatornát, nehogy felbukkanjanak üldözői, és nehogy bárki másba belefusson. Ha ez épp egy helyi banda, azok kilövik
még a mentőkapszulát is, és fogalmuk se lenne, mit tennének
tönkre, mindössze azért, hogy vérszomjukat kielégítsék.
– Messze vagyunk. Ezek jó messze vittek téged tőlem –
Vladen arca sokkal aggodalmasabb volt, mint Nameylé.
– Küld a gyors hajókat előre! Biztos ugratják a hordozókat
is valahová elém. Szerintem azt is tudják, hogy nem mehetek
Amarr és Caldari területre. És Minmatar és Gallentéig rohadt
sok ugrás van még.
– Miért nem maradsz Lowsecben vagy Nullsecben? És körözöl egy rendszerben, míg odaérek?
– Mert az ő siklójukban vagyok. Úgy ugrálnának rám, mint
egy saját flottabélire. Csak idő kérdése mikor kapnának el.
Vladen idegesen sóhajtott. – Most nem kérdezem, hogy minek kötötted sokak orrára hol bujkálsz. Majd megbeszéljük később. Mi megyünk át Highsecen.
– Concord aktivitás felétek?
– Passzív. Sajnos csak téged jeleztek ki a legrosszabb biztonsági státusszal. Ott vagy minden kijelzőn a kapuknál.
– De miért csak engem?
– Mert Rufy lejelentette az elfogásod. Ez standard eljárás.
Csak Nullsecben és Lowsecben lennél biztonságban.
– Na de a Concord ott van Minmatar és Gallente régiókban
is. Akkor ott hogy úszom meg, ha sikerül oda jutnom?
– Ezek a frakció irányába tanúsított státuszod alapján fognak rád lőni, mint a frakció flottái. Mintha milicista lennél.

– Dögöljek meg, ha értem a Concord döntéshozatalát. Elvileg mindenhol rám kéne lőniük.
– Ez most nem számít, drágám. Gyere, csak gyere, és én is
jövök, és jövök.
– Bassza meeeg – kiáltott fel Nameyl.
– Mi baj?
– Beleszaladtam Rufyék egy felderítőjébe. A kurva kibaszott…
– Nyugi! Akkor kerülj egyet, ne az egyenes irányt válaszd!
– Ott kurva veszélyes. Most nézem, egy rakás hajót lelőttek
az elmúlt órában. Valaki vadászik az átmenő forgalomra.
Vladen a homlokát fogta idegességében, és úgy fújta ki a
levegőt, mint egy dühödt démon.
– Tartsd az irányt! Ha be is ugratják a hordozókat eléd és
onnan küldik ki az elfogókat, akkor még vissza tudsz fordulni
és akkor körözni.
– Akkor beérnek hátulról.
– De addigra odaérek én is. Nem minden kötelékkel, csak
egy párral. Ez elég, hogy feltartsuk Rufyékat, amíg te meglépsz
vagy átszállsz az egyik elfogónkba, hogy legalább gyorsabb legyél.
– Az jó. Azt legalább nem követik.
– Rendben, akkor erre építünk. Mi a helyzet a felderítővel?
– Jön utánam. Gyorsabb vagyok egy fokkal, de ezzel nem
rázom le.
– Akkor ahogy megbeszéltük. Tartsd az irányt! Jövök.
– Gyere, baszdki, gyere, mert már összehugyozom magam,
sosem féltem ennyire.
Egymás szemébe néztek, és valahogy mindketten egyetértettek abban, hogy lehet ez volt az utolsó beszélgetésük…
– Ugrópont nyitva – jelentette Islay kötelékéből egy Hoag
nevű Gallente felderítő.

– Ugrás! – Aylar szinte üvöltött.
A hordozók néhány villanással eltűntek a Nullsec naprendszerből, és Nameyl útvonalán, valahol félúton egy másik Nullsec rendszerben bukkantak fel, közel a Lowsec rendszerekhez,
ahol nem volt állomás. Lokál csatornán senki. Kiváló.
Amint a hordozók rendszerei megkezdték az energia viszszatöltést, a transzportfelelősök egymással koordinálva kiengedték az összes hajót. A kidokkolási procedúrát már sokszor
begyakorolták: a hajók szinte méterekre suhantak el egymás
mellett, hogy kint felvegyék a kötelékformációt, és a jelzett útirány első állomása, az első kapu felé irányba álljanak és várják
a többieket, hogy egyszerre ugorjanak. A kivételt Kiex elfogó
köteléke jelképezte Tiree vezetésével, melynek egyik fele Nameylt üldözte még mindig hátulról, és a felderítő jelentése szerint öt ugrással vannak lemaradva… vagyis már csak négyre.
– A kapu külső felén állunk fel, a csőrendszer kijáratánál –
adta ki a parancsot Aylar. – Nem tud máshonnan átjönni. Ha
valahogy mégis átjutna, akkor baszhatjuk, de ilyen helyzeteket
gyakoroltunk rohadt sokáig, úgyhogy ne jusson át! Az üldöző
elfogók tartsák az egy rendszer távolságot, ha esetleg Nameyl
visszafordul – Aylar a célpontokat szinte sosem illette névvel,
ami azt jelentette, hogy nem szívesen fogja tenni azt, amit tennie kell. Hülye Rufy, ez mind a te hibád. – A most kirepült elfogók felállnak a kapun. Nullsecben vagyunk, bubizunk. Az elfogók csak akkor tartsák a hajót, ha az valahogy kijut a bubiból
egy darabban. De inkább arra készüljetek, hogy Nameyl visszamegy kapura, és visszaugrik. Akkor mentek utána, és bekerítitek. Mindenkinek világos minden? És gyorsan, mielőtt ideér
Vladen is.
A kapitányok nyugtázták az elhangzottakat, aztán Aylar a
flottát a kapu felé ugratta, hogy a másik oldalon lévő rendszerben álljanak fel.
Átugrás után egyenként száguldottak tovább. Az elfogók a
kapura érkezvén megkezdték a körözést, egymást követve,

hogy ha Nameyl bárhol megjelenik átugrás után, mindenképpen benne legyen egy fogóberendezés hatótávjában. Utánuk érkezett meg a Sabre, ami pontosan a kapu fölé repült, készen
arra, hogy kidobja térfogó szondáját. Aztán beérkeztek a cirkálók, amik egymástól távolságot kezdtek felvenni. Végül a csatahajók, amik a kaputól nyolcvan kilométerre álltak fel, egymástól távolodva, félkör alakzatban. Aylar nem azért hozta ide
a csatahajókat is, hogy egy sikló ellen legyen elég tűzerejük,
hanem Vladen közelgő flottája miatt. Valószínűleg kis és gyors
hajók érkeznek először. Aztán cirkálók, végül csatahajók. Mire
a nagyok megérkeznek, addigra le lehet szedni a kicsiket és közepeseket. Ha azonban Vladen kockáztat, és egyszerre jönnek a
csatahajók és cirkálók, nehezebb lesz Aylarék helyzete. És azt
is számításba kellett venni, hogy Vladen csak időt akar nyerni.
Gyorsan megzavarják a kapublokádot, és Nameyl átsurranhat.
– Célpont két ugrásra – jelentette Jualan, aki belefutott Nameylbe. Minmatar nő volt, fiatal, pilótaengedélyét csak nemrég
szerezte meg.
– Vettem, Jualan. Maradj távolságban! Tiree, hogy álltok?
– Már csak három rendszerrel lemaradva Nameyltől, Aylar
drágám.
– Akkor nekünk kell elkapni. Islay – nyitott a férfihez is
egy képernyőt –, van felderítőd a Lowsec rendszerek irányából?
– Van. Tralek.
– Kapcsolj át hozzá!
Tralek is Minmatar volt, férfi, kicsit idősebbnek tűnt, aki
csak most kezdte felfedezni a pilótalét szépségét.
– Tralek, körözz a három rendszerben, amiken át Lowsecből errefelé lehet jönni!
– Meglesz.
Aylar csak biccentett, majd Jualan felé fordult. – Jelentést!
– A célpont…
– Nameylnek hívják.

A nő értette a lényeget egyetlen pillantásból. – Tehát Nameyl már csak egy ugrásra.
– Mindenki felkészülni.
– Mennyire vagytok? – kérdezte Nameyl.
– Öt ugrás, és odaér hat elfogóm. Nyolc ugrásra van hat cirkáló, tízre még huszonegy. Csatahajók tizenötre.
– A felderítő mögöttem lohol. Most érek ki csőrendszerekből. Ha én lennék Rufy, ott állítanék csapdát.
– Én is. Mikor a cső utolsó rendszerébe érsz, ne ugorj egyből a kiugró kapura. Csak közelíts felé, míg beérkezik a felderítő mögötted. A szeme láttára ugorj a kapura, de csak százra. Ha
ő egyből a kapura ugrik, akkor az azt jelenti, hogy nem bánja a
közeledést, hiszen ott lesznek a pajtásai. Ugorj el egy bolygóhoz, de vissza a kapura csak akkor, ha mégsem megy oda a felderítő egyből. Világos?
– Igen – Nameyl remegve sóhajtott. – A szívem végez velem mindjárt.
– Velem is. Az elfogóim egy rendszerrel közelebb kerültek.
– Most érkeztem be a cső utolsó rendszerébe. Közelítek,
még nem ugrok …
A sikló kilőtt, és fényes csíkot húzva maga után közelített a
24 csillagászati egységre lévő kiugró felé.
Nameyl és Vladen feszülten vártak, hogy beérkezzen a felderítő. A kapu villant, és megtörtént.
– Itt van – a nő szíve továbbra is hevesen kalapált mellkasában, és nem volt biztos benne, hogy túléli ezt a hajszát szívroham nélkül. Már szúrást is érzett.
– Ugrás a kapura százra!
Nameyl aktiválta a térhajtóművet, és elrepesztett a kapu felé.
A felderítő leálcázta magát, és ő is a kapu felé ugrott, de ezt
nem látták.

– Nameyl közelít – jelentette Jualan.
– Ugorj a kapura, és gyere át vele, itt elkapjuk – Aylar sajnálta Nameylt. Nagyon. Ha most nem lett volna Rufy a képben,
ha nem tartozna neki ennyivel, biztosan futni hagyná.
– Érkezem kapura … három … kettő … egy … itt vagyok.
Ó… ez százra ugrott, nem a kapura.
– Távolodj el a kaputól, nehogy kikapcsoljon az álcázód!
– Már késő. Kikapcsolt.
– Bassza meg. Akkor elfogók nyomás befelé, Tiree, ti is hátulról. A Sabre itt marad. A rendszer visszavezető kijáratának
másik oldalára egy elfogó álljon rá, hogy Nameyl ne tudjon kiszökni. Ugráljatok folyamatosan a sikló koordinátájára. Talán
egyszer elkésik az ugrással pár másodpercet és el tudjuk kapni.
Gyerünk!
A kaputól két elfogó ugrott be, a másik irányból is időközben beérkezett Tiree kis köteléke, és ők is beugrottak, ez előbb
említett kivétellel, ami elfogásra készen várakozott.
Nameyl csapdába került, ez kétségtelen. Most már csak
késni kell pár másodpercet az egyik ugrással, és megvan.
– Gyerünk, srácok, gyerünk!
– Bejött a terved – lélegzett fel Nameyl. Most talán kevésbé
szúrt a mellkasa.
– Sejtettem.
– A felderítő a kapura ugrott, kikapcsolt az álcázója, és egyből jöttek be az elfogók. Eltéptem a hármas bolygóhoz. Aztán
ugrálok össze vissza.
– Oké. Mi közben közeledünk. Ahogy megbeszéltük, ugrálj
megállás nélkül, egy másodpercet se késlekedj! Kiszámítható
helyre ne ugorj! Nem először menekülsz, drágám, úgyhogy
menni fog.

– Kösz, próbáld ki. Szétmegy már a fejem is mindjárt a vérnyomástól, a mellem meg talán már szexisen ugrándozik a kabát alatt a szívverésemtől.
– Hogy tudsz ilyenkor viccelődni?
– Bár tudnám. Talán a téboly első jele.
– Ugorj, kicsim, ugorj.
– Ugrom, drágám, ugrom.
– Aylarka, itt Tiree. Mi is beérkeztünk, üldözzük Nameylkét. Ugrál össze vissza, egy másodpercet se késlekedik. Hiába
ugrunk a sikló jelére, addigra már nincs ott.
– Próbálj valamit kiszámítani! Hogy mi között ugrál.
– Így egy hajót elkapni egyszerűen képtelenség.
– Már csináltuk többször is, elkaptunk pár hajót már így,
Tiree, miért most akadékoskodsz? Ott van talán veled Kiex?
– Ó, nincs itt a cuki kapitány.
– Tudom, csak a cinizmus. Készíts pályaterveket az ugrások közt! Talán két pont közt cikázik, és nem három-, vagy kibaszott-sok-szögezik.
– Ahogy követjük a jelet, már bejártunk pár égitestet a napot és a holdakat kivéve. Egyiknél sincs semmi.
– Öten vagytok bent. Váljatok szét, és több irányból ugorjatok a jelre. Sose nullára, hanem kábé negyvenre. Ha épp nem
ugrik azonnal, hanem csak közelít valami felé, talán még bele
is csattantok.
– Ez jó ötlet, Aylarka.
Aylar közben Traleket kérdezte, mi a helyzet a Lowsec
rendszerek irányából. Rossz választ remélt. Meg is kapta.
– Jönnek. Elfogó kötelék három ugrásra.
– Vettem, Tralek. Maradj a helyszínen, és jelentsd, ha jönnek a cirkálók is!
A férfi bólintott. Aylar pedig ismét Tireehoz beszélt.
– Most rajtad a világ szeme, buzikám.

– Hé, Aylarka – nyávogott Tiree. – Azt hittem…
– Oké, oké, bocs, csak ideges vagyok. Koncentrálj, kérlek!
Tiree megsértődött, de most ez érdekelte legkevésbé Aylart.
Az akció eddig jól haladt. Nameyl nem tudott kiszökni, a
jelentések szerint nem is próbált. A sok ugrás egy idő után ki
fogja készíteni, de sajnos az üldözőit is. Aylar remélte, hogy Tiree és kis csapata jobban bírja majd a strapát.
– Elfogók egy ugrásra – jelentette Tralek.
– Figyelem mindenki. Ellenséges elfogókötelék érkezik be
segíteni Nameylnek. Zarten, a jelzésemre kúrjál ki egy térfogó
szondát!
– Minek? Az elfogókat nem szedi ki az.
– Bassza meg, tényleg – kapott a fejéhez Aylar. Rohadt új
fejlesztésű hiperhajtómű magok, amiket akkor készítettek, mikor egy kémcsőből pislogtam a dokikra. – Akkor maradj veszteg! Tiree, készüljetek ellenséges elfogókra!
Tiree durcásan bólintott az előbbi jelző miatt.
Aylar nem foglalkozott a férfi sértett érzelmeivel. – Ők is
ugrani fognak Nameyl jelére, biztosan adja le nekik a pozíciójelzést. Ez talán belassítja, el tudjátok kapni és kilőni. Egy siklónak nem kell sok sorozat.
– Mennyi elfogó érkezik?
– Hat.
– Ó, azokkal talán fel tudjuk venni a harcot. Míg ideérnek
megpróbáljuk a te tervedet, aztán utána összegyűlünk és mikor
egy koordinátára érkezünk, nem ugrunk Nameyl után, hanem
várunk. Az elfogók is oda érkeznek majd. És akkor megütközünk velük.
– Eggyel többen vannak, mint ti.
– Na igen, de a mi hajóink jól páncélozottak. Be is drogoztuk magunkat, csak egyikünknél jöttek a mellékhatások. Túlhajtjuk a modulokat is ha kell olvadásig.
– Oké, Tiree, bízom benned.
Tireeék szétváltak, és Aylar ötlete szerint több irányból ug-

ráltak a jelekre. Egyik hajó, egy Malediction szinte csak öt kilométerre esett ki a hipertérből Nameyl siklója mellett, de mire
be tudta volna fogni, a sikló elhúzta a csíkot.
– Aztakurva, egyik itt volt öt klikkre tőlem – Nameyl úgy
érezte, szíve már nemcsak mellkadásban, de mintha agyában is
dörömbölt volna.
– Te jó ég – sápadt el Vladen is. – Csak ugorj, ugorj! Jövünk, közeledünk.
– Mennyire vagytok?
– Most jövünk be a rendszerbe, amit levédtek. Ugrunk a kapura. Biztos bubizták.
– Te is jössz az elfogókkal?
– Nem, csak közvetlen kapcsolatban vagyok a pilótákkal.
Egy Maelstromban vagyok, még jócskán lemaradva.
– És nem lenne … ó, bassza meg.
Nameyl siklója ismét az utolsó pillanatban lépett be a hipertérbe, mielőtt elkapják.
– Két perc és kicsavarnak innen – ezt már szinte sikoltotta.
– Gyertek már!
– Most érkezünk kapura … Hát persze, bubizták. Megyünk
be.
– Tiree, mennek be, készüljetek! Gyűljetek össze! A sikló
prioritást élvez. Ha ott van és el tudjátok kapni, de ott vannak
az elfogók is, akkor a siklót kapjátok le!
– Értettem, Aylar.
Tiree és a négy másik elfogó Tiree koordinátáján gyűltek
össze, és együtt folytatták az ugrást a sikló koordinátájára. Persze megint csak hűlt helyét találták.
De a következő ugrásnál egy másodperccel később ugyanide érkeztek az ellenséges elfogók is.

– Itt vannak – kiáltotta Tiree.
– Basszatok oda nekik!
Tiree és pilótái drogoktól serkentett érzékekkel vetették
bele magukat a csatába. Az ellenséges hajók máris céloztak,
akit tudtak, és egyesével akartak megszabadulni tőlük. Tireeék
ugyanígy tettek.
Az öt a hat ellen nem kedvezett Tireeéknak, de a drogok és
a túlhajtott modulok miatt ez az arány nyolc a hat ellen is lehetett volna.
Tireeék az első célpontjukat semmisítették meg, egy Arest,
ami sebes röptében hullott darabokra. Éppen egy bolygó felé
repült, úgyhogy a roncsdarabok majd napok múltán becsapódnak a felszínbe, ha nem égnek porrá az atmoszférába lépéskor.
Tireeék egyik Stilettoját füstölgő állapotba lőtték, de a pilóta vérző orral és halántékán kidudorodó erekkel irányította ki a
hajót a koncentrált tűzből. Távolodni kezdett. Ezzel időt nyert
csapatának, akik már a következő hajót célozták be, egy
Crusadert. A szimmetrikus hajóra lövések záporoztak, a főhajtóművet bénították. Pillanatokon belül füstöt okádott. Követni
akarta a Stiletto pilótájától ellesett manővert, és ki akarta vonni
magát a csatából, de ez nem sikerült. Két másodperccel később
a robbanás közepéből kilőtt a mentőkapszula, és elszáguldott
valahová az előző hajó legénységével együtt.
Az arány már öt a négy ellen volt, és bár Tireeéknak még
egyben maradt a Stiletto, egyetlen találattól darabokra hullhatott volna. Ezért az arány inkább négy a négy ellen maradt.
A következő célpont egy Raptor volt, aminek pilótája úgy
tervezte, hogy elrepül az ellenség hajói közt, hogy mögéjük kerülhessen. Arra nem számított azonban, hogy közeledés közben
ha kiütik a hajtóművét, neki vége. Így is történt: az ellenség háta mögé már csak a hajóroncs érkezett meg.
Arány négy a háromhoz. A sérült Stiletto pilótája megkockáztatott egy manővert, teljes sebességre kapcsolt, és átrepülés
közben lőtte ő is a következő célpontot. De ez sajnos a végzetét

jelentette: szárnya lerobbant, az elülső szekció pedig tűzrózsa
módjára nyílt szét.
Négy a háromhoz még mindig. A következő célpont egy
Taranis volt. Az első találatok után ez is távolodni akart, de bénították hajtóművét. Oldalsó szárnya lerobbant, a törzs most
lett épp szimmetrikus, aztán a pörgés közben már több helyről
érte találat.
Négy a kettőhöz…
Az utolsó két hajó – egy Ares és egy Malediction – szinte
egyszerre robbant fel.
– Aylarka, győztünk.
– Imádlak, Tiree.
– De nem felejtem el, amit előbb mondtál.
– Jó, majd megbeszéljük később. Most keressétek tovább
Nameylt! Már biztosan kezd fáradni, mindjárt elcseszhet valamit. És sajnos jönnek a többiek is.
– Megyünk utána, máris…
– Szétmegy a fejem – üvöltötte Nameyl, hogy elterelje fájdalmáról a figyelmet.
Vladen nem szólt semmit, de egyre jobban érezte, hogy
kedvese már nem jön ki abból a rendszerből. Mindjárt kilövik,
elkapják a kapszuláját is, és vége mindennek.
– Ki kell bírnod, drágám – préselte ki a szavakat. – Sajnos
leszedték az összes elfogómat. A cirkálókban van a remény.
– Isteneeem – Nameyl már sírt, de hirtelen összeszorította a
fogát, vicsorgott és dühödten morgott, mintha ezzel tudná enyhíteni fájdalmát.
Vladen látta, hogy orra már vérzik, szeme táskás, és a
szemgolyóban megannyi hajszálér pattant el a sok ugrástól. Ha
be lett volna csatlakozva, már halott lenne. Az érzés olyan volt,
mintha valaki saját testsúlyának legalább másfélszeresét próbálta volna megtartani: az agy ezzel foglalkozó része átmeneti-

leg elgyengült a gravitációs ingadozástól.
– Kitaláltam, hogyan hozlak ki. Te csak ugrálj! Keress valami fájdalomcsillapítót a hajóban, mindegyikben kell lennie!
Nameyl továbbra is fájdalmasan zokogott, majd oldalra hajolt, hogy kivegye az említett kis táskát. Kinyitotta, kidobálta
amire nem volt szüksége, és megtalálta ami kellett. Piciny
zacskó szerű tűvel ellátott fájdalomcsillapítók voltak. Máris
megfogott egyet, a nyakába döfte, és összenyomta az ujjpercnyi tasakot. A szer két másodpercen belül hatni kezdett, és euforikus érzést is keltett.
– Ó… – Nameyl szeme szinte fennakadt. Egy pillanatig az
se érdekelte, ha elkapják. Igen, rohadt jó ez a szer. Talán gyakrabban kéne használnom, és nem ódzkodni tőle, ahogy mindig
tettem minden drogtól. Jóóó, nagyon jóóó.
Ezt Vladen látta rajta. – Hé, kicsim, nehogy kiüsd magad.
– Mmm…
Az ugrással máris elkésett pár másodpercet, és ez lehetőséget biztosított az egyik elfogónak, hogy közel kerüljön. De nem
sikerült az elfogási kísérlet.
Nameyl erőtlenül felnevetett. – Majdnem … megint …
– Na jó, akkor most jöhet egy serkentő, hogy észnél legyél.
Nameyl megkereste: már előzőleg a padlóra dobta. Ugyanilyen kivitelben készítették. Megfogott egyet, nyakának másik
oldalába szúrta, és befecskendezte a szert.
Szeme most kikerekedett. A bódultságot ellensúlyozta a heves vérnyomás, tehát a szellemi tevékenységekkel minden
rendben volt, és a fájdalom sem tért vissza. Ó igen, ez az. De
… még egy olyan előbbit most szívesen magamba döfnék. Na
majd ha ezt megúszom, koncentrálok erre. Heh, még a végén
drogfüggő leszek? Ha igen, az se érdekel.
– Készülj, jönnek be a cirkálóim. Nem két részletben, hanem megvárják egymást.
– Készen állok … már sokkal jobb … sokkal … – Nameyl
megint sírni kezdett, de Vladen most nem tudta, mitől.

– Érkeznek a cirkálók a rendszeretekbe – jelentette Tralek,
aki követte őket néhány ugrásig. Két cirkálót még hátra is
hagytak, hogy lelőjék, de Tralek kicselezte őket és leálcázta
magát időben, mikor utánuk ugrott. Aztán ez a két cirkáló is a
többi után húzott.
– Készülni a koncentrált tűzre! A Sabre lesz az elsődleges
célpontjuk, hogy ki tudják hozni Nameylt. Tiree, te maradj
bent, de váljatok szét! Két elfogó a kapura, kettő még hajkurássza Nameylt! Ha átugrik, ti vele, ha esetleg kilövik a Sabret!
– Itt vannak – jelentett Islay, aki a rendszerben volt, az érkező flotta felől a kapun, álcázva.
– Oké, várni pár másodpercet…
– Most gyorsulnak … Ismétlem, Aylar, huszonhét cirkálóról beszélünk.
– Mi meg vagyunk tizennyolcan, és nekik nincs csatahajójuk. Láttál logisztikát?
– Negatív.
– Akkor mienk lehet a csata. Mind jó pilóták vagyunk, mutassuk meg, hogy nem baszakodhat velünk bárki!
– Felgyorsultak. Mindjárt ugranak. Várható érkezés tizenhat másodperc.
– Zarten, ki a bubit!
– Kilőve.
– Ugrottak – rikkantotta Islay.
– Felkészülni. Zarten, gyere el a kaputól máris!
A férfi engedelmeskedett és távolodott a kaputól, a mélyűr
egy pontja felé, távol mindentől.
Pontosan tizenhat másodperc múlva mint a huszonhét cirkáló kiesett a hipertérből. A bubi kiszedte őket, ezért nem a kapura érkeztek, hanem attól jó tíz kilométerre.
Aylar egy szempillantás alatt átfutotta a hajólistát. Mindegyik fejlesztett változat volt, elég változatos elosztásban,

mintha Vladen törekedett volna a minél többrétű hadviselés
folytatására. Minden faj harci felderítőiből egy jelen volt,
ugyanígy nehéz támadó cirkálókból is, melyek máris tizenhat
hajót tettek ki. A többi tizenegy pedig csak és kizárólag a Stabber speciális változata volt, a flottaváltozat, amit kimondottan
nagy megmozdulásokra terveztek. Az ilyen hajók drágák voltak, de megfelelő munkával bárki kaphatott egyet. A több éves
felkészülésbe belefért, hogy ilyeneket gyűjtsenek össze.
– Koncentrált tűz minden jelölt hajóra!
Fényes villámlásokkal, színes sugarakkal, füstcsíkot húzó
rakétacsokrokkal megkezdődött a csata.
Vladenék jó pár hajója máris a Sabre után nyomult, de az
már messze járt. A bubi még megakadályozta a kitörést Nameylnek. Várni kellett, míg elrobban magától. Két perc.
Egy ellenséges Falcon pillanatok alatt lerobbant a csatahajók koncentrált tüzétől, aztán egy Rook is éppen ilyen gyorsan
követte a megsemmisülésben.
Egy Vagabond lőtt ki nagy sebességgel a Sabre felé, átvette
a többitől az üldözés feladatát a nagy sebesség miatt. Sejtették,
hogy a Sabre annyira eltávolodik két perc alatt, hogy utána
vissza tud ugrani a kapura, és újabb térfogó szondát dob ki,
hogy Nameyl ne tudjon kiszökni. Úgy látszott, a Vagabond utol
fogja érni.
– Aylar, egy Vagabond rajtam, el fog kapni – jelentette Zarten.
– Vettem. Tiree, gyertek be mind, egyikőtök a Vagabond
után, a többiek fogják és lassítsák a gyors hajókat, hogy le tudjuk őket lőni. Trondam, védjétek a mi két Falconunkat minden
eszközzel, azonnal jelezni, melyik hajó célozta be őket!
A férfi nyugtázta a parancsot, és hajójával máris belelőtt
egy sorozatot egy Sacrilegebe, ami már tépázta az egyik Falcont. A kötelék többi hajója is tűz alá vette ezt.
Vladenék talán nem gyakoroltak sokat, láthatólag a túlerőre
terveztek, de Aylarék minden lehetséges helyzetet leszimulál-

tak, szinte orrvérzésig gyakorolták a csatákat, melyért Aylar
volt a felelős, és bizony mindenkiből kihajtott mindent. Most
látszott, hogy megérte.
A csatahajó kötelékből csak a Rattlesnake lógott ki időnként a sorból, mikor egy jól időzített jelre utolsóként lőtt a vázba rakétákat: az ilyen sérült hajók legénysége már nem nagyon
tudott mit tenni a pániktól, a hajók emiatt védtelenek voltak,
Aylarék többi hajója pedig máris koncentrálni tudott a következő célpontra, meggyorsítva a pusztítás folyamatát. A Rattlesnake megsorozta a Sacrileget. Egy rakétasorozat robbant fel a
törzs mentén, a lyukakon át pusztító hőenergiát szabadítva a
vázra. A hajó felrobbant.
Utána egy Lachesist jelölt meg Aylar következő célpontnak, tüzet is nyitottak rá, de most Vladenék is megmutatták,
hogy jó pilótákról van szó. Felismerték, hogy a legnagyobb veszélyt a csatahajók jelentik. És mivel még huszonhárman voltak, mert a Vagabond követte a Sabret, elég tűzerejük volt
egyik másik lelövésére. Ezzel pedig Aylarék meggyengülnének.
A célpont a Machariel volt.
– Tűz alatt vagyok – jelentette Klader, a hajó kapitánya.
– Vettem, Klader. Jura, pajzsot neki, Gerto – szólította a
Guardian kapitányát – te is legyél készenlétben!
Nyugtázták a parancsot.
Vladenék ekkor megint változtattak. A cirkálókból legalább
nyolcan Jura Scimitarját kezdték lőni.
– Célpont lettem – jelentette a nagy medve.
– Oké, Falconok, kiütni a Jura által jelzett hajókat! Többiek
továbbra is tűz a jelöltekre, a Pilgrimünk kezdje a lézeres hajók
leszívását.
– Van egy pár, melyiket? – kérdezte a Gallente női kapitány, Miri.
– Zealot. Aztán a Gallente nehéz támadók. – A célpont kijelölésekbe ezt már beleszámította, ezért ott csak Caldari és Minmatar hajók voltak, mert a Pilgrim egy Zealotot tehetetlenül le-

begő testté tudott változtatni a fegyvereket éltető energia neutralizálásával.
Közben a drónfelhők is kezdték megnehezíteni a csatát.
Vladenék a Falconokra irányították, amik a drónokkal szemben
tehetetlenek voltak. Visszafelé pedig a drónok a sértetlen célpontokat támadták, hogy meggyorsítsák az ellenség megsemmisítésének folyamatát.
Eközben Tiree üldözte a Vagabondot, és nem volt kérdéses,
hogy beéri-e. A gond az lehetett, ha a Vagabond hátrafordítja
gépágyúit, és tüzet nyit a nulla szögsebességgel közeledő hajóra. Tiree nem volt hülye, ezért egy dugóhúzó alakzatban közelített.
Zarten már száz kilométerre járt, de azt tudta, hogy a bubit
nem tudja újra kilőni, legalábbis nem a kapun. Míg megfordul,
a Vagabond beéri, és egészen biztosan kiüti a hajtóművét. Zartennek továbbra is távolodnia kellett, legalább addig, míg Tiree
feltartja a hajót.
Tiree azonban számított a drónokra is. És meg is érkeztek.
Kis Crowját üldözni kezdték.
A férfi a dugóhúzó manővert kiszélesítette, és most inkább
oldalt repült, épphogy elérve a főhajtómű bénító nagyjából tíz
kilométeres távját. Aktiválta, és a Vagabond máris belassult. Ez
a manőver adott egy kis előnyt Zartennek, aki látta, hogy most
vissza tud ugrani a kapura.
Tiree ledobta a bénítást, és inkább eltávolodott a hajótól és
a drónoktól, mielőtt kilövik. Már bekapott pár találatot a drónoktól, de még nem szakították át a pajzsokat. Látta, hogy Zarten már fordul.
Sikerült: a Sabre 155 kilométerről ugrott vissza a kapura,
éppen akkor, mikor a szonda felrobbant.
Kidobta az újat, és máris távolodni kezdett, vissza a Vagabond felé, ami megfordult, és így közeledett. Zarten úgy tervezte, hogy féltávon elfordul 90 fokkal, és tartja a szögsebességet. A Vagabond biztosan megpróbál a közelébe kerülni, de ek-

kor már ismét meglehet a százötvenes táv, és az újabb térfogó
szonda is felrobban addig.
Eközben három újabb hajó hullott le Vladenéktől: egy Lachesis, egy Arazu, és egy Cerberus, amik fogták és lőtték Jura
Scimitarját. Még öt Stabber is lőtte, de Jura a saját védelmét is
kiválóan el tudta látni megfelelő manőverezéssel és pajzsviszszatöltő modulok aktiválásával. Még huszonegy hajó volt az ellenségtől, de már a csatahajóik is várhatóak voltak hamarosan.
A Machariel közben elvesztette pajzsait, páncélzata is súlyosan sérült, és már időnként egyik másik lövés a vázba fúródott, megsemmisítve különféle berendezéseket. A páncélt a
Guardian kapitánya már javította, Jura is vissza-visszatöltött
egy csekélyke mennyiségű pajzsot, épp csak annyit, hogy a
Guardiannal együtt egyben tartsák a Macharielt. Ami pedig könyörtelenül osztotta a sorozatokat.
Két újabb hajó, két Stabber hullott le a Scimitarra tüzet nyitók közül. Jura jelezte, hogy már csak egy kell, a másik kettőt
meg tudja tartani, és kezdhetik a Macharielt tépázók leszedését.
Hat másodperccel később az az újabb Stabber is felrobbant.
Az ütegek aztán a Macharielt lövők felé fordultak. Egy
Stabberrel kezdték, aminek védelme nem volt jelentős, de tűzereje annál nagyobb. Bumm. Majd egy másik. Bamm.
– Tizenhat másodperc, a Sabre messze jár. Kapura, most! –
utasította Vladen kedvesét, aki most már felengedett, hisz már
nem üldözték. Máris aktiválta a hiperhajtóművet, és elszáguldott a kapu felé.
Mikor megérkezett, Vladen visszaszámolt.
– Négy… három… kettő… egy… ugrás!
Nameyl leütötte az aktiválót, és a kapu átlökte a másik naprendszerbe.
Érkezésekor a kilátója előtt repült keresztül egy füstölgő
Stabber. Hátulról rakéták csapódtak bele, és újabb robbanások-

kal még gépágyúlövedékek is, melyek sebes röptét alig lehetett
észrevenni. A Stabber kettétört a gyenge nyaki résznél. Nameyl még sosem látott Stabber típust máshol széttörni.
– Nyomás a kapu felé, most nincs bubi!
– Máris – Nameyl szíve megint hevesen kalapált. Ha egy
elfogó kiszúrja, hogy átjött, akkor most már biztosan vége mindennek…
– Ott van Nameyl, bazdmeg! Zarten, hol a faszban vagy? –
üvöltötte Aylar.
– Menekülök a Vagabond elől.
– Valaki kapja el, akárki!
– Repülök rá – jelentette egy elfogópilóta. – Most
gyorsul… Befogva… Még hat kilométer a modul hatótávig…
három… mindjárt távban… modul aktiválva. És igen…
igeeen… vagyis… nem… kicsúszott. Elugrott…
Aylar behunyta a szemét. Ahogy sokan mások is…
Nameyl megszökött…
– Kint vagyok, ááá – üvöltött Nameyl örömében, de már kis
híján elájult az újabb szívveréssorozattól.
– Igeeen – bömbölt örömében Vladen. – Megcsináltuk, drágám.
A nő még innen is hallotta Vladen hídján az összes csatornán át hallatszó örömujjongást. Minden tag imádta mind Vladent, mind Nameylt, különösen azok, akiket még a nagy terv
előtt szabadítottak fel, és a mai napig velük voltak.
– Isteneeem, édes isteneeem – Nameyl zokogni kezdett a
megkönnyebbüléstől.
– Minden hajó, csatát félbehagyni, vissza, ismétlem, vissza!

Aylart már nem érdekelte semmi. Úgy érezte, hajójának falai megroggyannak, és összepréselik. Rufynak befellegzett,
vele együtt mindenkinek a cégből. Eddig tartott a nagy pályafutás. Mindez pedig egy hülyeségen múlt, egy meggondolatlan
döntésen. Aylarnak nem volt már energiája haragudni a lányra,
inkább csak idegesítő körülményként könyvelte el magában, a
„roppant” jelző megfelelő kiemelésével.
Kiadta a tüzet szüntess parancsot, és figyelte, hogy a még
egyben lévő tizenhat ellenséges hajó szintén abbahagyja a tüzelést, és Nameyl után repül. Még ezt sem egyszerre tették, hanem egymás után, mintha így fedeznének a nőt, hogy szökése
ezer százalékig biztos legyen. Már így is az volt, mert a sikló
már elérte a következő rendszert.
Ám ugyan elkapni nem, de még követni lehetett. Aylar erre
a gondolatra egyetlen másodperc alatt összekapta magát.
– Islay, kövesd Nameylt!
– Már elkezdtem.
– Imádlak. Mi megyünk vissza a hordozókba, és kitalálunk
valami gyors és fájdalommentes öngyilkosságot.
– Várj…
– Mi van?
– Rufy repül szembe velük.
– Ezt ismételd meg kérlek.
– Jól hallottad.
Aylar hívta a lányt. – Hol voltál eddig és most mit csinálsz?
– Fogd be! – válaszolt Rufy szinte dörgő hangon.
Aylarnak semmi kedve nem volt gyakorolni az illemtant,
inkább csak kíváncsi volt mit tervez a lány. Talán így akarja a
Kullancs egységet bevetni?
Rufy Vagabondja szembe jött Vladenékkel. Nameyllel még
találkozott beugráskor, a nő éppen akkor ugrott ki. Már nem
számított. Rufy mást tervezett.
Az átugráskor a füstölgő hajók nem egyszerre, hanem taktikusan egymás után, egymást fedezve ugráltak át, amint a lövöl-

dözésből fakadó ugrástilalom letelt. Kiválóan taktikáztak.
Rufy tüzet nyitott egy sérült Deimosra, ami azonban nem
lőtt vissza. Nem akart még tovább itt maradni.
Rufy egészen közel repült el felette.
– Udari, most!
A Kullancs egység megnyitotta a hajó alján a zsilipet, és
alig néhány másodperces manőverrel kizuhantak, rálőtték a Deimosra a csáklyákat, közel húzták és rögzítették magukat, és
máris olvasztották a zsilip nyitó mechanizmust.
A kis komp olyan pici volt hogy csak speciális célpontkijelzéssel vehették volna észre, de a csata miatt senkinek nem volt
bekapcsolva ez a segédfunkció.
Rufyék tovább lőtték a Deimost, és emelkedni kezdtek,
majd egyre jobban távolodni. Nem fordultak vissza.
A Deimos és minden más ellenséges hajó számára letelt a
tilalmi idő, és máris ugrottak.
Rufy a hídon szemét összehúzva nézett ki balra, hogy lássa
átugrani a Deimost. Megtörtént.
Kis statikus zaj hallatszott, aztán Udari jelentett.
– Bent vagyunk. Rekord. Tizenöt másodperc.
– Akkor a megbeszéltek szerint – morogta Rufy.
– Igen, kicsim.
Rufy nem reagált erre, csak rezzenéstelen arccal nézte az
utolsó átugró hajót. Aztán Aylarhoz beszélt.
– Kullancs egység bent egy Deimosban. Követés megvan
Nameylékre?
– Igen – Aylar gyanakodva figyelte a lányt, aztán valamit
látott és szinte megijedt. Ne már, jól láttam? A szeme színe is
megváltozott? Mi a franc van ebben a lányban még? De nem,
ez csak a fények játéka. Oké, Rufy, erre nem számítottam, szép
volt. Na de most hogyan tovább?
– Akkor vissza a hordozókba – Rufy megint összehúzott
szemmel nézett a már csendes kiugró kapura –, és várni arra,
hogy hová mennek. Nameyl már nem tudja magát klónozni

többé. Legalábbis egy új jeladó beültetéséig biztosan nem.
Ezért el fognak bújni valahol. A többit átbeszéljük a hordozókban.
Aylar nem reménykedett abban, hogy a csata hevében be
tudják juttatni a Kullancs egységet, de Rufy megint megoldotta. Talán mégsem olyan rossz a helyzet? Vagy mégis?
8. RÉSZ
Búvóhely
166 óra és 25 perc a határidő lejártáig…
Aylarék visszamentek a hordozókba, és a csatajelentést
vizsgálták. Egy Stilettot vesztettek mindössze, és majdnem a
Macharielt is, aminek azonnali javításra lesz szüksége.
Bedokkolás után a parancsnoki hajók kapitányai szinte
mindig beszéltek a hajóhoz. Ahogy Aylar is, mielőtt elhagyta a
hidat. Minden hajóban szükség volt egy mesterséges intelligenciára. Minél fejlettebb volt a hajó, az MI annál okosabb volt.
Legenda szintre emelkedett az, mikor az egyik életre kelt, öntudatra ébredt, és a legénység úgy kezelte és viccelődött vele,
mintha ott ült volna velük a hídon. Leginkább a kapitál méretű
hajók rendszere hordozta ezt a tulajdonságot, utánuk a sorban a
parancsnoki hajók voltak.
– Szép volt, bébi – simogatta Aylar a híd zsilipjénél a falat,
melyet megérintve ha sötétben figyelte valaki, alig látható villámokat is látott, melyek emberi szervezetre nem voltak ártalmasak, mindössze a hajó energiától duzzadását jelezték. – Szépeket lőttünk, precíziósakat ismét. Védd meg a formás seggem
legközelebb is. – Ezzel megcsókolta a hideg falat, rácsapott
kettőt, deaktiválta a navigátor és tüzér cyborgokat, és úgy döntött, sétál a kiszállózsilipig, hogy összeszedje gondolatait.
Ez a csata ismét közelebb hozta a holdakat jelképező emlé-

keket a főemlékhez, a gázóriáshoz. Megint jobban átérezte a
régi CESZ vezetésekor átélt dolgokat. Rá is nehezedett a tonnás súly, és az, hogy a legendás hadművelet egy egyszerű felderítőn bukott el, ami átsurrant az áthatolhatatlan védelmen egy
féreglyukon át. És aztán …
Ezekre a gondolatokra megállt. Most nem akart kiszállni,
jobban élvezte hajója biztonságát. Ismét a falat simogatta.
– Ígérd meg, hogy megvédesz, ha úgy alakul. Semmi mellélövés, semmi üzemzavar, rendben? Egy kicsit félek, hogy
őszinte legyek. Ha nem tudjuk elkapni Nameylt, Rufynak reszeltek, és akkor szükségem lesz rád, hogy biztonságba vigyél.
Oké? Szeretlek. – Ismét egy csókot adott a falra, és felnevetett,
mikor egy kisülés megcsípte ajkait. – Te hisztis picsa. – A falra
csapott tenyerével. – Mit akartál mondani nekem ezzel? Hogy
ne érzelgősködjek? Hát jó, nem fogok. De muszáj volt. Na szia,
majd később. Pihenj jól!
Trondam is beszélt a saját hajójához…
– Engedj már ki! – dörömbölt a híd zsilipjén, aminek alrendszere kikapcsolt.
Válaszként leállt még néhány rendszer a hajóban.
– Na mi van, nem tetszik a véleményem? Egyik Stabberről
lepattant egy teljes sorozat, pedig szinte mozdulatlanra lassítottuk. Na mindegy. Biztos rád tört a hiszti valamiért. Igaz?
A rendszerek visszakapcsolódtak, de a zsilip nem nyílt ki a
hídon.
– Látom kezded belátni, hogy igazam van. Figyelj! Most
dolgom van, engedj ki légy szíves!
Semmi. Manuálisan persze ki tudta volna nyitni, de akkor a
hajó még jobban „megsértődne”.
Trondam morgott egyet. Nem először történt ez. Úgy döntött, vár, hogy a rendszer magától térjen jobb belátásra. A sarokban álló kajaautomatához lépett, mely csak ritkán szokott

hajókban lenni, de Trondam rendelt ide egyet. Készíttetett egy
alkalomhoz illő elemózsia csomagot, de mielőtt kivehette volna, az automata is kikapcsolt.
Trondam tehetetlenül széttárta a karját és a plafon felé fordult. – Legalább adj egy csomagot, ha már ki nem engedsz innen.
A csomag kiesett.
– Úgy, köszi. Na, leülök, míg abbahagyod a durcát.
Lehuppant a kapitányi székbe, mikor Aylar hívta.
– Most szállok ki. Islay követi Nameyléket, Udariék is bent
vannak és várnak, úgyhogy akárhova is mennek, sok idő míg
rájövünk hol is lesz az.
– Én is jövök mindjárt.
– Mi dolgod van még?
– Semmi, csak valaki nem akarja, hogy kijöjjek a hajóból.
De téged szeret, gyere be, hozz ki engem!
– Majd később.
– Hé, lehet, hogy ez csak két óra múlva enged ki.
– De mire indulunk, addigra rendben lesz, ahogy ismerem.
– Egész biztosan. Na, hozz ki, gyere szépen!
– Éhes vagyok.
– Gyere, itt van kaja!
– Most semmi kedvem olyat enni.
– Gyere már, hozz ki baszod.
– Szia, később, csókollak.
– Aylar, a ku …
A nő szétkapcsolt. Trondam pedig őrjöngött.
Tíz perc múltán a kijelzők szerint Aylar meggondolta magát. Kompjával Trondam hajójához repült, és bement. A rendszerek teljes értéken kezdtek üzemelni.
– Köszi – szólt Trondam a hangosbeszélőbe, hogy bárhol is
legyen Aylar a hajóban, hallja a hangját.
– Maradj ott… megyek!
Nem sokkal később belépett a hídra, ahová az MI azonnal

beengedte. Beszélgetés helyett Aylar szinte leteperte Trondamot. Szeretkeztek, de maguk sem tudták, hogy a feszült helyzetben ez hogyan sikerült. Talán agyuk visított, hogy tegyék
meg, míg még tudják, mert nemsokára vége mindennek? Ezt
tartották a legvalószínűbb magyarázatnak erre az irreális cselekedetre.
Fél órával később mindketten megnyugodtak egy kicsit.
Aylar elfogadta a rágcsálnivalót, amit Trondam felkínált. Meztelenül ültek a fal tövében, és maguk előtt nézték a padlót.
– Nem tudom, hogy sikerült ez – dünnyögte Aylar.
– Mire gondolsz? Hogy tudtunk kefélni, vagy hogyan jutottunk idáig?
– Mindkettő.
– Nem tudom. Engem mindig kísért a balszerencse, tudod
jól. De nehéz hozzászokni, hogy egyik pillanatról a másikra fenekestül fordul fel minden körülötted. De azért jó tudni, hogy
itt vagy velem. – Kinyúlt, átkarolta Aylar vállát és közel húzta
magához.
Aylar most törékenynek érezte magát, és élvezte Trondam
karjának biztonságát. Hogy lehettem valamikor erős kezű vezető? Csak egy gyenge nő vagyok, nem?! Olyan jó most itt,
mmm.
Ezek az érzések azonban nem tartottak sokáig.
Na oké, tök jó itt az erős karokban, de valamit tenni kell.
Lássuk, mit gondol Trondam.
Kifúrta magát Trondam karjából, és közelről nézett a szemébe.
– Mit gondolsz?
Trondam még mindig a padlót nézte maga előtt.
– Azt, hogy kezdjünk felkészülni passzívan az újabb bujkálásra. Még emlékszem jó pár emberre, akik mesterek az elbújtatásban. A gond az lesz, hogy a körözés mellett magas vérdíj
lesz rajtunk, ami majd úgy vonzza a fejvadászokat, mint kupac
szar a legyeket. És Amarr birodalmi profi fejvadászok is ránk

állnak majd. Azok nem pénzért dolgoznak.
– De mi voltunk az egyik legjobbak.
– Csak a hivatalosan bejegyzett fejvadász cégek között. Az
Amarr fejvadászokat inkább bérgyilkosnak mondanám.
– Azok is pénzért dolgoznak.
– Akkor orgyilkosok, kommandósok, ölebek, akármik. És
ha lesz vérdíj, akkor még az a két másik fejvadász cég is várható, akikről már láttunk adatokat.
– Hűha, azokkal nem kéne összetűzésbe kerülni.
– Nem hát – Trondam simogatni kezdte Aylar csupasz vállát, és közelebb húzta magához, de a nő nem akarta most ezt. –
Mi baj? – nézett rá értetlenül.
– Semmi – rázta fejét a nő. Hajtincsek lebbentek arcába,
melyeket Trondam óvatosan hajtott félre, hogy jobban szemügyre vegye Aylar tekintetét, ami egy kicsit révetegnek tűnt.
– Na most te járatod az agyad valamin. Mi az?
– Elég komplex. Még azért ne adjuk fel a dolgot, hogy elkapjuk Nameylt. Udariék bent vannak a Deimosban. Várunk,
hogy valamit jelentsenek. Islay is követi őket. Nameylnek már
csak egy élete lesz, amit Vladennel együtt minden eszközzel
védeni fognak ugyebár. Rohadtul sajnáltam a csajt amúgy.
– Én is.
– Na és azt se felejtsük el, hogy az ügyük több mint nemes.
Nem is tudom, mikor tett valaki hasonlót. Ha mindezt összevetjük, akkor a mérleg serpenyőjének másik oldalára csak Rufy
kerülhet.
– Azt ne mond, hogy hagyjuk futni Nameylt, és áruljuk el
Rufyt.
– Nem, nem, dehogyis. Tartozunk Rufynak. És ha nem is
tudnánk elkapni Nameylt, és Rufynak fel kéne adnia magát, akkor is inkább a menekülést választom vele. Szeretem őt.
– Én is. Olyan, mintha a lányom lenne. Bár az se kizárt,
hogy van már egy tucat lányom és fiam, mikor leadtam a mintákat.

– Te spermadonor voltál?
– Csak egy időre, még fiatalkoromban.
– Amúgy Udari és Rufy jók együtt. Jó tudni, hogy egy erős
férfi kezében van ez a hülye gyerek. Na és mi lesz, ha teherbe
esik?
Trondam szaporán pislogott. – Te milyen univerzumban
születtél? A természetes úton születés már csak félreeső kolóniákon szokott megesni, és már szinte ciki. Mellesleg Rufynak a
punciján kívül nem sok minden maradt odabent. Kivetette őket,
mikor először menstruált, és lyukat kapart a fájdalomtól a hajó
falába. Te is kivetetted, nem?
– Ó, én már régen.
– Ebből következően ha beleverem a farkam egy vödörbe,
és kiteszem a napra, előbb kimászik onnan valami, mint belőletek.
Aylar kuncogott, és Trondam vállába öklözött. Aztán hozzábújt.
– Ó, de szeretlek téged, matarom.
– Én is téged, elnökasszonyom.
– Már egyre jobban kezdem érezni, mit jelent ez a szó.
– A „szeretlek”?
– Az elnökasszony, te hülye.
– Nocsak, visszatért minden?
– Eddig is emlékeztem rá, de nem éreztem át. De ez kezd
megváltozni.
– Éppen ez a legnagyobb különbség a mostani és a régi
éned közt. Teljesen más voltál régen, sosem bújtál így hozzám.
Akkor inkább én bújtam hozzád.
– Na de most vissza az eredeti témához. Várunk Udariék jelentésére, és az alapján elkészítjük a tervet az elfogásra. Ha
nem sikerül, akkor nekiállunk bujkálni.
– Nem lenne jobb egyből bujkálni, és hagyni Nameyléket
dolgozni?
– Előbb utóbb más fejvadász is rá fog állni, és csak idő kér-

dése, hogy az Amarrok is mikor küldik a sajátjaikat. Nemes
ügy, az biztos, de fel is ébreszti az alvó oroszlánt. Mikor láttál
utoljára Amarr birodalmi flotta megmozdulást?
– Elég régen.
– Ha ezek jönnek, ott kő kövön nem marad.
– Várj csak – Trondam eltolta magától a nőt, hogy a szemébe nézhessen. – Mi van, ha a felszabadított rabszolgák nem
csak egyszerű rabszolgák, hanem valami fontos ügy részesei?
És ezt Nameyl tökéletesen tudja?
Aylar elgondolkodva húzta össze szemét. – Mi lehet az?
– Mondjuk valami titkos tömegpusztító fegyvergyár. Nem
lepődnék meg, ha az eddig kiszabadítottak mind ott „dolgoztak”, és a Vitockal kényszerítették őket munkára. Ha ez így
van, akkor Nameylék célja kétszeresen nemes.
– Vagy pedig valami létfontosságú dolog az Amarroknak,
ami lehet akár egy gyógyszergyár is. Akkor viszont nemes
ügyük egyfajta bosszú is az Amarrok ellen. Na hívjuk csak Kiexet!
Aylar előkotorta padlón heverő ruhái alól a kommunikátort,
felcsatolta, és hívta a férfit.
– Aylar! – hallatszott Kiex hangja. – Mi lesz most?
– Várunk Udariék jelentésére, addig ülünk a seggünkön. De
megtennél nekem valamit?
– Persze, mi az?
– Kérlek nézz utána, hogy Nameylék honnan szabadították
fel a rabszolgákat. Mi volt azoknak a létesítményeknek a funkciója.
– Már részben megvolt, de nekiállok megint. Hívlak, ha
van valami.
– Köszi. – Bontotta a hívást, és Trondam szemébe nézett. –
Ez a felfedezés újra megmásíthat dolgokat.
– Akkor most nem tudunk mit tenni, csak várni.
– De én nem szeretek várni – mosolygott Aylar.
– Tudom, ezért valahogy el kell ütnünk az időt – most

Trondam teperte le Aylart, és újra szeretkezni kezdtek…
Rufy a bedokkolás után szinte halottként ült a kapitányi
székben. Slon szólongatta, próbálta visszahozni az élők világába, de nem sok sikerrel. Rufy most mélyen magába zuhant.
„Hajójában” leállt a reaktor, a kicsi előmerészkedett, és a
nagy is jelen volt egy derengő szellemalak formájában.
– Muszáj megtudnom, mi van a gócokban – mondta a nagy.
– Én is szeretném.
– Méghozzá konkrétan abban, ami az implantok beégéséről
szól. Abban vannak az emlékeim a katonatisztekről.
– Hmm, mit tervezel?
– Biztos vagyok benne, hogy ezeket azért ültették a fejembe, mert szükségük lesz rá. A felfedezőből nem tudták ugye kiszedni. Hmm. Szerintem nem találnak engem, vagy a cégem és
vagy az ismertségem miatt nem tudnak közeledni felém. De ha
én megtudom, hogy kik ők, én közeledhetek. Ha engem akarnak majd, és a titkokat a fejemben, akkor segíteniük kell, különben jöhetnek látogatni engem egy Amarr börtönbe.
– Hmm – ingatta a fejét a kicsi. – Ez jól hangzik. Most már
csak az kell, hogy megnyissuk sikeresen a gócot.
– Hívom a dokit, alámerülünk. És most nem szállunk ki
pusztán egy-két halott miatt. Mi pedig készüljünk fel, hogy
védjük őket a sötét alakoktól. Rendben?
– Felőlem, de ebben a doki is benne lesz?
– Mindjárt megtudja, miféle slamasztikában vagyunk, és
igen.
A nagy Rufy kijött a „hajóból”, és Slonra pislogott.
A lány türelmesen ült mellette, és az arcát figyelte. Tudta,
hogy ilyenkor Rufy intenzív beszélgetést folytat, és ha pusztán
megrázná, semmit nem érne el a felbőszítésen kívül.
– Sloni – mosolyodott el erőltetetten Rufy.
– Ismerem ezt a mosolyt. Mit találtál ki?

Rufy felvázolta a tervet, melyet még azelőtt kellett végrehajtani, míg Udariék nem jelentenek. Talán fél órája váltak
csak el egymástól. Még biztos úton vannak.
Rufy hívta Brolet, és azonnali alámerülés előkészítését kérte. A doki nem értett egyet ezzel, mert szűkös volt az idő, és az
nem vezet jóra, de Rufy ragaszkodott hozzá. Végül kötélnek
állt, és máris megkezdték az előkészületeket. Rufy az érkezést
tíz percre saccolta.
Ezután Aylart hívta, és elmondta mit talált ki…
Aylar a beszélgetés után bontotta a hívást.
– Drága lányunk ismét remek tervet eszelt ki. Ha sikerül,
máris van segítségünk.
– Miért vagy olyan biztos benne, hogy Nameyl és Vladen
befészkeli magát?
– Én így tennék. Egy olyan rendszerben bújnék el, ahová
csak egy bevezető út van.
– De akkor nem tud kimenekülni.
– Nem is akar. Csak fel akar tartani minket addig, míg nem
érnek el még nagyobb sikereket, és nem telik le az egy hét.
Csak egy bejáratra kell koncentrálniuk.
– De honnan tudja, hogy csak egy hét?
– Ismeri az eljárást.
– De azt nem tudja, hogy ez az egy hét szinte ajándék az
Amarroktól.
– Annyit biztosan tud, hogy Rufynak ketyeg az órája. És a
kémei és felderítői jelentik az Amarrok mozgását, a hírek terjedését, és tudni fogják, mikor érkezik el az időpont, amikortól
biztonságban lesz tőlünk.
– És ennyi embere van, hogy így befészkelheti magát?
– Nameyllel együtt Vladent is meg kell említeni. Egyelőre
csak mi vagyunk a nyomukban. És ellenünk könnyen védekeznek, bár már biztos nem becsülnek le, azok után, hogy megta-

láltuk Nameyl búvóhelyét.
Folytatni akarta, de Kiex hívása megzavarta.
– Kiexem – Aylar kijelezte a képét. Már felöltöztek, és még
mindig a Sleipnir hídján voltak.
– Találtam valamit: a telepek valójában biológiai fegyvergyárak voltak. És a rabszolgákon tesztelték őket, mielőtt bevetik.
– Ó, te jó ég…
– Azt hiszem Nameylék Új Éden legnagyobb hősei eddig.
– Egyetértek. Köszi, Kiex. – Aylar bontotta a hívást, és
Trondamra sandított, aki a kapitányi székben ült, kényelmesen
elhelyezkedve. – Ezt nem szabad senkinek a tudomására hoznunk, mert valaki tőlünk árulja el Rufyt.
– Mm-hmm.
Aylar visszahívta Kiexet, megbeszélte vele a titoktartást. A
hívás után ismét Trondamra bámult. Most tőle várta, hogy hogyan tovább.
A férfi a majszolás közben azonban csak maga elé meredt,
és közölte azt, aminek tényét nem tudták megmásítani.
– Azt hiszem még sosem fájt ennyire üldözni valakit. Szegény csaj.
– Ne beszélj úgy, mintha már elkaptuk volna. Ha nem sikerül, majd Rufyra mondhatod ezt. De összességében egyetértek.
Én is sajnálom. Vladen szerencsésebb, még megúszhatja a
klónjával.
– Nos, most megint nem tudunk mást tenni, csak várni.
– De most nem kefélünk. Menjünk, nézzük meg az alámerülést. És reméljük, hogy közben Udari jelent is.
Trondam bólintott, majd a plafon felé nézett kérdően.
A híd zsilipje nyílni kezdett magától…
Rufy és Slon megérkeztek az egészségügyi részlegbe, ahol
Brole és csoportja már sürgött-forgott, készítették elő az aláme-

rülést, és láthatólag serkentőket is magukba nyomtak, amik
jobban elválasztották érzelmi énjüket a fizikaitól. Emiatt az
alámerülés kevésbé hatékony, de a halál ellen jobban védve
lesznek.
– Der kapitány, lassan készen állunk – rohant a lányhoz
Brole, és izgatottan tördelte ujjait.
Rufy szigorú katonatisztként állt, kezét hátra rejtette, mellette Slon hasonlóan állt, hogy „segítsen”.
– Kiváló – mondta Rufy. – Bele kell húznunk, az egységünk hamarosan küldi a jelentést, aztán lesz egy megbeszélés.
– Megbeszéltem mindenkivel, készen állnak a halálra. A
klónoknál fokozott felügyelet van a többszörös aktiválásra.
Most nem jövünk ki két halottnál, hanem addig maradunk, míg
a gócpontot ki nem nyitjuk. Ha még ezelőtt mind meghalunk,
nos …
– Adjanak bele mindent – húzta össze mérgesen szemöldökét Rufy.
– Meglesz. Erre, kérem. – A székek felé intette őket.
Rufy oldalra nézett, Slonra. – Bejössz te is?
– Inkább nem. Csak hátráltatnám őket.
Rufy biccentett.
A csoport elvégezte az utolsó finomításokat, és megkezdték
a rendszerek feltöltését. Egyenként ültek a székekbe. A csoportban két ember sosem merült alá, ők végezték el a rendszerek
üzemeltetését. Leszíjaztak mindenkit.
– Sok sikert – nézett a lányra Slon, és finoman eltolta a dokit, hogy ő szíjazza le Rufyt.
– Most meglesz. Érzem, hogy meglesz.
– A kicsi készen áll?
– Minden fegyvere töltve, kijelölte a búvóhelyeket is a csoportnak. Azt mondta, hogy az új sötét alakok erősek, de sík hülyék. Falba is rohantak már.
– Akkor megint csak azt tudom mondani, hogy sok sikert
kívánok.

– Köszi, Slon. Remélem velem maradsz a végéig, ha roszszul sül el.
– Mindvégig.
Slon még utoljára ellenőrizte a szíjakat, hátralépett, és feltartotta hüvelykujját.
Rufy nem vette le a szemét róla, egészen addig, míg a sisak
leereszkedett.
– Kezdhetjük? – kérdezte az irányító. Férfi volt, Caldari, a
tudós fajtából: nyeszlett test, de mintha a kelleténél egy picit
nagyobb feje lett volna. Talán már nem csak csodálatos lányokat, és robusztus szuper katonákat lehet kitenyészteni, hanem
ilyen gnómokat is? gondolta Slon. Mondjuk az intelligenciahányadosuk biztosan kiveri a biztosítékot. Hmm. Na mindegy,
csak tartsák nekem egyben Rufyt.
Mindenki elforgatta a szíjak alatt kezét, hogy feltartsa hüvelykujját.
A sisakok leereszkedtek, és az előszinkronizációs képek
Rufy fejébe vetítődtek. A lánynak ez most fájt, aztán eltűnt szeme elől a sisak belső lámparengetege, és megjelent a „hajója.
Szinte besuhant az oldalsó lyukon át, és a híd felé nyomult.
Szellemteste átrepült a falakon és zsilipeken, és materializálódott a kis Rufy mellett.
A kicsi éppen sorozatot lőtt hatalmas fegyveréből, és a sötét
folyosón rohamozó sötét alakokat tartotta vissza. Lehet, hogy
hülyék voltak, de igen gyorsan mozogtak.
A nagy Rufy besegített a lövöldözésbe, míg mögöttük
Brole és csoportja is megjelent. Nem viseltek fegyvereket, csak
világító páncélruhákat, amivel megtalálták az utat a hajó legsötétebb zugaiba is.
– Nyomás a híd felé! – kiabálta a kis Rufy. Fegyvere csattogott, bántotta a füleket. – Elzárták a folyosót, ami a reaktorterembe vezet, na.
– Erre – intette a csoportot maga után a nagy Rufy.
Rohantak, ahogy a lábuk bírta. A kicsi követte őket, néha-

néha megfordult és megeresztett egy lövést, hogy megtartsa
előnyüket.
Percekkel később probléma nélkül elérték a hidat. A kicsi
futott be utoljára, lihegett, de csak úgy mintha kocogott volna.
Becsukta a zsilipet maga után, és máris egy kivezető folyosó
felé szaladt.
– Gyorsan, át a „B” folyosón mielőtt rájönnek, hogy van
másik út is a reaktorhoz!
A nagy bólintott, követte a kicsit, és megint maga után intette a csoportot.
A „B” a kettő közül az egyik hídhoz vezető folyosó volt.
Enyhén lejtett. Futás közben Rufy örült, hogy nem kellett hajigálnia a fénycsöveket előre, mert a csoport ruhája szinte ragyogott a sötétben. Elég jól értették a dolgukat.
Nem sokkal később elérték a reaktortermet, ami ismét kietlen volt. A nemrégiben megnyitott kis emlékgóc úgy nézett ki,
mint egy tojás, melyből kikelt valamiféle repülni képes élőlény.
Madaraknak nevezték őket, de manapság ritkaságszámba ment,
ha valaki látott egyet. A többi fekete góc csendben várakozott
arra, hogy újabb óvatlanok próbáljanak bekukkantani, ezáltal
adatokat letölteni.
A zöldes tavak közt a csoport még futtában aktiválta a kocsonyás anyagot, és mikor a megnevezett góchoz értek, szinte
rávetődtek.
– Kezdünk – kiabálta Brole.
– Jó, de ne kiabálj már, ááá – ugrándozott a kis Rufy.
A csoport körüli levegő fényesen világított, és emberi szívverés tempójára lüktetett. Még zúgott is, de ezt Rufyék már
nem hallották.
– Gyere, ide – a kis Rufy a nagy kezébe nyomott egy másik
pisztolyt, és aktivált egy rejtett panelt az egyik ösvényen, a lábuk alatt. Keze sebesen száguldott, minek eredményeképp őrágyúk emelkedtek ki a bevezető három folyosó közül kettőnek a
szájánál az oldalfalakból .

– Hát ez meg? – ámuldozott a nagy.
– Itt volt eddig is, de csak nemrég találtam meg őket tök
véletlenül. Eltartott egy ideig, míg kitaláltam hogyan működnek. De mi most maradjunk annál, amin bejöttünk.
A két Rufy a bejárathoz közel állt. A kicsi meghazudtolta a
fizikai törvényeket ismét, ahogy tartotta azt a hatalmas mordályt, méghozzá úgy, hogy a cső szinte egy centimétert sem
mozdult el. A nagy nem ámuldozott ezen, hanem inkább koncentrált.
– Feltörés negyvenhat százalékon – kiabálta Brole.
A kicsi a nagyra nézett. – Ez tényleg ennyire hülye? Minek
kiabál? Idehozza a sötét alakokat. Talán még keresnek minket a
híd körül és nyernénk néhány percet.
– Szólok neki.
A nagy Rufy Brolehez ugrándozott, mely ugrások megint
meghazudtolták a fizikai törvényeket. Mikor melléje ért, suttogott neki.
– Halkabban, mert idehozod őket.
Brole csak bólogatott, aztán suttogott. – Ötvenhét százalék.
– Ha eléritek a… ó, bassza meg – Rufy tátott szájjal fordult
az egyik folyosó felé, ahol még innen hallva is fültépően kerepeltek fel az őrágyúk.
A sötét alakok megszámlálhatatlanul sokan voltak. És mintha szaporodtak volna a sötétben az elmúlt napokban.
Sokat darabokra téptek a sorozatok, de a többiek mellettük
és testüket fedezékül használva bejutottak a terembe, és sebesen rohanva az ösvényeken a csoport felé vetették magukat.
Sötét körvonalukon kívül semmi egyéb részletet nem tudott kivenni senki.
Az első ötös útját a kis Rufy energianyalábja állította meg,
derékben szelve ketté az alakokat.
A többi már több irányból közelített, és bár eddig még a falnak is tudtak rohanni fejjel, most mintha taktikusan mozogtak
volna. A kis Rufy megszenvedett azzal, hogy a lézersugárral

megfelelő helyen kaszáljon.
A nagy Rufy egyenként terítette le az alakokat. Már legalább tizenötöt lőttek le, az őrágyúk szintén körülbelül ugyanennyit, de még mindig csak zúdultak befelé.
Hárman összeálltak, és elérték a csoportot. Az egyik nőre
vetették magukat, és elráncigálták a góctól, majd magukkal
együtt a zöld tavak egyikébe vetődtek. A nő teste szinte szétolvadt.
A Revenantban a női alámerülő teste megrázkódott, a sisak
alól vér folyt mellkasára orrából, szájából, megállíthatatlanul.
Agya szinte felrobbant a fejében. Nem szenvedett sokáig.
A „hajóban” az öngyilkos alakok is elenyésztek a tóban.
Aztán jött a következő hullám, most négyen vetették magukat
egy újabb tagra, egy férfire. A lendület elsodorta a góctól, és
mire észbe kapott, felnyársalták karmaikkal. Aztán máris a következő felé vetették magukat.
A két Rufy nem győzött lövöldözni. A nagy nem tudta,
hány százalékon állnak, de az is félő volt, hogy most a pánik
megzavarhatta a csoportot. Csak remélni tudta, hogy nem.
Egy újabb halott esett ki a csoportból, ezúttal a fejét nyársalta fel a dárda, ami a gócból vágódott ki.
A csoport ekkor már ki szokott csatlakozni, de a megbeszéltek szerint tovább kockáztattak.
Ismét egy dárdaszúrás: a halott férfi a tóba tántorodott és
beledőlt.
A sötét alakok most már úgy ugráltak a reaktorterem mindenféle berendezésén, mintha csak elektromos kisülést játszanának. Rávetődtek a következő alakra, és miközben maguk alá
temették, szétcincálták.
Majd besurrant a két fő sötét alak: továbbra sem akarták,
hogy bárki a góchoz férjen. A pilóta-alak valamiféle pajzsot húzott fel, mikor a kis Rufy feléje lőtt, közben a csuklyás pedig
került, és oldalról támadott. Szinte a padló felett suhant, mint
valami ősi kísértet. Fekete karját széttárta, hogy elkapja a kis

Rufyt.
A nagy azonban megzavarta két pontos fejlövéssel, amik
azonban mindössze csak annyi kárt okoztak, mintha valaki egy
csatahajó külső burkába lőtt volna egy önvédelmi fegyverrel. A
csuklyás a nagy Rufy felé fordult, melyet a kicsi kihasznált, és
deréktájon lőtte oldalba.
Ez már többet ért: az alak dörgő hangot hallatott, és visszasuhant arra, amerről jött.
A másik azonban most ledobta a pajzsokat, és támadott a
kis Rufyra, aki épp más irányba célzott és lőtt, szinte önkívületi
állapotban üvöltve.
A nagy nem tudta, hogy ez most a félelem vagy az eufória
miatt történik. De azt tudta, hogy ha nem lő rá az alakra, az
maga alá temeti a kicsit. Nyakon találta, de ez sem ért sokat,
mindössze csak annyit, hogy az alak feléje forduljon.
Ekkor ocsúdott a kis Rufy, az alak felé fordult, és telibe lőtte bordatájékon. Az alak felüvöltött, majd két gyors kitérő mozdulattal az újabb rohamozó alakok közé vetődött, végül jobbnak látta, ha kereket old.
Egy újabb csoporttag halt kegyetlen halált a gócból kivágódó dárdától. Már kezdett félő lenni, hogy a csoport nem tudja
befejezni, amit elkezdett.
De Brole egyszer csak felüvöltött: – Száz százalék. Kifelé,
mindenki!
A csoporttagok kirántották kezüket a gócból, és máris öszszekuporodtak, hogy kifakuljanak a hajóból. Egyikük nem volt
túl szerencsés: az alakok a hátába mélyesztették karmaikat, és
berántották egy tóba. Szétolvadtak.
Még heten maradtak, és kezdtek eltűnni a hajóból. Ezt a sötét alakok is érzékelték, és megkezdték a visszavonulást, mert
létszámuk kellően lecsökkent, és a két Rufy így már lazán kivégezné őket. Elsuhantak a lányok mellett, be egy sötét folyosóba.
Brole és a csoport teljesen eltűnt a hajóból, a két Rufy pe-

dig abbahagyta a tüzelést: már csak ők álltak a teremben. Egymáshoz fordultak, arcukon némi félelem villant át, de végül elmosolyodtak és egymás tenyerébe csaptak. A nagy kifakult a
hajóból.
A Revenantban Brole a fejét fogta, és szörnyülködve nézte,
ahogy a halott csoporttagok testét kiemelik a székekből. Mindegyikük szeme fennakadt, szemhéjuk alól, orrukból, szájukból
vér bugyogott elő. De a dolog jó oldala volt, hogy a tagok most
élednek klónjukban, és egy óra múlva elindulnak vissza. A férfi
fel is vette velük a kapcsolatot. Mindenki szidta Rufyt, de abban is egyetértettek, hogy a lány feje életük eddigi legnagyobb
kihívása, és halál ide vagy oda, élvezték ezt a kihívást.
Rufy megint rettenetesen érezte magát, egészen addig, míg
a jelen helyzet ismét tudatosult benne. Szigorúnak kell lennem,
igen. Most nincs idő bűnbánásra. Akinek nem tetszik, tűnés,
igen.
Brolehoz lépett.
– Mit találtak?
A férfi szinte megijedt a lánytól. Megesett már ilyesmi: az
alámerülés oly intenzív volt, hogy azt hitték, a fizikai én is képes ugyanazokra a szörnyűségekre, mint az emlékvilág. De aztán magára erőltette tudós énjét, és megköszörülte a torkát.
– Máris töltjük le és elemezzük. Pár percre szükségünk
lesz.
Rufy bólintott, Slon felé fordult, aki segített a hullák kiemelésében. Megböködte a vállát.
Slon feléje fordult, tekintetéből egyetlen érzést lehetett kiolvasni: „Nézd meg, mit csináltál!” De aztán ő is rájött, hogy
erről Rufy nem tehet. Sóhajtott egy nagyot.
– Bocs.
– Hü? Sloni, miért kérsz bocsánatot?
– Hát hogy haragudtam rád egy pillanatig.
Rufy nem kezdett el magyarázkodni, hogy „de hát nem is
mondtam semmit”, mert jól tudta, hogy Slon tisztában van az

érzéslátó-szem képességeivel.
– Semmi baj – mosolygott barátian. – Én is rosszul érzem
magam.
Slon a saját véres kezét nézte, majd az egyik hullát, amit
éppen bezsákoltak, és máris ráillesztették a jelzést, hogy biomassza feldolgozásra szánják. Temetni nemigen szoktak senkit.
– Mit találtunk?
– Brole mindjárt elemzi.
Eközben bezsákolták az utolsó hullát is, a halottak az új
testükben pedig hívták a csoportot, és jelentették, hogy máris
állnak a testébresztő fürdőbe, összeszedik magukat és elindulnak vissza.
Brole máris az adatokat kijelző képernyő elé ült, és a kékesen derengő billentyűzeten megkezdte a talált adatok elemzését.
Az emlékek – ahogy már eddig is tudták – a drogok és implantok beégéséből származó érzéseket rejtették. Szörnyűséges
képek villantak át a képernyőn: Rufy saját teste, ahogy beültetik tüdejébe a légszűrőket. Látta saját mellkasát felnyitva, szíve
ott kalapált a véres szétnyitott bordák alatt. A tüdőből meganynyi tű állt ki, végüket elektródák kötötték egy vaskos kábelköteghez, ami egy nagy gépbe vezetett. A tűkön át fecskendezték
be a légszűrők nanorobotjait, hogy ne kelljen magát a tüdőt is
felnyitni a szűrők elhelyezésekor. Eközben az alkaron is végezték a módosításokat, hogy beültessék a légzsákokat. Mint egy
fegyverben, szinte be lehetett tárazni különféle gázokat. Az
egészben a legijesztőbb az volt, hogy a műtétnél Rufyt nem altatták el. Már nem emlékezett, hogy ezt így kérte, hogy nézhesse, vagy szándékosan nem altatták el, vagy elérzéstelenítették
az egész testét?
Ezt látván Rufy a saját alkarját simogatta, és érezte a dudorodó tartályok meglétét. Óvatosan szétnyitotta kabátját is: a hűvös levegő beszökött alá, ahol még mindig szinte meztelen
volt. Mellei között végigsimította bőrét. A plasztikai műtét ki-

válóan sikerült, senki nem vette volna észre, hogy a mellkast
egyszer már megnyitották. Ennek ellenére Rufy mégis érezte a
heget. De aztán rájött, hogy ezt csak a látottak miatt meséli be
magának.
Ezután jöttek a drogok. Szinte az összes harci drogból legalább egy lövetet át kellett élnie a lánynak, kezdve a leggyengébbtől a legerősebbig.
Ez idő tájt volt tíz éves, ekkor öregítették testét hetente
több alkalommal. Az enyhén radioaktív dózis viszketett, a bőre
több helyen égett. Mindig a határig mentek el. Ha tovább, Rufy
meghalt volna, ha alább, akkor nem érték volna el a kívánt fizikai életkort. A folyamat precíz volt.
Aztán a képek felvillantak, mikor a legerősebb drogokat injektálták be a lány testébe. Szellemalakok suhantak át. És öszszegyűltek.
Kilencen voltak, és Rufy ágya körül álltak félkörben. Középen állt a folyamatot vezető orvos, és éppen arról beszélgettek,
hogyan halad a lány öregítése. Az eredményeket hallva a kilenc
tag láthatólag vezetője két kristályt nyújtott át a dokinak, és
kérte, hogy ezt a felnőtt emlékek közé ültessék be. A doki figyelmeztette, hogy ezek az emlékek nem passzolnak a jelenlegiekkel, és lehet, hogy gócok formájában gyűlnek majd össze.
A vezető nem bánta, és hozzátette, hogy megvan a megfelelő
védekező funkció, senki nem tudja csak úgy kinyitni, és mikor
eljön az idő, megkeresik a lányt.
Hát ők voltak a rejtélyes katonatisztek.
Rufy és Slon a száját tátotta. Végre a dolgok nagy része világossá vált Rufyval kapcsolatban. Aztán az egyenruhára közelítettek, a kitűzőre, és az emlékeket figyelők egy emberként
hördültek fel:
A kitűző a Jove birodalomé volt…
Az emlékek végére érve toppant be Aylar és Trondam. Rufy

és Slon tanácstalanul néztek egymásra, még ennél is tanácstalanabbul Aylarékra.
Aylarék végignézték a felvételt, és újra csodálattal adóztak
Rufynak. Nem semmi dolgokon ment keresztül.
Mikor pedig meglátták a kitűzőt, ők is felhördültek.
Összedugták fejüket, hogy teljesen megértsék ennek az emléknek a jelentőségét, de csak újabb kérdések vetődtek fel. A
Jove birodalom elszeparálta magát egy régióban, ahová nem
vezetett semmiféle járat, még féreglyuk sem. Szóbeszédek szerint léteztek kapuk, melyek a területükre vezettek, de a kapukat
lekapcsolták, és helyzetüket törölték mindenféle adatbázisból.
A Jove nép időnként megjelent szuperfejlett hajóikkal Új Édenben, de csak mint néma megfigyelők. Nem léptek kapcsolatba
senkivel, sőt sokan egyfajta istenként is tekintettek rájuk.
Népük közt egy halálos betegség ütötte fel fejét, melyet
csak Jove-kórnak neveztek. Több lefolyása létezett, de mindegyik halállal végződött. A beteg vagy pszichopatává, szociopatává vált, vagy csak egyszerűen elvesztette érdeklődését a
külvilág iránt, melybe a táplálkozás is beletartozott. Sokszor
mosolyogva száradtak ki.
Erre a betegségre nem létezett a mai napig ellenszer, és ez
volt az egyik oka, hogy a Jove birodalom elszeparálta magát. A
betegségnek még a forrását sem találták meg, csak sejtették,
hogy a szintén fejlett biotechnológiai kísérletek egyik előre
nem kalkulált hibájából származott.
Akárhogy is, a Jove birodalom misztikum volt, megjelenésük ritka, és olyanról is létezett hír, hogy bizonyos emberek a
négy fajból bebocsátást nyertek Jove területekre.
A felvetődött kérdések a következők voltak: miért akarta a
Jove birodalom egy megőrült felfedező emlékeit kimenteni egy
beimplantálással? Na és most akkor hol vannak? Rufy terve
szerint őket kéne megkérni, hogy segítsenek, de ha a Jove-k
nem léptek kapcsolatba valakivel, akkor senki nem tudott kapcsolatot kezdeményezni velük. Másik, hogy vajon a „pilótát” is

ők adták? Ez logikus volt: meg akarták védeni a felfedező emlékeit.
Na és mi lehetett az, amit a felfedező tudott, és kell a Joveknak? Talán a kórjukra az ellenszer? Vagy valami más? És egyáltalán, hol a francban van az a rendszer?
A kérdések ismét fontosak lettek, ezért Brole és csoportja
máris újabb stratégiák kidolgozásába kezdett az alámerüléssel
kapcsolatban, és megbeszélték Rufyval a periodikus alkalmakat – feltéve, ha Nameyl elfogása sikerül.
Aztán misztikum és rejtélyek ide vagy oda, ezek sajnos
nem segítettek a jelenlegi probléma megoldásában…
166 óra és 12 perc a határidő lejártáig…
Udariék a Deimosban egy félreeső szekcióban bújtak el,
közel a hídhoz, és várták, hogy az utazás a végéhez érjen. Már
több mint egy órája nem álltak meg, ami azt jelentette, hogy
legalább negyven ugrást hajtottak végre. A kompot a hajóra
csatlakozva hagyták, apró tömege nem zavarta meg a millió
tonnás testet a hiperűrugrások során.
A kis szekció egy karbantartó robotokat tároló terem volt. A
fűtés épphogy üzemelt, pusztán csak annyira, hogy az alacsony
hőmérséklet miatt ne keletkezzen kár semmilyen rendszerben
vagy robotban.
A terem három falán humanoid robotok álltak készen arra,
hogy aktiválják őket, és megkezdjék a javítást. Olcsónak tűntek, minden hajó alaptartozékának – hajónként körülbelül tíz
vagy húsz, kapitál hajókban akár száz is.
Mei egy ládán ücsörgött, kardját térdén egyensúlyoztatta,
figyelte a plafonról érkező erőtlen fényeket tükröződni a kard
pengéjén. Fel-felnézett a többiekre, akik körbeállták. Szinte az
egész út alatt beszélgettek, mintha csak egy bárban ülnének. De
hát nem tudtak tenni semmit, míg nem érkeznek meg.

Azt már megbeszélték, hogy Rufy és Aylar döntése alapján
vagy elfoglalják a hajót, vagy csak csendesen bent maradnak és
figyelnek. Mindkét esetben pozíciójelzést kellett leadni, melyhez a szükséges modulokat több helyen tapasztották a hajó falára, lehetőleg rejtve, hogy ha meg is találnak egyet, a többi
még gond nélkül üzemeljen.
Mei távolságtartóan viselkedett minden Amarral még bebörtönzése előtt, de ott bent és most ledobta ezt. Udariékat már
a börtönben megkedvelte, és ez a szimpátia kétirányú volt.
Nassy és Leyx féltestvériségét Mei örömmel figyelte, hogy
mennyire óvják egymást még biztonságos helyzetben is. Ők is
tisztelték Meit, látták hogyan harcol a valóságban, és virtuálisan is, na és hogy mi mindenen ment keresztül.
Mei óva intette Udarit attól, hogy kihasználja Rufyt, de a
férfi biztosította, hogy még ha nem is tudják elkapni Nameylt,
akkor is Rufy mellett marad és bujkálni fog. Némileg már hozzászokott: a Fregattverseny után még a fődíjat sem tudták nyugodtan átvenni, mindenhol ott volt a Concord, és vadászott rájuk. Klónjuk felett is állt egy kisebb egység, tehát ha újraéledtek volna, vége a játéknak. Figyelni kellett minden ugrásra, állomásokba és kolóniákra álcaruhákban mentek. Rufy, Slon,
Kiex, Nassy, Leyx és Udari voltak akkor együtt. Udariék elég
hamar kiborultak Kiextől, de ugyanilyen hamar belátták, hogy
ez az akadékoskodás és paranoia a lehető legjobb védekezés.
Aztán az üldözés alábbhagyott: a Concord csak néhány hetet vagy hónapot szokott erre szánni, utána inkább a fontosabb
problémák felé fordítják figyelmüket. Esetükben három hónapig tartottak ki.
Udari ekkor már eladta az állomást, és készítette a vételt a
Revenantra. Mikor már végre ki tudtak dokkolni anélkül, hogy
ne célozzák be őket azonnal, máris a szuper hordozó felé vették
az irányt, hogy megkezdjék a berendezkedést.
Rufy még az odaúton találta ki a fejvadász társaságot, mely
elsőre őrültségnek tűnt, de néhány mintatervvel megmutatta,

hogy igenis működhet. A hajót berendezték, vásároltak még két
hordozót, és megkezdték a toborzást. Rufy tudta, hogy Aylar és
Trondam rendelkezik leginkább sok baráttal, ezért már a Fregattverseny után három héttel megkeresték azt a DNS börtönt,
és betörtek. Megszerezték a mintákat, de az újraélesztéssel egészen idáig várniuk kellett.
Mei megilletődötten kérdezte, hogy kiszabadítása csak
azért történt meg, mert Izvert épp ide kellett hozni, vagy azért,
mert ezt Rufy már jó előre így tervezte? A válasz előbbi volt,
mely lelombozta Meit, hogy ő nem szerepelt a főlistán, de
megnyugtatták, hogy az a börtön remekül védett volt, na meg
ha az újonnan alakult fejvadász cég egyből egy börtöntámadással kezdi, az minden, csak nem egy hosszú pályafutás kezdete.
Udariék meséltek néhány hajmeresztő akcióról a céggel,
hogyan találták meg a kezdő pilótákat terrorizáló kalózok fészkét, hogyan semmisítették meg a transzportvadászokat, hogyan
dolgoztak néhány napig még a Concordnak is, hogy javítsák
státuszukat, hogyan számolták fel egy profi kalózszövetség
flottáját, velük együtt bányászvadászokat is, valamint hogyan
töltöttek el napokat az átmenő forgalom figyelésével is Lowsec
és Highsec rendszerek határvidékén, hogy felbukkanjon valaki,
akinek a fején csak egy icipici vérdíj van. A mindennapok izgalmasan teltek, a tagok remekül összecsiszolódtak. És aztán
jött Izver elfogása, majd a börtöntámadás, és végül itt tartanak,
hogy a jól menő cégnek ketyeg az órája.
– Azt hiszem megérkeztünk – nézett Meiről a plafon felé
Udari.
– Miből gondolod? – pillantott rá Nassy.
– Utazósebességgel haladunk valami felé. – Visszanézett
Nassyra. – Csatlakozz rá a rendszerre!
A nő oldalra fordította fejét, hogy vállán a látszólag alvó
Semkath kinyújtóztassa tagjait. Ennek láttán mosolygott a férfire. – Fejlődik a kicsi.
– Nem mondod, hogy ezt te programoztad bele?

– De, én. Egy állat viselkedésmintáját szinkronizáltam öszsze a robotéval. Ha húzunk rá valami műszőrt, vagy tüskéket,
akkor úgy tudok vele mozogni, mint egy kisállattal.
– De azzal állomáson ne. Ott egy kisállat még furcsább,
mint egy robot.
– Persze, tudom. Csak ez is megvan.
Semkath leröppent róla, és finoman landolt az oldalfalon,
ahol egy panel alatt futott a hajó rendszerének egyik energiakábele. A robot rácsatlakozott, kapcsolatba lépett Zainnal, ami kivetítette a jelen naprendszer helyzetét, és a hajó irányzéki
szkennerével végeztek egy gyors felmérést.
Udari jól sejtette: egy Nullsec zsákrendszerbe érkeztek. A
rendszer közepén egy kék csillag ontotta magából halálos sugarait. Körülötte öt bolygó keringett: belülről kifelé haladva egy
láva-, egy szikla-, egy mérsékelt övi, és két gázóriás, mindkettő
masszív gyűrűvel. Ez utóbbiak nyolc és tíz holddal szabványosnak voltak mondhatóak Új Édenben. Állomás mindössze
egy volt, a hármas bolygó holdja körül orbitális pályán.
Az első két bolygónak nem volt holdja. A harmadik bolygó
holdjánál, az első gázóriás két-, és a második három holdjánál
irányítótornyokat állítottak fel. Védőmezejük aktívan üzemelt,
a torony segédmoduljai komótosan fúrták ki az ásványokat a
holdból. Többféle modult láttak a tornyoknál: laboratóriumokat, silókat, ütegeket, drogfeldolgozókat, és hajóhangárakat.
Minden volt, ami egy hatalmas flotta építéséhez szükséges.
A konstellációtérkép alapján a zsákrendszer utáni egy csőrendszer volt, azután pedig háromfelé ágazott az út. Elég közel
volt Lowsec, mindössze öt ugrásra: Nameylék ezért tudtak
gyorsan megjelenni és mobilizálódni, hiszen nyugodtan mozoghattak Highsecben is, ami még újabb öt ugrásra kezdődött a
Lowsec rendszer mögött. A környező konstellációkban a Neocom statisztikája alapján nem kerítettek nagy csatározásokra
sort. Vagyis a búvóhely tökéletes volt egy cégnek, aminek
egyik vezetője nyakig van a pácban.

Udari összegyűjtötte az adatokat, és hívta Rufyt.
A lány hamar fogadta a hívást.
– Udi – mosolygott arcképkijelzéssel.
– Drágám. Elég mogorván váltunk el, örülök, hogy visszatért a jókedved.
– Ó, az nem én voltam, tudod. De találtunk egy csomó mindent a fejemben, míg ti utaztatok.
– Nahát, újabb alámerülés? És?
– Emlékszel a katonatisztekre, akik az emlékek beültetésekor ott voltak nálam? Azok a Jove birodalom tisztjei.
Udari szája tátva maradt, ahogy a többieké is. Hirtelen azt
is elfelejtette, hogy mit is csinálnak itt.
– De sajnos … – sóhajtott Rufy. – Szóval az volt a kicsi tervem, hogy kitaláljuk ki ültette be az emlékeket, és megkérjük,
hogy ha vissza akarja őket kapni aktívan, akkor segítenie kell
nekünk. De ezt dobtuk.
– Értem. Kár. Akkor marad az eredeti terv. Nos, megérkeztünk. Máris küldöm az adatokat. Ott van Aylar?
– Itt vagyok – szólt bele a nő, és láthatólag maga elé húzta
Rufy csuklóját. – Minden rendben?
– Igen, minden oké. Azt hiszem megtaláltuk Nameylék bázisát. Ezeknek minden van itt, ami egy teljes flottaépítéshez
kell, szerintem ki se kell tenniük a lábukat innen.
– Sajnos Rufy terve nem jött be, de most jön az enyém.
Várhatóan el kell foglalnotok a hajót, vagy átszállni egy másikba, amin van ugrópont nyitó, és azt elfoglalni. Ezután pedig
sejted mi lesz.
– Miért nem jövünk csak be egyszerűen a kapun, és elrejtőzünk a rendszerben?
– Azért, mert Islay is ment veletek, az előbb jelentett. A
kapu külső felé egy térbombás csatahajó kötelék állt fel. És ha
kint van, bent is van. Azon még egy mikrómeteor sem jut át.
– Hmm, ezek akkor sejtették, hogy üldözzük őket.
– Szerintem is. A lényeg, hogy csak ugróponttal tudunk be-

jutni. Beugratjuk a hordozókat.
– Azokat hamar megtalálják, és nem álljuk sokáig a sarat
ilyen flottával szemben.
– Na igen, de az ugrópont nyitás előtt még egy irányítótornyot is el kell foglalnotok.
– Mi? Azt meg hogy?
– A mostaniban vagy akármelyik másik hajóban egyszerűen
berepültök a védőmező alá. Kiszálltok, bementek a toronyba,
és szétcsapjátok a személyzetet, hogy változtassák meg a belépőkódokat.
– És ha nem kóddal megy hanem státusz alapján?
– Használd a mostani pilóta azonosítóját. És szabadon mozoghatsz. Aztán ha megvan a torony, beugrunk a hordozókkal,
és irány a védőmező alá. Vladenék majd szét akarják lőni a tornyot, ezért oda csoportosulnak. Nekünk ez kedvez. És akkor
jön a másik segítség.
– Nocsak az egyetlen terv nem jött be, akkor mi mást találtál ki?
– Rögzültek az emlékeim. Már emlékszem a titkos hívófrekvenciánkra, amit réges-régen létesítettünk, de nem éltük
meg, hogy aktiváljuk.
– Miféle titkos …
– A CESZ.
– Aylar, meghülyültél?
– Nyugi, már nincs CESZ, de még van odakint százszámra
egykori CESZ kapitány. Nem tudom, mit csinálnak mostanában, de az tuti, hogy nem tudják hogy élek. Ha aktiválom a csatornát, tudom hozni őket, de azt nem tudom, mennyien jönnek
majd. Elsőként ezt fogjuk megejteni. Akárhogy is, a ti feladatotok adott. Tehát először egy ugrópont nyitós hajó, aztán a torony. Addig kiderül, hogy mennyi embert tudok összeszedni.
– És ha senkit?
– Akkor magunk leszünk. Akkor addig harcolunk, hogy ti
bejussatok az állomásba, és elkapjátok Nameylt. Tartanunk kell

a frontot, amíg tudjuk.
– Hmm…
– Tudom, elég rázósnak ígérkezik. Minden rajtatok múlik.
Mei már ott van veletek. Most majd látjátok, mit tud.
Udari lenézett az ücsörgő nőre, és a zavarodott pillantást
látva szinte hisztérikusan üvölteni kezdett gondolatban. Egy
ilyen mészáros hogy a fenébe tud zavarba jönni? Ahhoz kéne
valami érzelem, nem? Vagy Meinek több van, mint gondolom?
Hmm. És megint, hmm. A faszom az egészbe, ez mind Rufy miatt van. Na de már mindegy, nem akarok menekülni még egyszer, azt meg végképp nem, hogy már csak rács mögött lássam
a kicsikémet. A kis pici Rufykámat. Tehát rajtunk a világ szeme.
Ránézett az egységre. Hát az biztos, hogy most sok vért fogunk
ontani.
– Hát jól van – sóhajtott egy mélyet Udari. – Ez rohadt rázós lesz.
– Az. Nem is tudom, mit kéne még mondanom. Sok sikert.
– Köszi. Még egy kérdés. Ti mit fogtok csinálni?
– Nos, én a CESZ tagokkal fogok valószínűleg kurva sokat
csacsogni. Ez nem kizárt, hogy akár napokig is eltart majd.
Csak akkor nyitjuk az ugrópontot, ha ezen már túl vagyok. Ti
persze közben teszitek a saját dolgotokat. A többiek meg kimennek a környékre pár őrjárattal, hogy Vladen esetleges felderítőit és szállítóit lekapdossák.
– És mi van a tervükkel? A rabszolgák felszabadításával?
– Jó kérdés. Vagy folytatják, vagy szünetelnek, míg letelik
az egy hét. Szerintem utóbbi.
– Ha én lennék Vladen, én is így tennék, és utána visszatérhetnénk a régi kerékvágásba.
– Nos akkor, még egyszer, sok sikert.
– Neked is. Udari vége.
– Aylar vége.
Udari bontotta az adást, majd elgondolkodóan fogta meg
állát. Először az ugrópontos nyitó hajó, aztán a torony. Szerezni

kell egyet, és azzal menni a toronyhoz. Azt nem tudta, hogy
milyen modulok vannak a Deimoson, ezért megkérte Nassyt,
hogy jelezze ki ezt.
A minimális esély, hogy mégis van a hajón ugrópont nyitó
modul persze nem jött be. Azonban a tornyok védőmezeje alatt
és szerte a rendszerben sok mobil depó lebegett, melyekhez
csatlakozva pillanatok alatt fel lehet szerelni egy ugrópont nyitót, és ki se kéne szállni. Ehhez persze már ki kéne iktatni a legénységet, és elfoglalni a hajót, hamis azonosítóval irányítva.
Senki nem venné észre ezt a flottából. De a modul felszerelése
gyanús lenne.
Aztán jött a tény: Vladennek nincsen kapitál hajója. Ebből
következően szükségtelenek az ugrópont nyitók a hajókon,
nem is lesz egy sem ilyennel felszerelve. Maradt az eredeti
terv: maradnak a Deimosban, és szerezni kell egy ugrópont
nyitót. Már csak az volt a kérdés, hogy honnan.
Udari megnézte a piacot. Nem remélte, hogy talál a rendszerben, de csodák csodája mégis volt kitéve egy, a Highsec
rendszerek árának többszöröséért. Ez persze nem számított. Viszont ha megveszi, és valaki figyeli a tranzakciókat, máris gyanakodni kezdhet. De ezt Udari végül kizárta, hisz Nameylék
percenként biztosan tucatnyi tranzakciót bonyolítanak le szerte
Új Édenben. Sőt ha a hajó rendszerén át veszik meg, senki nem
fog gyanakodni semmire, hisz az olyan, mintha a kapitány venné meg.
A hajó rendszerén át belépett a piacra, és megvásárolta a
modult. Aztán tett egy gyors jelentést Aylarnak. Tehát ugrópontos hajó megvan. Most el kell foglalni a hajót, bedokkolni, felszerelni a modult, aztán irány egy irányítótorony alá, és afelett
is átvenni az irányítást…

9. RÉSZ

Az elfogás 1. nap
165 óra és 30 perc a határidő lejártáig…
Nameyl a menekülés során átszállt egy elfogóba, és azzal
folytatta útját a rendszerbe. Breget is magával vitte, mint foglyot, hogy majd kivallassák. Breg magához tért. Megbilincselték. Próbált érvelni, hogy tényleg segíteni akart. Nameyl megígérte, hogy tisztázhatja magát, de nem most. Breg máris szidta
Rufyt, és átérezte Nameyl kétségbeesett helyzetét.
Nameyl a bedokkolás után máris kompot hívott, és a hangárszekcióba lépéskor hatalmas üdvrivalgás fogadta az állomás
személyzetétől, akik egytől egyig támogatták cégüket.
Meghatódott, de az átélt sokkot még nem tudta elfeledni.
Ijedten nézte a tömeget, nehogy előbukkanjon valaki, aki ráveti
magát és visszaviszi a cellába.
Aztán az embergyűrűben már biztonságban kezdte érezni
magát.
Breget átvették, és elvitték. Az állomás fogdájába zárják,
Nameyl és Vladen fogja kihallgatni.
Nameyl felvette Vladennel a kapcsolatot. A férfi húsz percre volt Maelstromjában: az elfogók még a visszaúton is legyorsulták.
Nameyl megnyugtatott mindenkit, hogy minden rendben
van, és hogy ilyen sokkot nem élt át még sosem. Nem tartotta
kizártnak, hogy Rufyék jönni fognak utána. Ezért le is adta róluk a személyleírást, hogy ha bárki látja őket, azonnal fújjon riadót. Persze a kapublokádon nem fognak átjutni, de a Kullancs
egység még okozhat meglepetést. Ha sejtette volna, hogy már a
rendszerben vannak, máris első fokú harckészültséget rendelne
el, és mindenkinek a kezébe fegyvert nyomna.
Jó negyven perc múltán érkezett meg Vladen. Bedokkolt,
kiszállt, és a komppal a csarnokba érkezett.

Úgy ölelték egymást Nameyllel, hogy a tömeg szinte
csendben maradt: hallani akarták a hősök szavait.
Percekig el sem eresztették egymást. Többen felvételeket
készítettek, hogy ez motiváló legyen számukra, a határtalan
szerelem és önfeláldozás mintaképei.
Vladen eltolta magát a nőtől, és a szemébe nézett. Majd egy
hosszas csók következett.
Ezt a tömeg ismét csendben és áradozva figyelte. Bőven
voltak itt nemrégiben felszabadított rabszolgák is, és már kezelték őket a Vitoc függőséggel úgy, hogy adnak nekik újabb
folyamatosan csökkenő adagokat. Nem volt garantált a siker,
de még mindig jobb volt, mint tehetetlenül vergődni az elvonási tünetektől.
– Édes drága szerelmem – Vladen most a nő arcát csókolgatta. – A poklok poklát éltem át.
– Hát még én.
– Tudom, kicsim, ne haragudj. Biztos sokkot kaptál.
– Azt is, és még majdnem szívinfarktust is, mikor megjelentek a lakosztályomnál. De talán jobb lett volna, mert akkor
újra tudnék éledni, a jeladó bénítás nélkül.
– Megpróbáljuk orvosolni ezt.
– Nem lehet, tudod jól, ne akarj vigasztalni nem létező dolgokkal. Egy életem, egy halálom van már csak.
– Amire viszont vigyázok, mint a szemem fényére.
Lassan elindultak, keresztül az embergyűrűn, hogy lepihenjenek.
Vladen elrendezett mindent a céggel kapcsolatban: várakozó álláspontot hirdetett ki. Nincs vásárlás, nincs szállítás, nincs
vadászat, míg ezt az ügyet meg nem oldják.
Nameyl már idefele jövet elmondta meglátását Rufyval
kapcsolatban. Nagyon lebecsülték őket, ezért most teljes védekezésbe fordulnak addig, míg nem látják a hírekben azt, hogy
Rufyt elkapták vagy kivégezték vagy hatalmas vérdíjat tűztek
ki rá a fejvadász törvények megszegéséért.

Nameyl teljesen magába zuhant, és zombiként bámult előre, mikor egy állomás-kocsival a közös lakosztályuk felé haladtak, melyet alig használtak eddig, lévén mindig ott laktak, ahol
ügyködtek, és az bizony elég nagy területet érintett.
A lakosztály a Minmatar állomás három gigászi karjának
végén, egyik lakószekcióban helyezkedett el. Szobák és lakosztályok százai nyíltak a hatalmas kútszerűen kialakított modul
oldalából, több szinten. Az állomás falai több helyen szorultak
karbantartásra és felújításra, de senki nem foglalkozott vele.
A kocsi az alsó szintre suhant be. Fejük felett máris látták
az üvegburkolatot, melyen át szikráztak a csillagok, és egy köd
is látható volt, kaotikus mintázatával arra emlékeztetett, mikor
valaki dohányzik, és a szállongó füstöt színes fényekkel világítják meg. A köd persze innen szemlélve nem mozgott, de ha
ott lettek volna, sok-sok ezer fényévre, minden száguldana körülöttük.
A lakószekcióban negyvenkét szint volt, mindegyikből átlagosan ötven lakosztály nyílt, ablakuk az űrre nézett.
Fellebegtek a huszonharmadik szintre, és Vladen letette a
kocsit három másik mellé egy landoló platformra. Lenézett a
mélybe: még ott is örvendeztek néhányan.
Nameyl kikászálódott a kocsiból, de majdnem összeesett.
Most érezte, hogy minden energiája elhagyta. Vladen megsegítette, és máris a lakosztályhoz ugrott, hogy nyissa az ajtót. Aztán máris vissza kellett ugrania feleségéhez, mert majdnem lezuhant a derékig érő korláton át a mélybe.
Beléptek. Vladen máris beállította a fűtést: a padló, a falak
melegedni kezdtek, és egy hőbefúvó kezdett zúgni. Eléje álltak,
hogy felmelegedjenek.
Nameyl szívszorítóan zokogni kezdett. Nem a szabadságot
érezte, hanem azt, hogy csak egy kimenőt kapott, és nemsokára
vissza kell mennie a hűvös cellába. Belecsimpaszkodott a férfibe, és majdnem ledöntötte a lábáról.
– Ígérd meg, hogy ha rosszul sülnek el a dolgok, te vetsz

véget az életemnek.
– Hohó, drágám, attól még messze állunk. Itt biztonságban
vagy. Nem jutnak be ide. Megvárjuk míg Rufyt elintézik, és
minden rendben lesz.
– És ha őt el is intézik, mi van a többivel? Félek.
– Ne félj. Itt vagyok veled.
– De ott a cellában nem voltál. Ha elszakítanak tőled, akkor
inkább a halál.
– Jól van, nyugi. Először is össze kell szedned magad, hogy
kiötöljünk valami tervet. Vegyél egy forró fürdőt, egyél valamit! Itt leszek veled, mindent szüneteltetünk.
– Jó – szívta meg az orrát, és ismét kibuggyant néhány
könnycsepp.
– Ó, gyere ide – Vladen megölelte, és simogatta a hátát. –
Minden rendben lesz, ígérem.
Nameyl úgy kapaszkodott bele, mint rémült kislány az anyjába. Egyik szerep stimmelt, a másik nem.
Vladen tudta, hogy kedvese már nem lesz a régi. És ez a
jeladó blokkolás veszélyessé tesz minden további manővert,
mert ha Rufytól meg is szabadulnak, még vannak bőven odakint pénzéhes emberek.
– Drágám, figyelj! – suttogta a férfi. Eltolta magát, hogy a
nő szemébe nézhessen.
Nameyl falta a szavait, bármit, ami segíthet megnyugodni.
– Kitaláltam valamit – simogatta az ezüst tincseket Vladen.
– Akarod hallani most, vagy előbb veszel egy fürdőt?
– Most.
– Oké. Abbahagyjuk. Elbújunk, míg Rufyt bekaszálják, ide
nem jutnak be. Aztán a vérdíj is elévül pár hét után, és senki
nem jön utánunk. Átadjuk valakinek a tervünket, és élünk békésen, míg meg nem halunk.
– Nem.
– Édesem, hidd el…
– Azt mondtam nem. Ez a mi tervünk. Félek, rettenetesen,

de egy szóval sem mondtam, hogy dobjuk a tervünket. Ha mártír leszek, hát mártír leszek.
– Egészen biztos vagy ebben? Bárhogy szeretnéd, én támogatlak.
– Mindig én voltam a rossz kislány, te csak támogattál a
bűnben. Egészen biztos vagyok benne. Ismerem magam. Majd
bepisiltem a félelemtől. És most is nagyon félek. De a tervet
folytatjuk. Persze megvárjuk míg Rufyt elkaszálják, és utána.
– Hát jó – mosolygott a férfi. – Nem hittem volna, hogy így
döntesz.
– Én sem. Akkor nézzük azt a fürdőt.
– Menjek veled?
– Igen. Sajnos az ijedtségtől még egy vékony vékony pálcát
sem tudnál most felcsúsztatni nekem, de egy masszázs jól esne.
– Megkapod. Gyere!
Átkarolva egymást indultak el a fürdő felé…
Aylarék az Udarival való beszélgetést követően szétváltak,
már aki a Revenantban volt, és a dolgukra mentek, hogy információt gyűjtsenek, vagy pihenjenek, míg a Kullancs egység
nem hajtja végre a feladatát.
Rufy egyedül maradt a teremben. Még látta, hogy az elkapkodott döntése miatt visszatért a rossz kedv.
Megint pokolian érezte magát. Ha most egyet kívánhatott
volna, az az lenne, hogy vissza tudja pörgetni az idő kerekét, és
ne tegyen jelentést az elfogásról. Azt már nem kívánta, hogy el
tudják kapni Nameylt, mert nagyon sajnálta a nőt, és még ennél
is jobban tisztelte a tervüket. Nem is vetemedett talán még soha
senki ilyen bátor tettre. És mindezt tönkretettem.
Úgy döntött, ideje egy kicsit magát is megbüntetni. Idő
még van erre. Akkor legyen.
Elindult…

Egy órával később Aylar és Trondam Kiexnél vendégeskedtek, ahol egy gyors felderítést folytattak a Neocomban CESZ
tagokról, akik még aktívan repültek. A lista tizenkét embert tartalmazott. Mindnek volt saját cége, és a cégtagok is egytől
egyig a CESZ sorait erősítették régen. Aylar szíve megdobbant,
mikor meglátta őket, és szinte érezte magán tekintetüket, mikor
még aktívan harcoltak.
Ám találtak valami mást is. Ezeket a tagokat bár könnyen
harcra lehet fogni, sajnos a mai napig követik, és fent vannak a
Concord „megfigyelt személyek” listáján. Nem tartóztatták le
őket, mert manapság békésen éldegéltek: vadásztak a kalózokra, kereskedtek, bányásztak. És ha bejön a legrosszabb forgatókönyv, és a CESZ-t valaki újra akarná éleszteni, a Concord rajtuk keresztül el tudná kapni az új vezetőt. Ha sejtenének, hogy
ez épp Aylar Bren, és valóban ébredezik a CESZ egy rövid időre, akkor talán már most hatalmas flottával indulnának, hogy
kiiktassák ezeket a cégeket.
Aylar örült, hogy még a CESZ idejében gondolt a titkos hívófrekvenciára, amit azonban sosem használtak, csak vész esetére tartogatták. Csak a CESZ tagok tudtak róla. Egyetlen gond
volt: nem figyelték.
Aylar törte egy ideig a fejét, hogyan hívhatná fel erre a figyelmüket. Trondam javasolta a közvetlen hívást, de a megfigyelés miatt Aylar lebukna. Ha Trondam hívja őket, akkor is.
Kiex szintén rajta volt a CESZ listán. És másokra pedig nem figyelnének ezek az emberek.
Mit tegyünk, töprengett Aylar a padlót fürkészve. Trondam
és Kiex érdeklődően figyelték az arcát. Most már nemcsak
Trondam, de Kiex is ropogtatott, és egy darabot forgatott a
szeme előtt.
– Hmm. Ez rohadt jó.
– Szerintem már egy szállítóhajónyit megettem ebből, mióta visszahoztatok – Trondam le sem vette a szemét Aylarról.

Óvatosan a szája felé nyújtott egy falatot. Aylart csak azzal lehetett kizökkenteni a koncentrálásból, ha közvetlenül hozzá beszéltek, egyéb esetben akár szét is eshetett volna a hajó körülötte. Most is csak oldalra fordította a fejét, hogy bekapja az ízletes darabot.
Trondam visszarántotta a kezét, és fújt egyet. Mintha valami felbőszült állatot etetett volna meg sikeresen, és megnyugtatná saját lelkiismeretét is ezzel.
Aylar hirtelen csettintett, és lenyelte a megrágott falatot.
– Megvan! Rolke.
– Rolke Tuila? – vonta fel szemöldökét Kiex.
– Emlékszel rá?
– Én találkoztam vele személyesen is a Fregattversenykor.
– Igen?
– Támogatott minket, és szurkolt nekünk.
– Még akkor is nagy CESZ szimpatizáns volt?
– Aha. Ki is emelte kellőképpen, hogy Rufy, Forg és én a
CESZ tagjai voltunk.
– Szuper. Nos, a tervem az, hogy Rolkeval lépek kapcsolatba. Biztosan titokban tudja tartani a létezésem. Aztán megkérem, hogy adjon le egy adást, egy dokumentunholót, vagy valamit, a CESZ-ről. Ez ugye népszerű a mai napig, ha jól tudom,
bár remekül ki van emelve, hogy a CESZ tagok miféle büntetést kaptak, akit elfogtak. Erre figyelni fognak a tagok. És az
adásban benne lesz, valahogy finom utalással, hogy figyeljék a
titkos frekvenciákat. Amin hagyok egy üzenetet. Aztán pedig
ők hívnak majd engem ugyanitt.
– Hmm, ez jó. Mikor hívod?
– Perceken belül. Vonjuk be Rufyt is. De nem kérjük a véleményét, csak közöljük vele mit találtunk ki. Ha nyekeg, akkor is így teszek, mindössze csak nem mondom majd neki.
– Nem fog. Neki is kell a segítség. Az ő terve nem jött be,
téged pedig nem fog hátráltatni.
– Legyen így. Indulás.

Kijöttek Kiextől, és gyalogosan indultak el Rufyhoz: hét
perc séta.
Mikor odaértek, csengettek, dörömböltek, de semmi. Hívták, de nem válaszolt.
– Hol van ez a kölyök? – nézett Trondamra Aylar, mint egy
gyanakvó anya.
– Tököm tudja. Hívd Slont!
Aylar hívta a lányt, aki már válaszolt a hívásra.
– Szia Aylar. Mizu?
– Nem tudod véletlenül, hol van Rufy?
– De, épp tudom. Itt ül előttem.
– Akkor mond meg neki, hogy hívnánk, válaszoljon és jöjjön a kabinjához.
– Azt hiszem az most nem fog menni.
– Tessék?
– Szerintem gyertek ide, és megtudjátok.
– Hova ide?
– A fogdáknál vagyunk.
– Nocsak, Rufy megint basztatja az életben maradt pilótákat?
– Nem egészen.
– Tököm a titkolózásba… megyünk – ezzel bontotta a hívást, és máris maga után intette a két férfit.
Tíz perccel később megérkeztek. A fogdák előtt az őrök
tisztelegtek, és beengedték őket.
Slon sétált fel-alá az ajtó másik oldalán, a kezét hátratette, a
földet nézte tűnődve. Fejét az ajtó felé kapta, mikor az nyílt, és
sóhajtott egy nagyot. Nem csillant meg szeme, mely máris fura
volt.
– Mit művel ez a hülye gyerek már megint? Tényleg nem
kínozza a pilótákat? – lépett eléje aggódóan Aylar.
– Ó, nem…
– Hol van?
– Erre – Slon elindult arrafelé, ahol nemrég Nameylt tartot-

ták fogva.
A cella előtti őr is tisztelgett, majd bepillantva mindenki lemerevedett: Rufy ücsörgött bent.
– Hát te meg? – kérdezte Aylar kötekedően.
– Szoktatom magam a jövőmhöz – motyogta a lány. A
priccsen ült, a plafont nézte, de szeme sarkából Aylarékat.
Slon csak feltartotta a kezét, jelezve hogy már mindent
megpróbált, és inkább magára hagyta őket.
– Ne szórakozz most, dolgunk van – mondta szigorúan Aylar.
– Igen? És mi lenne az?
– Mondjuk kitaláltam valamit, és neki kéne állni.
– Hallgatlak.
– Gyere át hozzánk!
– Nem megyek. Büntiben vagyok egy napig.
Aylar megfogta a rácsot, és megrázta. Hirtelen úgy érezte,
nem Rufy van bent, hanem ő, és a rács megakadályozza őrjöngését, amiben egy pár anyai pofont lekevert volna a lánynak.
De aztán eszébe jutott valami, ami még a pofonnál is jobb. Pötyögni kezdett a zárnyitó elektronikán, hogy berontson a lányhoz. Látszólag…
Ezt látván Rufy hozzátette: – Ne fáradj. Az elektronikát
időzítettre állítottam. Csak egy nap múlva nyílik ki, addig még
az őr se tudja kinyitni.
– Értem… – Aylar még mindig pötyögött.
– Mondtam ne fáradj a kinyitással. Lekódoltam.
– De azt nem, hogy ha hozzá akarok adni még egy kis időt.
Tessék. Még egy nap.
Rufy erre odafordította a fejét. – He?
Válaszként Aylar pimaszul vigyorgott az arcába.
Most Rufy pattant fel, és a rácshoz ugrott. – Hóó, én csak
magamat büntetem, ne szólj bele!
– Miért ne szólnék? Mindenkit érint a hülyeséged. Két nap.
Most akkor maradj bent és figyelj!

– Engedj ki!
– Ülj le a seggedre!
Még szidták egymást egy ideig, és kis híján egymás torkát
akarták elkapni. Trondam elhúzta a rácsoktól Aylart, mert keze
már ökölbe szorult, hogy üssön. Rufy hasonlóan állt bent. Még
senki nem látott ilyesmit.
Aylar nagy nehezen leállt az őrjöngéssel, de még szinte fújtatott. Na, ha tényleg lenne gyerekem, akkor ezzel a felcseperedéskor szembe kéne néznem. Te jó ég, hülyére verném a saját
gyerekem? Mi van velem? Na álljunk le szépen! Rufy megkapja
az ízelítőt, úgysem tudunk most semmit tenni. És lehet nem is
két napig kell várnunk, hanem tovább. Addig meg legalább
nem csinál más marhaságot. Igen, ez így jó.
– Na szóval … – Aylar összeszedte minden erejét, hogy elmondhassa a tervet. Rufy ezt durcásan hátat fordítva nekik
hallgatta végig, de láthatólag érdekelték a részletek.
– És mikor tudnak jönni? – kérdezte a terv végére érve.
– Remélem minél előbb. Minden Rolken múlik majd.
– Jóváhagyom.
Aylar meglepetten húzta fel szemöldökét. – Kisasszony,
nem a jóváhagyásodért jöttünk, hanem hogy beavassunk, és
hozzáadj valamit, ha van jó ötleted.
Rufy feléjük fordult. – De a jóváhagyásom nélkül…
– Na nézd csak, a kis diktátor – lépett Aylar a rácshoz. Bele
is rúgott. – Mi nem így dolgoztunk eddig. Ezt tesszük, és kész.
Rufy is a rácshoz lépett, de most már nem oly agresszív
szándékkal. Trondam és Kiex persze készen álltak arra, hogy
elrángassák Aylart, mielőtt egy jobb egyenessel kárt tesz a baba
arcban.
– Jól van, Aylar. Kérlek akkor állítsd vissza az időzítőt egy
napra. Kettőt már nem bírnék ki.
– Pedig muszáj lesz – Aylar sarkon fordult, és magára hagyta. Trondam és Kiex pedig ahelyett hogy megpróbálnának kinyitni a cellát, vigasztalóan fogták meg Rufy kezét.

– Ne vigasztaljatok, inkább próbáljátok visszaállítani az
időzítőt – őrjöngött Rufy.
– Nem megy – vakarta a fejét Kiex miután tett egy pár próbát. – Aylar lekódolta. Csak ő tudja kinyitni.
– Ááá – Rufy rázta a rácsokat. Nem is hallotta, hogy csitítgatják.
Trondam és Kiex is jobbnak látta, ha most magára hagyja.
Sőt inkább kimenekül. Két nap. Kibírja. Egy kis büntetés, egy
kis előkészítés az esetleges rosszra, és egy kis észhez térítés.
Három legyet ütnek ezzel egy csapásra.
Rufy őrjöngő kiáltása még a fülükben csengett, mikor már
messze maguk mögött hagyták a cellát…
Aylar a kabinjába érvén nyomban készített magának egy
erős alkoholtartalmú italt, melybe a géppel még némi nyugtatót
is kevertetett. Miután elkészült, kivette a kis résből, és nagyot
szippantott a jeges gőzből. Kellemes édeskés illat. Máris vett
egy nagy levegőt, és egyszerre lehúzta az egészet.
Ekkor lépett be Trondam és Kiex. Még látták, amint Aylar
elveszi szájától a poharat, és nekifutásból bevágja a kukába,
ami nagyot döngött.
– Látom jobban érzed magad – jegyezte meg Trondam.
– Sokkal – törölte meg a száját Aylar. – Nem árulok el nagy
titkot, ha azt mondom, majdnem orrba basztam Rufyt. Kezd
megváltozni.
– Eléggé – erősítette meg Kiex. – De hát hibát követett el,
és most magától néz szembe a következményekkel.
– Ez rendben is van, de ne úgy, hogy még a végén hátráltatni kezd minket ezzel az idegesítő viselkedéssel.
– Nyugodj meg, kérlek – csitítgatta Kiex.
– Mindjárt hat az ital, és akkor jobban leszek. De zárjuk le
a kisasszony ügyét két napra. Ideje hívni valakit. Gyertek! – az
ülőalkalmatosságokra mutatott, és közeledtek feléje.

Az asztal közepén kiemelkedett a kommunikátor, ami konferenciabeszélgetést tett lehetővé. Aylar úgy állította be, hogy a
fénysáv mindhármukat mutassa a másik oldalon lévő félnek.
Gyorsan kikeresték Rolke hívójelét, és máris bepötyögték a világító klaviatúrán.
Néhány másodperccel később Rolke jelent meg. Amarr
származású volt, hosszú barna haja alól szintén barna szem meredt álmosan a külvilágba. Arca alapján – amennyiben nem kezeltette implantokkal – már a negyven felé járt, de még ilyen
kócos hajjal, álmos és beesett szemekkel is roppant vonzó volt.
– Igen? – képe kivetítődött Aylaréknál, de fordítva nem.
Rolke kereste a képkijelzés funkcióját, szinte vakon tapogatózva. Le is kapcsolta véletlenül a hívást.
Egy percen belül visszahívta őket, ezúttal már kétirányú
képkijelzéssel.
– Elnézést, hogy… hogy… édes istenem…
– Helló, Rolke – mosolygott Aylar. Trondam és Kiex szintén. Még integettek is.
– Valaki más személyét ölti fel manapság?
– Nem, Rolke, tényleg én vagyok.
– Menjen a francba, ne hívja ezt a jelet még egyszer. – Bontotta az adást.
Trondam Aylarra pillantott. – Na mindjárt ezt a tervet is
baszhatjuk.
– Visszahív.
Így is történt. Rolke már láthatóan kikászálódott ágyából,
és egy asztalnál ült.
– Miért szórakoznak?
– Nem szórakozunk, Rolke. És tegeződünk.
– Rolke, Kiex vagyok – szólt bele a férfi. – Kérlek ne kapcsold le az adást!
– Kiex! – Rolke csak most vette észre őt. – Mi folyik itt?
– Jól látsz mindent, hihetsz a szemednek.
– Azt a kurva kitenyésztett anyámat. Várjatok! – bontotta a

hívást megint.
Trondam rosszallóan Aylarra pillantott. – Remélem nem a
Concordnak dolgozik, és most nyom fel.
– Kötve hiszem. Mindig mellettünk állt.
– És látnotok kellett volna a Fregattversenykor is – tette
hozzá Kiex.
Rolke ismét hívta őket.
– Na most hogy Kiex Pergonnal beszélek, az még rendben
van, de a másik két fél tényleg Aylar Bren és Trondam Rei?
– Nézz meg minket életnagyságban – felálltak, és körbefordultak.
Rolke a CESZ pályafutása idején a Scope hírcsatorna bemondói szerepét töltötte be, és közvetítette kommentárral a
CESZ megmozdulásait. Egyik alkalommal még egy Concord
szakértő is jelen volt, akiből megpróbálta keresztkérdésekkel
kiszedni, hogyan védekeznek. Sőt egyszer még le is tartóztatták
hivatalos CESZ támogatásért, de kiengedték, és ugyanúgy folytatta a híradást. Ő volt a CESZ szócsöve, és minden egyes híradásával emelte a szimpátiát.
– Tényleg ti vagytok – képedt el. Oldalra nyúlt, kotorászott
egy dobozban, és kivett egy szál cigit. Meggyújtotta. A füst egy
kicsit eltorzította képét. – Bocs a füst miatt, de a szívem mindjárt széttöri a szegycsontomat. Na. Kérdések. Feltennék párat,
ha tetszik, ha nem.
– Halljuk – dőlt hátra Aylar. Tudta, hogy Rolke bizalmába
nem igazán kell férkőzniük, inkább csak be kell avatni a történésekbe, hogy képbe kerüljön. De először a kíváncsiságát kell
kielégíteniük, mert számára Aylar és Trondam még mindig halott.
– Nem haltatok meg az Aeonban?
– De. Csak Rufy megszerezte a DNS mintánkat, megalkották testünket, és volt lementett emlékünk is.
– Ó … értem. Rufy is veletek van?
– Igen, csak most … épp nem ér rá. De majd tudsz vele is

beszélni.
– Mikor?
– Két nap.
– Hívom, adjátok meg a jelét.
– Nem tud beszélni. Ne foglalkozz most vele kérlek. Figyelj rám!
Aylar és Kiex felváltva mindent elmesélt neki a Fregattverseny utáni másfél éves időszakról, egészen a mostani kulimászig. Aylar megfelelően kihangsúlyozta Rufyt, az emlékeit, és
hogy most minden rossz neki köszönhető. Nem védte, szidta,
és elég sértő jelzőkkel illette. Ezt Rolke nem szívesen hallgatta,
hisz kedvelte Rufyt is, de a tények azok tények.
– Hú, bazdmeg – a történet közben még három szál cigit
szívott el. – Hát ez nem semmi. És ez a Nameyl tényleg felszabadítja a rabszolgákat?
– Mi is kételkedtünk benne, de igaz. Ezek hősök.
– Hmm. Akkor leadom a hírekben, hogy Nameylék mit művelnek, és szerzek nekik egy csomó támogatót.
– Ezt ne tedd! Csak viszályt szítasz. Aki tuti ellenfél eddig,
az az Amarr birodalom. Ez a tény máris elriasztja a támogatóikat, és ha van még olyan, aki az Amarrok mellett áll, és bizony
van sok ilyen, akkor csak gyarapítanád a rosszakarók számát.
– Igazad van. Akkor mit tehetek értetek?
Aylar felvázolta a mostani tervet.
– Á, értem, hűűű – vigyorgott Rolke. – A CESZ újra felébred.
– Nem, nem ébred fel. Nem lesz még egyszer CESZ. Csak
segítség kell a régi tagoktól egy kis időre. Ennyi.
– És jönni fognak?
– Egészen biztosan. Mondtam, a híradásod célja mindössze
az, hogy figyeljék a titkos csatornát, amin nemsokára hagyok
egy üzenetet. Ezt úgy kell a tudomásukra hoznod, hogy senki
ne értse, csak ők. Ezt rád bízhatom?
– Lássuk csak … mondjuk hogy nézne ki úgy, hogy a

CESZ-ről lesz egy dokumentumholó, és benne kihangsúlyozom, hogy… hmm… hogy „Vajon ha újra éledne a CESZ,
használná ismét a titkos frekvenciákat? Vajon talán most is van
ott valami üzenet? Megtudják a következő adásból.”
– Jól hangzik. De sok benne a túl egyértelmű „hahó, itt van
Aylar, gyere kapd el!” mondanivaló.
– Akkor „Vajon a CESZ üzenetet is hagyott a titkos frekvenciákon, vagy csak aktív kommunikációra használták? Megtudják a következő adásból.” Na?
– Ez meg nem elég egyértelmű.
– Akkor simán csak felhívom őket.
– Rolke, mi a faszomnak szaggattam a számat idáig?
Mondtam, hogy a Concord „megfigyeltek” listáján vannak
ezek. Ha hívod őket, az olyan, mintha egyből a Concordot hívnád.
– Oké, oké… akkor… „A CESZ aktívan használta a titkos
frekvenciát is, melyeken üzeneteket hagytak egymásnak.”
– Sosem használtuk azt a csatornát.
– Ááá … Aylar, menj a picsába!
– De előbb kitaláljuk, mit mondasz. Na gyerünk! Mindjárt
meglesz.
– „A CESZ tagok még most is figyelik a csatornát, ha talán
valaki üzenetet küld. És vajon ki lehet az a valaki? De ez persze sosem történik már meg.” És ekkor mosolyogni fogok szélesen. „Rolke Tuilát hallották, viszontlátásra.” Na?
– Ez már jobb. Akkor ezt dolgozd ki kérlek. Amúgy érdekel
a további meló velünk?
– Ne kérdezz baromságokat, persze.
Aylar imádta a nőt, aki a határtalan rajongáson felül gond
nélkül pimaszkodhatott. És ezt Aylar is imádta. Azt azonban
nem, ha túlajnározzák személyét.
– Még persze fogalmam sincs, mi lenne a feladatod, csak jó
tudni, hogy mellettünk állsz.
– Mindig, mindenhol, mindenkor. Szeretnék beszélni Rufy-

val, ha visszajön.
– Meglesz. Köszönjük, Rolke. Kapcsolatban maradunk.
Kérlek akkor pontosan két óra múlva add le a híradást, és oda
irányítsd, ahol vannak a CESZ tagok. Azt mondtad, azt sikerül
kinyomozni, hol vannak.
– Persze, van egy ügynök ismerősöm erre.
– Remek. Akkor hajrá. Munkára fel.
– Nem is tudom elmondani, hogy mennyire jó volt hallani a
hangotokat.
– A tiédet is.
Egymásra mosolyogtak, Trondam és Kiex is megköszönte a
segítséget, és bontották az adást.
Aylar nagyot sóhajtott, majd ismét a géphez ment, és italt
készíttetett magának, és a két férfinak is. Három pohárral tért
vissza, melyeket letett az asztalra, majd sajátját megmarkolva
visszahuppant székébe.
– Nos ez megvan. Akkor a CESZ tagokkal megtervezem a
rajtaütést.
– Hogyan akarsz bemenni? – kérdezte Trondam. – Őket is
beugratjuk?
– Ha van hordozójuk, igen, de szerintem jobb, ha két irányból támadunk. Egyik a beugrás, a másik pedig a térbombás csatahajó blokád szétszedése.
– Azt védeni fogják erősen.
– Éppen ezért először a beugrást hajtjuk végre egy irányítótoronynál. Ez megzavarja a védelmet. És csak ezután jön a
CESZ, áttöri a kapu meggyengült védelmét, bejönnek, és Udariék közben pedig keresik Nameylt az állomáson.
– És miért nem csak Udariékra várunk?
– Mert az állomáson sokkal nyugodtabban fognak mozogni,
ha közben mi csetepatézunk a rendszerben. Anélkül kilométereket kéne lopakodniuk Nameylhez. És ha el is kapják, még ki
is kell jönniük. Magamból indulok ki, ha én lennék Nameyl, inkább megölném magam. És az nekünk nem lenne jó, mert fo-

golyleadást várnak.
– Jó az Amarroknak holtan is Nameyl.
– Valamiért úgy érzem nem. Tuti tudni akarják, hogy kinek
árulta még el a rabszolgatelepek helyzetét, hányról tudnak még.
Ezért akarják élve. És ezért biztosan kegyetlenül meg fogják
kínozni.
– Szegény csaj. Adjuk inkább fel Rufyt a francba, meglátogatjuk időnként, viszünk neki kaját, de minden rendben lesz.
– Hülye. Rufy után mi jönnénk, és mehetnénk megint pislogni a polcra. És ahhoz semmi kedvem.
Trondam belátta, hogy nincs más választás.
– Hát jó – dünnyögte. – Valahogy bennem csak most kezd
tudatosulni, hogy miféle lavinát okozott Rufy kapkodása.
– Hát ja. De már nem akarok ezen agyalni.
– Vissza a csatára. Vajon mennyi hajója van Nameyléknek?
Ha kilövünk mindenkit a CESZ tagokkal, akkor Udariéknak lopakodniuk sem kéne.
– Ez a másik lehetséges verzió, de ehhez kell hírszerzés. És
ez csak Udari jelen pillanatban. Várnunk kell, míg többet tudnak meg.
– Mit csinálunk addig?
– Hmm… egy: én elkészítem az üzenetet, és elküldöm a titkos frekvencián. Kettő: jön Rolke híradása. Három: várunk a
hívásokra, és én elintézem mindenkivel a részleteket. Találkozó
ebben a Nullsec rendszerben lesz. Négy: te és Kiex addig nyomoztok a Neocomban Nameylék tranzakciói után. A csaj azt
mondta, hogy évek óta gyűjtötték erre az akcióra a pénzt, tehát
évek óta veszik a hajókat is. És gyártják is. Nézzétek meg az
elmúlt két év vételeit. És összesítsétek.
– Egy pillanat – tette fel kezét Kiex. – Szerintem Palkel
pont ezért képezte a cég részét, hogy ő gyártson le minden hajót. És így senki nem tudja kikövetkeztetni, hogy mekkora a
flotta.
– Igazad lehet. Jól átgondolták ezt, az biztos. Na mindegy,

akkor ezt hagyjátok, és inkább a drogokra figyeljetek, a Vitocra.
– De minek?
– Jó kérdés… csak hogy csináljatok ti is valamit.
– Akkor inkább begyűjtünk a rendszerről és az állomásról
minden adatot.
– Ez utóbbi jó ötlet. Ha megvan, máris küld Udarinak. Bár
ha bejutnak, ez lesz az első dolguk, de így legalább tudnak ők
is előre tervezni.
– Átmegyünk a …
– Maradhattok. Itt minden van. Akkor munkára! – tapsolt
Aylar.
Aktiválták a szobában a Neocom terminálokat, és belevetették magukat a melóba…
163 óra és 52 perc a határidő lejártáig…
Udariék a Deimost szinte játszi könnyedséggel foglalták el:
ellopakodtak a hídig, majd kinyitották zsilipet, és beküldtek pár
kábítótöltetet. A megölés necces, mert ha a legénységnek van
klónja, az egyből jelentene. Felkerültek a jelfogók, és a legénységet a kezüknél fogva különféle merevítő elemekre lógatták,
szájukat bekötötték, lábuk nem érte a földet.
A kapitányt észhez térítették pár pofonnal, hogy áruljon el
mindent, de erre nem volt hajlandó. Udari nem akarta megölni,
mert még kellhet. Inkább csak újra elkábították, és betapasztották a száját.
A hajó rendszerét fel kellett törni, melyet Nassy, Semkath,
és Udari egy gondos szinkronizációs művelettel kezdtek meg.
Ezt is gyakorolták a lopakodással együtt.
Jó két órára volt szükségük, de végül sikerült. A hajót most
már úgy tudták irányítani, mintha a régi legénység tenné. Azonosítójelek is levédve. Az egyetlen gond az lehetett, ha ezt a

hajót közvetlenül hívta valaki. Ez tiszta lebukás lenne, ezért
semmiféle olyan manőverbe nem szabad kezdeni, ami miatt ez
megtörténhetne.
Az állomás felé menet még elugrottak minden irányítótoronyhoz, és minden bolygóhoz, hogy az irányzéki szkennerrel
elvégezzék a felderítést. Nem számítva a bedokkolt, ismeretlen
számú hajót, Nameylék flottája közel négyszázat számlált. Ez
óriási. És vajon mennyi hajó lehet az állomásban, kidokkolásra
várva? A fizikai méretek szerint egy állomás akár újabb ötszáz
hajót is tudott fogadni.
Ezek ellen indulni egészen biztosan öngyilkosság. Ha beugratják a hordozókat, azoknak is végük szinte percek alatt. Udari
örült, hogy Aylar megpróbálja összeszedni a régi CESZ flottát.
Remélte, hogy sikerül közel hasonló számú hajóhadat felvonultatni, mert ha nem, akkor minden csak és kizárólag a Kullancs
egységen múlik. És terhet Udari nem szívesen akart vállalni.
De ha el is kell vállalni, azt Rufyért teszed, Udi. Szedd össze
magad!
Ezután elvégezték a bedokkolást. Tartottak attól, hogy túl
feltűnő lesz, de a mozgás olyan intenzív volt a rendszerben,
hogy gond nélkül meg tudták tenni. Gyorsan bent is elvégeztek
egy megfigyelést. Tekintve a hangár szintjeit, a kesze-kusza kis
hajók számára kialakított repülőfolyosókat, szintező kutakat, itt
is összegyűlhetett a kritikus szám.
Felszereltették a modult a hangár drónhordájával, kikerülve
a személyzettel való kapcsolattartást. Betöltötték a folyékony
ózon tartályokat is, hogy a modult azért aktiválni is lehessen.
Aztán már kezdték azt érezni, hogy a körülöttük lassan szálló
hajókból és kompokból őket nézik. Gyorsan ki is dokkoltak inkább. A ki-, és bedokkoláskor már elkerülhetetlen volt a személyzettel való kapcsolattartás, de a hamis azonosító remekül
működött.
Miután elhagyták a hangár száját, két speciális Stabber
szinte ijesztő közelségben követte őket egy darabig. Mintha

gyanítanának valamit. Udariék a hajóval óvatosan repültek, kerülték a hirtelen manővereket. Mikor aztán a két cirkáló elfordult, fellélegeztek.
Jöhet az irányítótorony átvétele… pontosabban megpróbálni, mert mindegyik pajzsa alatt hemzsegtek a hajók.
A hármas bolygó holdjánál lévő túl forgalmas volt az állomás közelsége miatt. De az ötös bolygó egyik holdjánál lévő
már nem: alig huszonhárom hajó lebegett alatta mozdulatlanul.
Mikor besuhantak a védőmező alá, Udari egyből feltérképezte a lehetséges menekülési útvonalakat, és máris megosztásra készre varázsolta az eddig lementett ugrókoordinátákat, melyeket az össze-vissza ugrások alatt készítettek. Ha beugranak a
hordozók, és a CESZ kötelékei is betörnek, ezek igen hasznosak lesznek.
Most pedig következett a torony elfoglalása. A legnagyobb
méretűről volt szó, Minmatar gyártmányról. A magassága elérte a két kilométert is. Az alján lógó gravitációs modul miatt az
ilyen tornyokat körfolyosókkal alakították ki, melyeket lifteken
lehetett megközelíteni. Az első tornyok még forogtak, így biztosítva a mesterséges gravitációt, de a torony körül lévő mozdulatlan modulok az antennák csőalakú hatósugarából mindig
kikerültek.
A felső szekcióban volt a főirányító terem, melyen át az
egész tornyot, a fúrómodulokat, silókat, fegyvereket, és minden
egyebet üzemeltetni lehetett. A személyzet ötven főtől akár háromszázig is terjedhetett: többnyire kezdő karbantartókat, mérnököket alkalmaztak, akik a pilótaléttől távol álltak, de azért
hasznosan akarták tölteni az idejüket viszonylag jó fizetésért.
Az apró kilátókkal tarkított felső szekció aljából egy vaskos
szállítócső nyúlt lefelé. Ezt kívülről megannyi merevítőelemmel építették körbe, belül pedig liftek futottak. A két középső
szekció közül a felsőben volt a stroncium raktár, ami az irányítótornyok éltető eleme volt: ha valaki megtámadta a tornyot és
lelőtte a pajzsokat, a torony égetni kezdte a stroncium készle-

tet, ami igazából kristályosított vízmolekulák közé épült. A
stroncium reakcióba lépett a pajzsokkal, ezáltal gyakorlatilag
sebezhetetlenné téve a tornyot. Mikor a stroncium elhasználódott, a tornyot tovább lehetett lőni a teljes megsemmisülésig. A
stroncium mennyiségétől függően a sebezhetetlen időtartam
akár egy-, másfél napig is tarthatott, mialatt a pajzsok biztosítani fogják a védelmet. Ha sikerül az elfoglalás, akkor ez lesz az
átmeneti harcálláspont. A gondot az jelentette, hogy a pajzsokon belül lévő hajókat nem lehetett becélozni, és ez fordítva is
így működött. Túl szép is lett volna, ha bent csücsülnek, és onnan osztják az áldást.
A stroncium raktár alatt helyezkedett el a működéshez
szükséges további anyagok raktára: hidrogén izotóp tárolók,
nehézvíz, folyékony ózon. A raktárakat egy keskeny liftszakasz
kötötte össze, belül pedig körfolyosók futottak, a külső fal
mentén. A belül lévő raktár fala pedig sugárbiztos anyagból készült, mert bizony enélkül egy körséta során senki nem ért volna felhólyagosodott bőr nélkül a másik oldalra.
A torony alján már csak a gravitációs modulok lógtak, különféle segédrendszereket rejtő egészen aprónak tűnő termekkel.
A felső szekció volt a lényeg. Oda kell jutni. Azonban ha
oda dokkolnak be a komppal, az elég feltűnő: elég, ha valaki
épp kibámul az ablakon, máris megláthatja a kompot. Ezért a
behatolás a raktárakból fog történni.
A Deimos besuhant a torony védőmezeje alá, és Udari készenléti üzemre állította a hajó rendszereit. A foglyokra nézett,
akik még mindig eszméletlenül lógtak.
– Mi legyen velük? – kérdezte Mei, látva a tanácstalan kapitányt.
Udari kellemesen megborzongott a hangjától. Be is vallotta
magának, hogy szívesen hallgatná közelről, de aztán gyorsan
elhessegette ezeket fejéből. Fókusz, Udi, fókusz!
– Nem tudom. Ha észhez térnek, és letáncolnak valaho-

gyan, bajban lehetünk, míg bent vagyunk.
– Akkor zárjuk be őket valahová. A híd mögött van egy
szervízterem. Azt csak kívülről lehet nyitni.
– Oké – Udari intett a fejével Leyxnek és Nassynak, és
megkezdték a legénység átcipelését.
Percek alatt végeztek. Hogy biztosra menjenek, úgy gúzsba
kötötték őket, hogy a pislogáson kívül nemigen lesz lehetőség
semmi másra. Aztán bezárták az ajtót, sőt még a kódot is lecserélték, az alapbeállításról valamire.
– Amúgy az érdekelne – tette csípőre kezét Mei, és figyelte
Udarit félredöntött fejjel –, hogy meddig akarsz elmenni a vérontásban.
– Ameddig szükséges.
– Csak mert akik itt lesznek a toronyban, nem lesz klónjuk.
Ezek csóró melósok inkább.
– Biztos lesz köztük fegyveres is.
– Hmm, ez igaz.
– És még ugye ha bárki riadót fúj, vége a bulinak. Tehát
sajnálom a srácokat, de hát ez van.
– Nem is tudom… én voltam börtönben tömegmészárlásért,
mert ugyanígy gondolkoztam. De most valahogy meg akarom
kímélni az életüket.
– Én se akarom ezt, Mei, hidd el. Ez mind Rufy hibája.
– Mikor kiszabadítottatok, euforikus érzés volt embert ölni,
de azok őrök voltak, és messze nem ártatlanok. Meglátjuk,
hogy fog menni ez.
Udari rámosolygott. – Szerintem biztosan jól. Nos akkor a
terv. Gyertek ide!
Megnyitotta a hajóban a torony belső struktúrájának térképét.
– Tehát itt hatolunk be. Stroncium raktár. Elbújunk, míg
Semkath és Nassy letiltják a riadójelzést a toronyban.
– Lesz kommunikátor is sokaknál – tette hozzá Nassy.
– Na igen, de a híváslétesítés arról azért nem egy pillanat,

mint rávágni egy gombra. Rejtőzködünk, amíg tudunk. Ha van
valamiféle egyenruha, magunkra öltjük. Ha a felső szekcióba
érünk, akkor az irányítóterembe kell jutnunk, és egy terminálon
át átállítani mindent, ami nekünk szükséges, úgy, hogy ne tudják visszaállítani. És ha ez megvan, tűnés kifelé, vissza a hajóba, és nyomás az állomásba. És várjuk Aylarékat. Minden világos?
Biccentettek, feltartották hüvelykujjukat, majd magukra
kapták felszerelésüket és elindultak a zsilip felé, ahová a komppal rácsatlakoztak…
Nameyl és Vladen szeretkeztek, de igazából csak igyekeztek. Nameyl a sokkhatás miatt nem teljesített úgy, mint eddig,
és csak kétségbeesetten kapaszkodott Vladenbe, aki pedig úgy
érezte, hogy kedvese csak neki szerez örömet, és belül egyfolytában zokog.
Annak ellenére, hogy már mindketten voltak rácsok mögött, Nameyl nem értette, miért rémült halálra. Büszkén kellett
volna tűrnie a dolgot, és pimaszul az elfogókra vigyorogni. Ez
talán azért nem ment, mert most tudta, hogy a szabadulás
esélytelen? Vagy féltette a sok rabszolgát, akik rájuk vártak?
Akármelyik is legyen, az biztos, hogy nem akart visszakerülni.
Hogy Rufyék jönnek-e, és hogyan, sejtelme sem volt.
Vladen egy nyögéssel tudatta a nővel, hogy végzett. Nameyl is élvezte már az utolsó perceket, és egy picit megnyugodott. Legördült a férfiről, és nyomban hozzá bújt. Kis szíve
szaporán vert, ugyanilyen szaporán vette a levegőt. A férfi a
nyakán érezte ezt, közben simogatta az ezüst színű hajzuhatagot, ami alá a nő bújt. Mintha ez bármitől is megvédené.
– Figyelj! – súgta a fülébe.
– Figyelek – Nameylt láthatóan nem érdekelték a részletek.
– Nem lesz már semmi baj.
– Hát persze…

– Ne állj így hozzá.
– Kösz. Rajtad is van vérdíj, de még nem vagy szökött rab.
Én már igen. Ez azért egészen más. Már nem tudok szabadon
mozogni.
Ez sajnos igaz volt.
– De már nem kell sehová sem menned. Itt biztonságban
vagy.
– Nem tudom kiverni a fejemből azt, hogy mi lesz, ha betörnek. Van Kullancs egységük, hordozóik.
– De alig vannak hajóik, a mi flottánkkal szemben nem maradnak talpon sokáig.
– És ezt szerinted nem tudják?
– Hmm, de… Akkor azt csináljuk, hogy folytatjuk a felszabadítást. És minden rabszolgát ide hozatunk. Aki ért hajó vezetéshez, beültetjük, aki felszíni harchoz, az az állomáson lesz, a
többieket pedig elosztjuk segédkezni tornyokhoz, vagy az állomásra.
– Oké ez jó ötlet. De csak te tudsz kimenni.
– Nekem se kell kimenni, az egységek készen állnak, csak a
lokációk kellenek. És azokat pedig innen is meg tudjuk szerezni.
– Hmm… jó. Nem tudom, hogy képes leszek-e megint normálisan cselekedni, míg Rufyék nem kopnak le.
– Képes leszel. Ha mégsem, akkor is csak egy hétről van
szó. Kibírjuk, és megússzuk.
– Megöllek, ha nem – Nameyl finoman a férfi nyakába harapott.
Vladen felkacagott. Értette a viccet, és örült, hogy erre a nő
már képes volt. Nyomban ki is használta a helyzetet, hogy jobb
kedvre derítse valami étellel és itallal. Kikúszott mellőle, és kikászálódott az ágyból. Nameyl most utána nyúlt, és máris feléje kúszott. A férfi megállt az ágy szélénél, visszafordult, férfiassága a nő arca előtt lengedezett.
Nameyl felnézett. Majd mintha könyörögne, hogy védj

meg, el ne hagyj, nyomban rámarkolt a fenevadra és a szájába
vette.
Vladen nem épp ezt akarta, de ha már így esett, hát legyen.
Azt mindenképpen érezte, hogy kedvese felengedett az elmúlt
percekben. Eddig jó. Óóó, de még milyen jó…
A férfi az élvezet után visszabújt az ágyba, hogy felengedett kedvesének is megadja, ami neki jár. Nameyl szinte sikoltott. És ismét megnyugodott.
A mostani menetet már jobban élvezték. És most Vladen ismét kísérletet tett, hogy még ennél is jobban felvidítsa kedvesét. Először cigiért ment, melyet felszolgált. Mikor elfüstölték,
ennivalót készíttetett a szoba sarkában álló géppel, a mellette
lévővel pedig italt. Nagy mennyiségű alkohollal.
Leitták magukat, miközben Vladen már teljesen elfeledtette
a nővel a sokkot. Ebben az állapotukban ígéretet tettek: ha Nameylt mégis elkapják, és nem tudja megölni magát, akkor Vladen végez vele. Ezt a nő mindenképpen jobbnak tartotta, mint a
börtönt. Először ezt szomorúan jelentették ki, később meg röhögtek a különféle halálnemeken, és miközben könnyük is kicsordult egyrészt a nevetéstől, másrészt a szomorúságtól, nem
igazán értették magukat sem, hogy ezek az érzések honnan jöttek.
Egy hét, édesem, ki kell bírnunk, gondolta Vladen, és simogatta az álomba szenderült nő haját finoman. Ha nem, hát megöllek. Hogy segítsek. De ez nem történhet meg. Mindent meg
kell tennünk, hogy ne történjen meg.
Ezekkel a gondolatokkal merült álomba…
– Ötvenhat, fú, ötvenhét, fú, ötvennyolc, fúúúú – Rufy fekvőtámaszokat csinált a cellájában. Előtte beszélgetett az őrrel,
és úgy gondolta, mégsem olyan jó ez a bezártság. Ki akart jönni, de együtt sem tudták a zárat kinyitni: Aylar elég jól lekódolta. Rufy már azon gondolkodott, hogy egy plazmavetővel lövik

ki a rácsokat, de Aylar erre is gondolt: rangidős tisztként parancsot adott arra, hogy a cellablokkba semmiféle lőfegyvert nem
lehet bevinni. Az őr csak tehetetlenül tette szét a kezét, és úgy
döntött, hogy jobb, ha megnyugtatja Rufyt azzal hogy szóval
tartja. Ám a beszélgetésben teljesen elvesztette a fonalat Rufy
személyiségváltozásai közt.
Rufy teljes mértékben szembesült a bezártság szörnyű érzésével. Meg is ingott benne sok dolog a bűnözőkkel kapcsolatban. Már sajnálta őket.
– De hát én semmi rosszat nem tettem, ártatlanul szenvedek
– panaszkodott a nagy Rufy a kicsinek.
A kicsi felkacagott. – Dehogy vagy ártatlan. Csökönyös
vagy, és másokat is veszélybe sodortál. Ez a bűnöd. Aztán ezt
az önsajnálatoddal együtt Aylar remekül felfokozta, hogy teljesen átérezz mindent. Így fejlődsz. Fejlődünk…
– De hogy ezt te honnan tudod, továbbra sem értem.
– Én vagyok az ösztönöd.
Slon érkezett meg időközben. Hozott valami remek illatot
árasztó ennivalót. Sült zöldségek, némi ásványokban gazdag
víz.
– Köszi – mosolygott rá Rufy. Már nagyon éhes volt. Elvette a tálcát, és máris teletömte száját.
– Szívesen. Hogy bírod?
– Mmm… – nyelt le egy nagy falatot. – Megőrülök. De mi
van, ha kellek idő előtt?
– Aylar nem annyira meggondolatlan, mint te. Jól tudta,
hogy legalább két napig úgyse tudunk mit tenni.
– És ha mégis?
– Akkor jön és kienged.
– Itt maradsz velem, Sloni?
– Nem lehet.
– Hogy érted, hogy nem lehet?
– Aylar ezt is megtiltotta. Csak öt percig lehetek itt ma.
Holnap másik öt perc. Mint egy igazi börtönben.

– Ó… – Rufy étvágya elment. Már csak azért tette a szájába a falatokat, hogy ne legyen rosszul. A falat nézte maga előtt.
Hirtelen megannyi érdekességet látott a foltokban, amivel elütheti az idejét. Mondjuk számolni kezdi őket? Nem, ez nem jó.
Á, megvan! Alvás. – Sloni – fordította a lány felé fejét –, tudsz
hozni nekem valami altatót?
– Ott van a tálcán.
– He? – Rufy kotorászott az apró tányérok közt, és talált két
pirulát. – Ó, te gondoltál erre!
– Persze – mosolygott Slon. – Egy kicsit csalsz ezzel, de
nem tűnik örökkévalóságnak a két nap.
– Köszönöm. Imádlak.
Slon szeme ragadozóan villant fel.
– Úgy értem – esett pánikba Rufy –, hogy imádlak, de nem
úgy.
– De én úgy is szeretnélek imádni.
– Sloni, kérlek, én nem…
– Oké, oké – tartotta fel kezét. – Csak hülyéskedtem.
Rufy a színek alapján látta, hogy bánja ezt a kijelentést, de
véresen komolyan gondolja. Fészkelődött a priccsen, de közben finoman beljebb csúszott, messzebb a rácstól.
– Mennem kell – sóhajtott Slon. – Jövök holnap.
Rufy nem szólt semmit. Slon, kérlek, annyira kedvellek, ne
ijessz el magad mellől. Vagy… hmm… végül is neki volt igaza
a szexszel is. Tényleg rohadt jó. Ha most erőlteti ezt a lánylány dolgot, biztos ebben is lehet valami jó. Hmm. De nem!
Udi az én kedvesem. Udi… hol vagy, szerelmem? Ó, persze,
épp mented meg a seggemet. Köszönöm. Meghálálom, de vigyázz magadra. Ó, jaj. Egyedül vagyok. És még legalább negyven óra idebent. De ha… na nyeljük le gyorsan.
Befejezte az evést, és lenyelte az altatókat. Elfeküdt a
priccsen, hogy álomba szenderüljön.
De tíz perc múltán érezte, hogy valami nem stimmel. Felült, és megtapogatta pulzusát. Majd a plafon felé üvöltött. –

Slon, te szemét.
Slon serkentőkapszulákat adott neki Aylar parancsára, és
egyet is értett az ötlettel. Így még jobb a büntetés.
A lány elrejtőzve várta meg ezt, aztán elmosolyodott, és kivonult a cellablokkból. Tudta, hogy Rufy haragudni fog rá, de
csak addig, míg nem érti meg a dolog lényegét…
160 óra és 48 perc a határidő lejártáig…
Aylar elküldte az üzenetet a CESZ titkos csatornájára, ami
úgy szólt, hogy élő konferenciabeszélgetés lesz arról, hogyan
rázzák le a Concord megfigyelőket. Ez majd biztosan felkelti
az érdeklődésüket, és nem tudják, ki intézte a megbeszélést.
Rolke a megbeszéltek szerint leadta a híradást azokba a
rendszerekbe, ahol az egykori CESZ cégvezetők időztek. Azt
nem tudta, hogy nézték-e. Az adás után jelentett Aylarnak, és
máris valami új feladatot kért. Kapott is: megfigyelni az Amarr
birodalmat, és interjút készíteni a fejvadászaikról, hogy ha nem
tudják elkapni Nameylt, hogyan lehet menekülni biztonsággal.
Rolke jelezte, hogy ez biztosan sokáig fog tartani, de igyekszik
megszerezni mindent még a határidő lejárta előtt.
Az üzenetben Aylar a konferenciabeszélgetés kezdetét az
első nap tizedik órájára tervezte, ami az egyezményes új édeni
időszámítás este hat órájára esett.
Aylar, Trondam és Kiex volt jelen a teremben. Ismerte őket
mindenki, akinek várták a hívását. Aylar úgy állította be a saját
oldalukat, hogy először hangját hallják majd, torzítva. Aztán
rendesen. Végül jön a kép is.
A konferenciabeszélgetés jóváhagyása is megérkezett, de
ezt Aylar már egy kis csalódottsággal szemlélte: a várt tizenkét
cégvezető közül csak hatan jelezték részvételüket. A többiek
vagy nem látták Rolke üzenetét, vagy nem értették az utalást,
vagy nem akarták még egyszer beleártani magukat a bajba. Ay-

lar úgy gondolta, hogy akkor első körben beszél ezzel a hattal,
és utána majd ők leadják a drótot a többieknek, és teljes lesz a
létszám.
Befutott az első hívás, egy nőtől, aki a CESZ egyik harci
flottájának irányításáért volt felelős. Vörös haja csapzottan lógott arcába. A nő negyven év körüli lehetett, szeme kissé beesett, ami arról árulkodott, hogy elég sokat dolgozik mostanában. Biztos most is csak úgy gondolta, gyorsan megnézi ki intézhette a beszélgetést, aztán dob egy hátast az ágyába.
– Heren Pallam jelentkezik. Azonosítójel 124HF. – Ezeket
az azonosítókat csak a CESZ idejében használták. Két vagy három számjegyből állt és egy kétbetűs végződéssel: HF volt a
harci flotta parancsnokság. harci logisztika HL, ellátó logisztika EL, gyártási feladatok GL, felderítés FK, felderítőelhárítás
AF – melyből a CESZ vonultatta fel a mai napig a legjobbat.
A nő Minmatar volt, de a fajokkal Aylarnak se manapság-,
és még halála előtti időszakban se volt semmiféle problémája.
Ebben Trondam segített neki, a lenézett Minmatar faj képviselője. Megváltozott Aylarban minden, mióta találkozott vele.
– Heren, örülök, hogy hallom a hangod – Aylar torzított
hangja visszhangzott Herentől.
– Ki beszél? Ki használja a titkos csatornát?
– Hamarosan megtudod. Megvárjuk a másik öt résztvevőt.
Maradj készenlétben!
Heren összehúzta szemét, majd megvonta a vállát. Rágyújtott, és elhagyta a képet. Hallható volt, hogy valamit tesz-vesz
lakosztályában.
A második hívás is megérkezett öt perccel később.
– Norem Ufren jelentkezik. Azonosítójel 75HF.
Norem is Minmatar volt, férfi. Átlagosan nézett ki rövid fekete hajjal, de szeme neki is beesett volt. Harminc év körül lehetett. Folytatni nem tudta mondókáját, mert hallotta, hogy más
is bekapcsolódott.
– Juler Iopra jelentkezik. Azonosítószám 87HF.

Juler Gallente volt, szintén férfi, és már az ötvenes éveiben
járt. Haja ősz volt, ráncok tarkították arcát. Aylar benne bízott a
legjobban a kötelékparancsnokok közül. Mikor tervezték a rajtaütéseket a kereskedelmi központok ellen, mindig remek ötletekkel állt elő.
– Klendon Ader jelentkezik. Azonosítószám 73HF.
Klendon Caldari férfi volt, negyven év körüli, kopasz.
– Volad Zopren jelentkezik. Azonosítószám 113HF.
Volad is Caldari férfi volt, harminc év körüli, hosszú fekete
hajjal, ami mindig fényesen csillogott. Aylar sokszor illette a
pojáca jelzővel, mert elég sokszor kellette magát. Talán még
meleg is volt, de ezzel Aylar már nem foglalkozott.
Utolsóként megint egy nő jelent meg, egy Gallente.
– Grenna Klagen jelentkezik. Azonosítószám 120HF.
– Köszönöm, hogy elfogadtátok az invitálást. Hamarosan
megtudjátok, hogy miért aktiváltuk a CESZ titkos csatornáját.
Még mielőtt folytatnám, kérdezném, hogy tudtok-e valamit a
többiekről?
– Kit hívtál még? – kérdezte Volad.
– Iket, Pollum, Xeter, Fredon, Adalis és Treoh. De sajnos
nem tudom, hogy nem érdekli őket az üzenet, vagy nem is látták. Mindegy… Kezdem is, azzal, hogy …
– Hogy mondjuk elmondod, hogy ki vagy – vágott bele Heren. Neki volt a legnagyobb szája. Mos is kihívóan nézett a képükbe, pontosabban valahová oda, ahol sejtette, hogy a nem
látható fél szeme lehet.
– Kérésed teljesen jogos, Heren. Kis türelmedet kérem. Nos
tehát… – Aylar gyorsan elhessegette fejéből stílusát, mert ha
vulgáris szavakat használ, és sokat káromkodik mielőtt felfedi
személyét, elriaszthatja őket. Ha túl gyorsan fedi fel személyét,
akkor is. Először fel kell kelteni a kíváncsiságukat, hogy valójában nem Concord elleni védekezésről van szó. – Nos tehát…
Érdeklődéseteket felkeltettem az egyetlen dologgal, ami miatt
ránéztetek a csatornára.

– Akkor ez talán nem is igaz? – Heren a fogait nyalogatta.
– Részben igaz, de itt most sokkal több mindenről van szó.
A hamarosan elhangzó dolgok után nem tudok olyat ajánlani
nektek, ami miatt megéri tovább hallgatni mondandómat. Inkább szívességet kérek tőletek.
– Nos… – szólt bele az öreg róka, Juler. – A szívesség most
luxus. Lassan négy éve vagyunk Concord megfigyelés alatt, és
ugyan nem semmisítettek meg, de semmi olyat nem tudunk…
– Amint megtudod mi folyik itt, nem fogsz emiatt aggódni.
Először elmondom a tényeket, aztán teszek egy ajánlatot egy
akcióra, amit átvehettek. Tehát… Mindannyian tudjátok, hogy
a régi CESZ egyik vezérelve volt a káosz okozása, ami miatt
minden bűnöző lehetőséget látott a további káosz okozására.
De ugye mi ezzel csak kiugrasztottuk a nyulat a bokorból.
Most van itt valaki más, aki valami hasonló elvvel, de szintén
jó dolgot cselekszik. Személyem egy fejvadász cég tagja, csak
sajnos egy Amarr birodalom által körözött személyt kell elfognunk. Amit nem akarunk. De ha ezt nem tesszük meg hamarosan, a cégvezető nyakig lesz a pácban.
– Zéró tolerancia? – kérdezte Grenna. Valamit rágcsált, és
Trondam szinte belelépett a képbe, hogy lássa mi lehet az.
– Igen. A cégvezetőnk egy kissé elkapkodta a lejelentést.
Most az Amarrok vagy a célszemélyt akarják, vagy a cégünk
vezetőjét. És nem holtan, hanem láncra verve.
– Ki a cégvezető?
– Rufy Der …
A hatos zúgolódni kezdett. Jól ismerték a kislányt, és utána
azt is tudták, hogy öregítette magát.
– Talán te vagy Rufy Der? – szólt bele ismét Heren.
– Ó, nem … – mosolygott Aylar Trondamra és Kiexre, akik
viszonozták ezt a gesztust.
– De akkor ki vagy?
– Most már csak percek kérdése és megtudjátok. Nos viszszatérve a körözött személyre. A CESZ módszerével dolgozik,

de a káoszt a piacon okozta. A Harci drogokkal.
– Csak nem Nameyl Theolról van szó?! Megtaláltátok?
– Ismeritek?
– Elég népszerű a csaj a férjével együtt a vérdíj miatt. Veszel belőle egy Titánt is.
– A csajt elkaptuk, de sajnos kicsúszott a kezünk közül.
– Bénák vagytok.
– Lehet. Inkább csak hoztunk egy rossz döntést. Pontosabban a cégvezető. – Eközben Aylar előrenyúlt a konzolhoz, hogy
leállítsa hangjának torzítását. A következő mondandó már igazi
hangján történik.
– És miért vásárolja fel Nameyl és a férje a drogokat? –
döntötte oldalra fejét Heren.
– Az csak elterelés. Vitoc-ot is felvásároltak. Rabszolgákat
szabadítanak fel.
– Rabszolgákat? Hogyan? És… ó… letiltottad a hangtorzítást? Mondj csak még valamit!
– Rendben, Heren.
– Ne… – Heren elsápadt. A másik öt sem szólt egy szót
sem.
– De bizony, Heren. Nos akkor nézd meg, kivel beszéltetek
eddig. – Aylar újra előrenyúlt és kijeleztette mindhármuk képét.
Az ezt követő ujjongás és üdvrivalgás elég sokáig tartott.
Heren sírt az örömtől, Juler tapsolt, Volad a halántékát fogta,
Klendon a homlokát, Norem szélesen vigyorgott, Grenna pedig
a szája elé tette a kezét.
Kiex és Trondam megpaskolta Aylar hátát, akinek kicsordult néhány könnycsepp. A gázóriás körüli holdak megállapodtak orbitális pályájukon, és nekikezdtek örökkévaló keringésükbe. Teljesen rögzült Aylar emléke.
Heren már egyáltalán nem volt flegma, hiszen még mindig
a könnyeit törölgette.
– Aylar… – szipogott –, ó, Aylar, nem is hiszem el. És
Trondam … és Kiex…Jaj!

– Heren, kérlek most figyeljetek rám!
– Vá… várj! – tette fel kezét Klendon. – Mégsem haltál
meg az Aeonban?
– De. Csak Rufy megtalálta a DNS mintáimat, és megalkották újra a testem Trondaméval együtt. Emlékbeültetések is voltak, de az elmúlt másfél évet nagy részben azzal töltöttem,
hogy rögzítsem őket. Most rögzült az utolsó. Ti. A CESZ. Kurva jó.
Baráti kacagás volt a válasz. Gyors viccelődés is elhangzott. Aztán Heren és Volad felidézték a CESZ pályafutását néhány szóban, melynek hallatán Aylar egész teste libabőrös lett.
Falta a szavaikat. Trondam és Kiex is hozzátette saját tapasztalatait. Kiexet még faggatták a Fregattversenyről, és Rufyról. Ez
utóbbihoz már Aylar és Trondam is hozzátett, elismerően nyilatkoztak a lányról, a titkokról is beszéltek, és a végén pedig
egy emberként szidták.
– Hogyan tudunk segíteni? – kérdezte a jó fél órásra sikerült nosztalgiázás végén Heren.
– Először azt kérdezem, hogy egyáltalán akartok-e segíteni.
Gyorsan lehülyézték, hogy ilyet mert kérdezni. Feltartotta
kezét bocsánatkérően, közben mosolygott.
– Köszönöm, köszönöm. Először kéne egy gyors jelentés.
Mennyi hajót tudtok felvonultatni, és vannak-e kapitál hajóitok?
– Nekem még megvan az Erebusom – jelentette Juler. – Azzal be tudjuk ugratni a flottát.
– Isteni – csapta össze kezét Aylar. – Akkor három irányból
tudunk támadni. A Kullancs egységünk éppen most ügyködik
azon, hogy legyen egy irányítótornyunk. Ha sikerül, azzal odavonzzuk a flottájukat. És a Kullancs egység már nyugodtabban
tud majd mozogni az állomáson. Ahogy elkaptuk Nameylt,
mindenki kitép a rendszerből.
– Miért nem lőjük ki őket mind?
– Ez attól függ, hogy mi hány hajót tudunk felvonultatni.

Adjatok akkor tehát egy gyors jelentést.
Mindenki elküldte a jelenlegi statisztikát a saját cégéről, és
a hadra fogható pilótákról. Összesen kétszázötven hajóról volt
szó, melyek között akadt tizenegy hordozó is, és az az egy Titán, de azt nem fogják beugratni, inkább azon keresztül ugrik
majd be a flotta. A számadatok gyönyörűek voltak, az azonban
már kevésbé, hogy ez a mennyiség legkorábban csak három
nap múlva esedékes. Sok pilóta már a visszavonulását tervezte,
mások átmenetileg céget váltottak, és sokan féreglyuk rendszerekbe költöztek, és csak időnként bukkantak fel szállítóhajókban.
– Három teljes nap? – vágott fájdalmas grimaszt Aylar. –
Az túl hosszú idő. Mennyit tudtok felvonultatni, ha most azonnal indulnánk?
Az adatok csak ötvenhét hajót jeleztek. És a Titánt nem.
Ezzel talán be tudnának törni a kapun át, de magában a rendszerben a túlerő miatt a csata egyértelmű vereség lenne. ÖSzszességében sem terveztek győzelmet, csak kitartani addig, míg
elkapják Nameylt. A két napos időtartamot is lekérte Aylar. Ekkor százkét hajó lenne. És Titán továbbra sem. Tehát ez is kevés. Várni kell három napot. De ez végül is nem rossz. Udariéknak várniuk kell a torony elfoglalásával. Addig viszont bekukkanthatnak az állomásba, csak ebbe meg a lebukás esélye
szólt bele. Nem. Nyugton kell nekik is maradniuk három napig.
– Hát jó, akkor addig leállítom Udariékat.
– Udari Pow? – vonta fel szemöldökét Volad, ahogy a többiek is.
Udariról nem tettek említést eddig. És Meiről sem.
– Ó, igen. Udari is a cégben van. Ő Rufy barátja. És még
tudjátok ki? Mei Gron.
Ismét tapsoltak. Meit is ismerték sokan, az akkori kommandós egység leghalálosabb harcosát, és mivel követték a Fregattversenyt, azt is tudták, hogy Meit elfogták és bebörtönözték.
– Hogyan hoztátok ki Meit? – kérdezte Juler.

– Rufy terve volt. Bár voltak összezörrenések emiatt. Itt figyeltünk fel Nameylre, mert ő adta a börtöntelep tervét, de kivette a klónaktivációs infókat, hogy tőrbe csaljon minket. Ekkor kezdtünk nyomozni utána, el is kaptuk, de aztán… tudjátok
a többit.
– Aylar, nem akarod újra indítani a CESZ-t?
– Már nem. Már figyelnek benneteket, emiatt a kezdés
előnytelen pozícióból történne. És rólam még nem is tudják,
hogy élek. Szerinted a Concord mit tenne?
– Igazad van. Terv dobva.
– Nos akkor, maradjunk ennyiben. Kezdjétek összeszedni a
csapatot! Adjatok folyamatosan jelentést nekem! A találkozó a
mi rendszerünkben lesz, aki akar már most indulhat ide. A hordozók jöhetnek ugróponttal, ehhez lépjetek kapcsolatba velem,
és nyitjuk. Minden világos?
Egy emberként bólintottak, feltartották hüvelykujjukat,
füttyentettek.
Aylart ismét kirázta a hideg. Benne lenne a CESZ újraindításában, de az a rohadt Concord megfigyelés. Aztán gyorsan
kiverte ezt a fejéből. Most Nameylt kell elkapni, hogy megmentsék Rufyt. Aztán ha sikerül, újragondolnak mindent.
Aylar úgy döntött, hogy nem is kell a maradék hat tag. Kérte a jelenlévőket, hogy ne hívják őket. Jóváhagyták a kérést.
Aylar végül megköszönte a részvételt a beszélgetésben, és
bontotta a vonalat. Sóhajtott egy mélyet, és hátradőlt. Maga elé
mosolygott.
– Kurva jó érzés.
Trondam a hátát simogatta. – Ezzel tutira meglesz a dolog.
Nameyl nem menekül.
– Nem bizony.
A jókedvben Kiex nem osztozott.
– És mi lesz a rabszolgákkal?
Ez elgondolkodtatta Aylart és Trondamot. Aylar a száját
húzta ide-oda.

– Átadjuk a CESZ-nek a feladatot az elfogás után.
– Elvállalják?
– Biztos. A Concord sem fog beleszólni abba.
– És elbánnak az Amarrokkal is?
– Senki nem tud elbánni velük, csak kikerülni lehet őket.
Ők ki fogják. Jók a srácok. Én segítek nekik a háttérből.
– De akkor lebuksz.
– Vááá – morgott Aylar. – Ez mindig szétbombázza az illúzióimat. De oké, akkor a seggemen maradok.
– Mi lesz Rufyval?
– Hallottad: van három napunk. Bűnhődjön csak a kisaszszony. Úgyse kell most nekünk.
– Lehet, hogy lenne valami jó ötlete.
– Lehet két nap múlva is. Még tudunk tervezni akkor is.
Nos, mi már nem tudunk sokat tenni. Pihenjetek le. Udariékkal
beszélek mindjárt.
Kiex kezet fogott velük, majd kivonult a lakosztályból.
Trondam azonban maradt.
– Na, matarom. Hívom Udarit, aztán kapd össze magad.
– Ó… – Trondam fészkelődött székében. – Igyak
serkentőt?
– Elég nagy baszhatnékom van. Igyál.
Trondam kacagott. Majd máris készíttette az italt.
Udariék már az irányítótoronyban voltak, a Stroncium raktárnál, egy széles körfolyosón. A belső fal sárga-fekete csíkosra
volt festve, rajta egyezményes vészjelzésekkel a bent tárolt
anyagot illetően. A külső fal mentén apró ablakokon át lehetett
kipillantani az erőtérmező alatti hajókra, a torony moduljaira,
és az egyik oldalon pedig az ezüst színű holdra.
A folyosón senki nem volt. Megannyi apró terem nyílt a
külső falon, ezek helyenként beszűkítették a folyosót. Ideiglenes szállásoknak tűntek, de kicsit bizarr volt, hogy épp a stron-

cium raktárnál építették fel őket. A vészjelzések tudatták mindenkivel, hogy vész esetén, mikor a Stroncium reakcióba lépett
a pajzsokkal, ebben a szekcióban tartózkodni életveszélyes
volt.
Udariék épp egy ilyen terembe törtek be könnyedén, és magukra zárták az ajtót. Bent egy rendetlen ágy volt, és egy szekrény. A levegő kissé áporodott volt, az itt lakó – szagok alapján
– férfi elég sokat dolgozhatott, és viselt ruhadarabjait szerteszét
dobálta a szobában.
A szekrényben egyenruhákat láttak. Kilopták őket, és magukra erőltették. Csak Mei és Nassy fért beléjük. Udari és Leyx
morogva hajította vissza őket.
Ekkor érkezett be Aylar hívása.
– Udari!
– Itt vagyunk. Bent vagyunk a toronyban. Máris
indulunk…
– Akció késleltetve. Kapcsolatba léptem a CESZ tagokkal.
Jönnek. De kell nekik három nap, hogy összeszedjék az eltunyult embereket. Ne csináljatok addig semmit. Bújjatok el valahol.
– Három napig?
– Én se így terveztem. Sajnálom.
– És mi lenne, ha addig bemennénk az állomásba, és megpróbáljuk elkapni Nameylt?
– Túl kockázatos. Ha lebuktok, vagy beszorultok, nem lesz
ugrópontunk. De ha nyugton maradtok, akkor lesz, és ha bent
lesz a flotta, akkor már könnyebben keresitek Nameylt.
– Értem. Akkor várom a további hívásod. Figyelj csak, még
valami.
– Mi lenne az?
– Próbáltam hívni Rufyt, de nem érem el.
– Ó… hmm. Nem tudom, mi lehet vele. Megkeresem, és
szólok neki.
– Köszi. Ugye nincs baja?

– Ó nincs, tökéletesen jól van, csak … szóval tökéletesen
jól van.
Udari szíve kalapálni kezdett. Valami történt Rufyval. A
féltést régen érezte, de most akár üvöltve kijött volna innen, ha
Rufy bajban lenne.
– Csak mi? Aylar, mi van?
Aylar fújtatott. Arcát nem látták.
– Na jó, beavatlak téged is. Ugye most mindenkit az agyvérzés kerülget Rufytól.
– Nem mindenkit.
– Jó, persze hogy téged nem. A kisasszony úgy döntött,
hogy bünteti magát. Bezáratta magát egy cellába egy napra, és
összezavarta a kódokat. Nem is érdekelte, hogy talán kellhet
nekünk. Ezért felfokoztam az önsajnálatát, és adtam még egy
napot a kódhoz.
A várttal ellentétben Udari szinte hangosan felröhögött.
– Akkor ezért nem értem el? Rufy bent csücsül a cellában?
– Úgy van. Sőt még szívatom is. Ha nincs ellenedre.
– Szeretem őt. Bármit is tett, ez nem fog változni. Ha a
büntetés és a szívatás elősegíti, hogy ne csináljon még egyszer
ostobaságot, támogatom az ötletet. Csak áruld el kérlek, hogyan szívatod. Remélem nem kínzod, vagy hasonlók.
– Ó, dehogy, azért ő még mindig az én fogadott lányom. Az
előbb épp aludni akart, mert meghülyül bent az unalomtól.
Slon vitt neki altatókat, de azok igazából serkentők voltak.
Most nem tud aludni. Így értem a fokozást. És lesz még egy, de
az már az utolsó.
– Mi lesz az?
Aylar elmesélte. Udari ismét röhögött.
– Hát jól van. Remélem ez észhez téríti a kicsimet.
– Én is nagyon remélem. Aztán abbahagyjuk a játszadozást,
és kezdünk készülődni.
– Oké, Aylar, akkor mi készenlétben leszünk.
– Remélem minden simán megy.

Bontották a vonalat.
A többiek hallottak mindent. Mei Rufy szívatásának hallatán kuncogott. Teljesen máshogy érzett, mint a többiek, de anynyi józan esze volt, hogy belássa ez szükséges. Már csak azzal
a viszkető tenyérrel nem tudott mit kezdeni, ami a kard markolatát simogatta…
Úgy döntöttek visszamennek a Deimosba, és a toronynál
maradnak. Addig pedig lepihennek, és vigyáznak a legénységre. Jobb ötletük nemigen volt…
10. RÉSZ
Az elfogás 2-3. nap
125 óra és 15 perc a határidő lejártáig…
Rufy szemhunyásnyit sem aludt a serkentők miatt, amiből
ráadásul dúsított dózist kapott. Kis híján megőrült, sőt még a
kicsivel sem tudott társalogni, mert az látta, hogy csak unatkozik. Próbált meditálni, de ez csak még jobban felidegesítette.
Már 40 órája volt bent. Slon hozott neki kaját néhány órával ezelőtt. Aylar neki nem mondta, mit terveznek, ezért Rufy
nem láthatott semmit az auráján.
Váltottak néhány szót. Slon örömmel vette tudomásul,
hogy Rufy megbánta bűneit. Szembesült azzal, hogy mi várhat
rá, mi várhat mindenkire, akit elkapnak, és hogy még egyszer
nem cselekszik meggondolatlanul, mert ez lesz a vége.
Slon magára hagyta. De mikor elérkezett az idő, mikor már
40 órája volt bent, valaki halkan kopogott a cella rácsain. Az
egyik őr.
– Pszt, Der kapitány.
Rufy szeme irizált a félhomályban. Szemügyre vette az őrt,
de semmi rossz szándékot nem látott.
– Igen?

– Kiszabadítom.
– Ó, már csak nyolc óra, és…
– Aylar még két napot tervez.
– Ó… jaj. Oké, vigyél ki innen azonnal.
Az őr kikódolta a zárat.
– Hó, honnan tudtad a kódot?
– Aylar elmondta valakinek, és épp kihallgattam.
– Á, értem.
Az ajtó kinyílt. Rufy kisomfordált, de rossz előérzete volt.
Körbenézett. Senki.
– Erre – intette maga után a férfi. – Itt el lehet bújni. És
nemsokára úgyis akcióba lépünk, aztán már senki nem foglalkozik ezzel a formális büntetéssel.
A következő fordulónál az őr visszahőkölt. Rufy még nem
látta mi van a sarok mögött.
Az őr hátába kékes fény száguldott: kábítólövés.
Aztán egy kis csoport toppant ki Rufy elé. Öt másik őr, és
… Aylar, Slon, és Trondam. Gonoszul vigyorogtak.
– Rufy – tette hátra kezét Aylar, míg az őrök körbevették a
lányt. Rufy feltette a kezét. – A büntetés lejárta előtti szökésért
újabb napra ítéllek.
Rufy legszívesebben nekiment volna a nőnek. De az őrökön nem jutott volna át. Hátranézett, a menekülési lehetőséget
kereste.
Ekkor hátba taszították, és a falnak lökték. Megfejelte, orrát
beverte. Hátrafeszítették a karját és megbilincselték.
– Aylar, rohadj meg, messzire mész, ezért…
– Ezért? – lépett eléje kötekedően Aylar.
– Ezért… hát… majd lesz valami.
– Lesz, bizony. Mindent megkaptál, ahogy hallottam Slontól. Csak egy valami még kimaradt. A türelem. A szökési kísérlettel megmutattad, hogy nem tudsz várni. Ezért kapsz még egy
napot.
– Nee …

Rufyt eltaszigálták, vissza a cella felé. Belökték, és a bilincset most rajta hagyták.
Aylarék léptek a cella elé.
– Nyugalom, Rufykám. Nemsokára akcióba lépünk. Nem
egy napot kapsz, csak még plusz öt órát. Aztán nekiállunk tervezni, amihez te is kellesz.
– Nem segítek nektek – fújtatott dühödten Rufy.
– Ó, rendben, akkor mi eltűnünk, és mehetsz egy ilyen kis
dutyiba az Amarroknál életed végéig.
– Oké, segítek – nyílt nagyra a szeme a rémülettől.
– Ez a beszéd. Légy jó lány.
– Vegyétek le a…
– A bilincs marad – Aylar körbenézett mindenkin. – Kifelé.
Csak maguk maradtak.
Aylar még utolsóként egy mosolyt villantott. Aztán ő is kivonult.
Rufy a falhoz lépett és fejelgette. Miért nem tudtam várni?
Hülye, hülye. Még plusz öt óra, ááá. De igaz. Türelmetlen voltam. Azt hiszem ennél jobb kiképzést még sosem kaptam.
Leült a priccsre. Hát akkor várok. Türelmesen … vagyis türelmetlenül, de várok. Várok. Asszondja… nyolc óra plusz öt az
tizenhárom. Az összesen 780 perc, és az összesen… hmm…
46800 másodperc. Jó, tehát 46800… 46799… 46798…
46797… jaj. Ó, jaj.
A következő két napban Nameyl már összeszedte magát, és
megnyugodott, miután paranoiájától hajtva átszkennelték a
rendszert, és a környező konstellációkat is. Rufyéknak nem
volt semmi nyoma.
Úgy döntöttek, hogy azért a biztonság kedvéért még megvárják az egy hetet, és csak akkor hagyják el a rendszert. Nameyl már kinyomozta, honnan szerezhet új jeladót a testébe, de
azt csak egyetlen helyen ültették be, egy Highsec állomáson.

Ezzel tehát várni kell.
Addig viszont tudták irányítani a további adásvételeket, és
folytatták terveiket. Négy újabb Vitoc anyagot tettek vissza a
piacra. Hamar megvették. Követték a szállítóhajót, megtalálták
a rabszolgatelepeket. Az első mélyűrben volt, két aszteroidát
összekötő kitermelő állomáson Lowsecben. Itt nem sok védelemmel találkoztak, mert a védők arra számítottak, ezt a helyet
senki nem találja majd meg. Ezúttal 96 rabszolgát szabadítottak
fel, és máris úton voltak a bázis felé.
A második telep egy állomáson volt, méghozzá Blood
Raideresen. A rabszolgákat szörnyű módon kínozták, testükből
még darabokat is vágtak le, és egyből elállították a vérzést, mielőtt a szívhez értek. Talán ennél kegyetlenebb szenvedést nem
igazán tudott senki elképzelni. Azonban ez volt az egyetlen telep, ami nem az Amarr birodalom fennhatósága alatt állt. De a
lényeg a rabszolgák voltak.
A harmadik telep egy bolygón volt, ahol a kitermelő egységeket rabszolgákkal üzemeltették. Itt már kemény védelemmel
találkoztak, mert a bolygón nemcsak kitermelés folyt, hanem
nyers- és finomított anyagok összeszerelése. Ha ez kiesik, az
Amarrok sok mindentől elesnek. Az egyetlen ok, ami miatt a
védelem elbukott, az Nameylék gyorsasága volt. Csak akkor támadtak, mikor már mindenki a helyén volt. Szinte fél óra alatt
végeztek, és olyan gyorsan tűntek el, ahogy megjelentek.
A negyedik telep is egy bolygón volt, igazából egy elosztóközpont. Ide szállították az elfogott Minmatarokat, vagy az árva Minmatar gyerekeket. Itt nőttek fel, és mindent úgy neveltek
beléjük, hogy az Amarrokat szolgálják, amíg tudják. A védelem
itt is jelentős volt, de leginkább csak a bolygó felett, ahol az atmoszférából kilépés során igénybe vett stratégiai pontokat őrizték erősen nagy flottákkal.
Nameylék vesztettek néhány hajót, de ez szinte jelentéktelennek minősült. A lényeg az összesen hatszáz felszabadított
rabszolga volt, melyek közt legalább ötven gyerek lesz hálás

Nameyléknek élete végéig.
A reakció a flottától elképesztő volt. Nameyléknek már
majdnem szobrot állítottak. Hajókat neveztek el róluk, egyesek
még utánozták hajviseletüket is. A hírek azonban még nem
mentek ki Új Édenbe: az Amarrok egy-egy embere célzott
fegyverekkel vigyázott arra, hogy a közvetítések során semmire ne derüljön fény. De ez nem érdekelte Nameyléket. Szinte
átsírták a két napot örömükben.
Akciók között Nameyl és Vladen hosszú órás szeretkezésekkel ünnepelte a sikereket. A második nap estéjén jól le is itták magukat.
Nameyl a megnyugvása ellenére időnként kérte a fokozott
megfigyelést a környéken, és azt is, hogy egy felderítő kötelék
próbálja megkeresni Rufyékat, de nem találták őket. Nameyl
már arra is gondolt, hogy Rufy talán feloszlatta cégét. Végignézte a Neocom statisztikáit, de szomorúan látta, hogy bizony a
cég még aktív. Cégvezető Rufy Der, helyettes Pellone Klam.
Nameyl ismét meg mert volna esküdni rá, hogy Aylar Brent látja. Ha tudná, hogy tökéletesen igaza volt, talán egyből hívná a
Concordot. De ezt nem sikerülne bebizonyítani.
A harmadik napon az ötödik adag Vitoc megvételére már
nem perceket, hanem órákat is kellett várni. Nameylék féltek
attól, hogy talán találtak más Vitoc forrást. És igaz is lett sejtésük: egyszerűen behozták más régiókból. Nem azért, mert nem
engedhették meg maguknak a többszörös árat, hanem bizony
már tartottak Nameyléktől.
Vladen szállítóvadászokat küldött ki a három kipucolt régió
határaihoz. Olcsó hajókban ültek, nem számított, ha megtorlásként kilövi őket a Concord vagy néhány őrágyú.
A terv működni kezdett. Elég sok szállítóhajót lőttek le…
de a Vitoc valahogy mégis bejutott a kipucolt régiókba. Sajnos
ezzel is számolni kellett. Ezen szállítók levadászása és a további régiók kipucolása hónapokat venne igénybe, de az a rohadt
Rufy…

Végül dobták a vadászati tervet, és folytatták az eredeti elképzelést, míg nem jár le az egy hét.
Az ötödik adag egy mélyűri állomáson volt, ahol valamiféle csapdát akartak felállítani Nameylék flottájának. Elég bénán
kivitelezték: Nameylék pillanatok alatt megfordították a csatát,
és ők csalták csapdába a vadászokat. Aztán kétszáznegyven
rabszolgát szabadítottak fel.
A kiszállításukkor azonban az Amarrok kegyetlenek voltak.
Jött az igazi csapda. Csak azokat a szállítóhajókat célozták
újonnan beérkezett flottáikkal, amiben a rabszolgák voltak.
Mire Nameylék észbe kaptak, egyik szállítóhajó lerobbant
az égről, és hetvenöt férfi és nő veszett oda. Erre Nameyl és
Vladen elvesztette az eszét, és megtorlásként minden egyes ellenséges hajót kilőtt úgy, hogy a mentőkapszulákat is igyekeztek elkapni, és akiét sikerült, lassú kivégzésben részesítették. A
csatát végül megnyerték – persze azt is számításba vették, hogy
ez az Amarroktól szinte csak egy mini kötelék volt.
A hatodik adaggal úgy döntöttek, várnak egy kicsit. Visszatértek arra a tervre, hogyan tudják elfogni a más régióból érkező szállítókat. Végül ezt dobták, és inkább egy zseniális tervet
kezdtek kivitelezni: a három harci drogból felhalmozott készletek még továbbra is irányítótornyok silóiban pihentek. Csereszerződéseket állítottak ki: Vitoc-ot kértek, és cserébe harci
drogot adtak. Bárkinek megérte, óriási profitot termelhettek.
Szinte órákon belül megkezdődött a Vitoc beáramlása a célállomásba, ahol kisebb adagokban a csereáru lapult. Az idegeneknek fogalmuk sem volt, mit tesznek, kinek segítik elő a tervét. Nameylék pedig ujjongtak, hogy a terv milyen remekül
működött. De ez sajnos nem merítette ki a további két régió teljes Vitoc készletét. Még bőven maradt annyi, amivel elláthatják
a rabszolgákat, és Nameylék nem tudják meg, hol vannak. Aztán inkább úgy döntöttek, hogy a csereszerződésben a profitot
még magasabbra emelik. Ez már gyanúsan sok volt, sokan
csapdára gyanakodtak, de mikor az egyik cég ráállt erre, és si-

keresen behozott egy hatalmas adag Vitocot, és ugyanilyen hatalmas adagot kapott cserébe, máris híre ment, hogy a szerződés tiszta, lehet teljesíteni. Ez már remekül működött. A két
újabb régió Vitoc készlete szinte órák alatt kiürült.
És ekkor tették vissza a Vitocot tizenötszörös áron. És valaki ismét bekapta a csalit. A célpont ezúttal egy lávabolygón
volt, egy kihűlt szigeten, amitől a kitermelő egységek kilométerekre helyezkedtek el. Vladen felszíni egységei lebombázták a
barakkokat, ahol a feldolgozást folytató rabszolgákat őrző egységek pihentek. Aztán leszálltak, és kihozták a rabszolgákat.
Száznegyvenhét tagnak adtak új értelmet az életben.
Majd berobbant a köztudatba Rolke. Az Amarrok az eddigi
híradásokat blokkolták némi kis szabotázzsal, de Rolkenak volt
némi tapasztalata a kalóz híradásokban. Egy álcázott hajóból
csatlakozott a Scope csatornájára. Persze Aylar javaslata szerint
még nem szabadott felhívni mindenki figyelmét erre. Rolke
csak azt adta le, hogy néhány hős mit művel, de a Vitocról nem
tett említést. Nameyl és Vladen látta a híradást, és örömkönynyekkel nézte végig, ahogy Rolke hajója éppen a szétlőtt mélyűri telepen köröz, és közvetíti a képeket a nemrég lezajlott
rombolásról, és a hőstettről.
Nameylék felvették a kapcsolatot Rolkeval, és kérdezték,
hogy honnan tud erről, miért csinálja ezt, hiszen veszélyben lehet, ha az Amarrok ráállítanak néhány orgyilkost, hogy elhallgattassák. Rolke csak azt válaszolta, hogy köszönjék Rufynak.
Nameylék megijedtek erre. Tehát a lány korántsem kopott még
le. Ez is Aylar terve volt: jól tudta, hogy Nameylék hívni fogják
Rolket, és ez a közlendő, hogy Rufynak köszönjék, felért egy
néma „vigyázz, mert jövünk” üzenettel.
Nameyl megint kikészült. Ismét kipróbálta azt a siklóban
használt szert. Ez azonban Vladent készítette ki, amint látta,
hogy kedvese két órán át a padlón fetreng, széles mosollyal arcán. Pofozta, majd inkább ő adta be neki a serkentőt, és eldugta
a további fájdalomcsillapítókat.

Miután Nameyl összeszedte magát, elemezték a történéseket. Miért küldték Rufyék ezt a néma üzenetet? Mintha figyelmeztetnének, hogy jönnek. De ha így tesznek, akkor nem akarják azt tenni, amit meg akarnak tenni. Akkor viszont Rufynak
vége. Vagyis mégis akarnak jönni. De azt csendben kéne tenniük. Most akkor mi van?
Vladen úgy döntött, hogy kiszélesítik védelmi erejüket, és
hadra fogják a felszabadított rabszolgákat is – ebbe már csak a
Vitoc függőség szólt bele, ugyanis a rabszolgák egy része szinte használhatatlan volt. Palkellel újabb hajókat gyártatott, amiket könnyű irányítani. Mikor a hajók órák alatt készen lettek, és
még újabbakat vásároltak a közeli Highsec rendszerekben, a
flottájuk tizenöt százalékkal gyarapodott. Vladen a betörni készülő Rufyékkal kapcsolatban biztos volt abban, hogy szereztek segítséget a betöréshez. De kit? Várjunk csak! Rolke nagy
haverja Rufynak. És a régi CESZ-nek. Talán Rufy a még életben és szabadon lévő CESZ tagokat szedi össze? De őt nem is
ismerik. Nem hallgatnának rá. De valaki másra igen.
Ismét megnyitották Pellone Klam képét. Aki hasonlított Aylarra. És most valahogy biztosak lettek abban, hogy ez valóban
Aylar Bren. Nagyon tisztelték. És nagyon félték. És most a
nyomukban van. Nameyl megint a nyugtatókért nyúlt, de nem
találta őket.
Eljátszadoztak a gondolattal, hogy hívják a Concordot Aylarra és Rufyra. De nem tudták bebizonyítani feltevésüket. Na
meg … nem is szívesen nyomnának fel Aylart – ugyanis Vladen sok taktikát ellesett a CESZ-megmozdulásairól, és kedvesének nem említette, de egy időre bele is szeretett Aylarba, mikor látta a kivetítőkön. Az idő tájt, mikor szeretkezett kedvesével, mindig Aylart képzelte el, sőt még egyszer kérte is Nameyltől, hogy öltözzön úgy, mint Aylar. Nameyl nem sejtette
miért, csak teljesítette párja kérését. Aztán mikor a CESZ megsemmisült, és Aylar meghalt, Vladen és Nameyl két hetes letargiába esett.

Vajon ez az egész egyfajta figyelemfelhívás valamire? Mit
akarhat Aylar? Talán szövetkezni velük? Tekintve régi hozzáállását szinte biztosra vehető, hogy szimpatizál a felszabadítási
tervekkel. De az is biztos, hogy Rufyhoz is kötődik, és ha őt elkaszálják, Aylart is előbb utóbb, és máris kiderül róla minden.
És akkor a Concord talán élő adásban fogja megalázni és kivégezni. Tehát Aylar inkább támadni fog, és ezzel a híradással közölte is, hogy vigyázzanak. Nem értették, hogy vigyázhatnának. Nameyl kell nekik, élve. De miért „szólt” Aylar? Hogy
megnyugtassa lelkiismeretét? Ez esélyes.
Vladen úgy döntött, hogy akkor kiszélesítik a védelmet.
Nem csak a zsákrendszerre és bejáratára koncentrálják erejüket, hanem az utána lévő másik rendszerre, ahonnan két kapu
vezetett újabb rendszerekbe, a konstellációtérkép alapján egy
ipszilont kirajzolva. Levédik a két másik kijáratot is, igen. Csak
kintről jöhetnek be, igen.
De azt nem sejtették, hogy Aylar pontosan így tervezte,
ezért a zsákrendszer védelmét ezzel fellazítják…
115 óra és 24 perc a határidő lejártáig…
Aylar széles mosollyal arcán várta a siklók bedokkolását a
Revenantba, amikkel a CESZ cégvezetők érkeztek egyazon
megbeszélt időben. A flottájuk később jön utánuk, mert még
gyülekeztek, készültek az indulásra, szedték össze-, szerelték
át- és töltötték fel a hajókat.
A Machariel és a Nightmare előzőleg kidokkolt a Revenantból, hogy legyen elég hely a siklók fogadására, ne kelljen
életveszélyes manőverekkel vendégségbe érkezni.
A siklók besuhantak, egymás után. Aylar, Trondam és Kiex
egy kilátóablak előtt nézte amint a hordozó orra felőli falhoz
repülnek, és csatlakoznak siklók számára kialakított fali dokkolókarokhoz.

A falakból hidak tolódtak ki, és a siklók oldalához csatlakoztak a nyomáskiegyenlítést követően. Az utasok kiszálltak,
és beléptek a zsilipeken át a hatalmas terembe, ahol több szinten át lehetett a megközelíteni a beszállózsilipeket.
Belépéskor azonnal ledöbbentek: a Revenant szinte teljes
személyzete – közel kétszáz fő – felsorakozva várta őket, és vigyázzba vágták magukat, így adva tiszteletüket.
A CESZ tagok viszonozták a gesztust, és körbenéztek, hogy
meglássák Aylart. Nem volt itt. De aztán nyílt egy zsilip a terem felső sarkában, és kilépett, Trondammal és Kiexszel. Fentről tisztelegtek, arcukon széles mosollyal.
Elindultak lefelé, a CESZ tagok is feléjük.
A személyzet sebesen átrendeződött, hogy folyosót biztosítson az érkezetteknek a lépcsők felé, ahol Aylar le fog jönni.
A CESZ tagok egymásra pillantottak. Szívük kalapált mellkasukban. Még mindig alig hitték el, hogy ez a pillanat megtörténik.
Aylarék leértek a lépcsőn.
Elsőként Heren a távolból vágta magát vigyázzba, tisztelgett, aztán nem bírta tovább és nekifutott.
Aylar szintén …
Mikor elkapták és megölelték egymást, örömittasan üvöltöttek. Heren egy kicsit nagyobb darab volt mint Aylar, ezért
pörgette párat. Könnyekkel szemükben kacagtak és csak forogtak.
– Oké, Heren, oké … hé, oké, eltöröd a gerincem, tegyél
már le!
– Ááá!
Heren végül letette. Hamar el is rángatták onnan, hogy helyet adjon másoknak. Utána Juler ugrott Aylar nyakába. Ő is
kissé megemelte és megpörgette. Aztán átadta helyét Voladnak.
Aztán Norem is sorra került. Majd Klendon. És végül Grenna.
Aylar kinyúlt két kezével. Jobbján állt Heren, balján Juler, a
többiek pedig az ő kezüket fogták és kört formáltak. Ezt a

CESZ idejében stratégiai megbeszélések után mindig így tették, mint valami ősi törzs.
Aylarnak még potyogtak a könnyei.
– Én… jaj – meg sem próbálta kiszabadítani kezét, hogy letörölje könnyeit. – El sem hiszem.
– Mi se igazán – szipogott Grenna.
– Engedjétek meg, hogy… – ezzel kiszabadította mindkét
kezét, és hátrafordult, hogy Trondamot és Kiexet is beinvitálja
a körbe. Beálltak. Ennyire nem érzékenyültek el, mint Aylar, de
a kellemes érzés roppant erőt adott nekik.
Ismét bezárták a kört.
– A CESZ újra együtt – mosolygott Heren mindenkire.
– No igen, de mint mondtam nem aktívan. Nevezzük nosztalgiacsatának. Aminek van persze tétje. A részleteket hamarosan megosztom veletek.
– Hol van Rufy?
– Pár óra és láthatjátok.
– Nem lehetne most? Nagyon szeretnénk őt látni. – Heren
körbepillantott. A többiek megerősítően bólogattak.
Aylar felkacagott. Mit számít már ez? Lássák csak a rossz
kislányt.
– Rendben. Akkor erre gyertek! – a személyzet felé fordult.
– Pihenj, és oszolj!
A személyzeti tagok is vigyorogtak, hogy most aztán igazán fontos dologban és igazi hősökkel oldalukon fognak csatába vonulni. Kell ennél több?
Aylarék elindultak meglátogatni Rufyt, mert még volt viszsza néhány óra a büntetéséből. A húsz perces séta során felidézték emlékeiket, és minden CESZ tag elmesélte, hogy ők miben
voltak benne a CESZ szétverése után, hogyan éltek túl, mivel
foglalkoztak manapság.
Megérkeztek a cellablokkokhoz. A bejárati zsilipnél az őr
szinte megremegett. Ismerte a CESZ tagokat. Tisztelgett, és
hiába mondták neki, hogy pihenjen, szoborrá változott. Aylar

kacagott és megveregette a vállát.
– Mit keres itt Rufy? – kérdezte Volad. – Épp látogat valakit?
– Ó, nem egészen – rázta fejét pimaszul vigyorogva Aylar,
és egy sarkon befordulva a cellába mutatott. – Parancsoljatok.
Rufy Der, személyesen.
Rufy még mindig bilincsben volt, a földön ült, hátát a
priccsnek vetette, és finoman előre hátra dülöngélt. Valamit
énekelt, melyben számokat is hallottak, valamiféle visszaszámlálást.
A CESZ tagok lemerevedtek.
– Hát ezt mire véljük? – mutatott be Grenna.
Aylar megvonta a vállát. – A kisasszony elég sok marhaságot csinált mostanában. Kitalálta, hogy ezért megbünteti magát,
persze éppen akkor, mikor szükségünk lett volna rá. Ezért aztán
úgy döntöttem, hogy akkor maradjon csak ott bent, és kétszer
annyi ideig, mint szerette volna. Látjátok? Mindjárt meghülyül.
Hé, Rufy, látogatók – kiabált be.
Rufy feléjük fordította fejét. Még mindig dülöngélt, de már
nem énekelt.
– Na mi van, jöttetek megnézni a rossz kislányt?
A kötekedő hangnemre nem tudták, hogyan kéne reagálni.
De Aylar igen.
– Még van két óra a büntetésedből. Mindjárt kijössz. Tanultál a hibáidból? Nem fogsz még egyszer ostobaságot csinálni?
Rufy megállt a dülöngélésben, és nagy nehezen talpra állt.
– Most jöttetek gyönyörködni bennem? Milyen szép látvány a rossz kislány a rács mögött?
– Fejezd be! Úgy látom, mégsem tanultál semmit.
– De, tanultam. Méghozzá azt, hogy ne bízzak benned.
– Nohát, akkor azt hiszem szükséged van még egy kis időre, hogy belásd tévedsz.
Erre Rufy megrémült.
– Ó, nem, nem, tanultam, tanultam, megtanultam, jaj. Csak

piszkálni akartalak.
– Ne húzd az idegeim. Viselkedsz rendesen, ha kiengedünk?
– Igen, persze – bólogatott hevesen.
Aylar Trondamra pillantott. A férfi csak megvonta a vállát.
– Engedd ki! Ha ebből nem tanul, akkor akár öt évre is bezárhatod, akkor se fog.
– Ó, az biztos elég lenne. De most nincs időnk erre.
Az öt év hallatán Rufy ijedten a sarokba húzódott. Aztán
inkább a rácshoz rohant.
– Hé, hé, minden oké már velem, hé, látjátok? Na, engedjetek ki.
Aylar felkacagott. Te kis hülye. De imádlak.
Kikódolta a zárat, majd kérte az őrt, hogy vegye le a bilincset.
Rufy dörzsölte csuklóit, és lehajtott fejjel sétált ki a cellából.
– Nos, kisasszony – mutatott vádaskodóan Aylar. – Akkor
mostantól… hé!
Rufy elrohant.
Trondam és Kiex kétrét görnyedt a röhögéstől, de Aylar
már nem osztozott ebben.
– Tessék, itt a hős Rufy Der. Egy idegesítő gyerek, akit
nemrég jól megkúrtak, és most a nagylány szerepében nem tudja mit kezdjen a felesleges energiájával. De ahelyett, hogy beismerné tévedett, még tovább húzza az idegeim. De azért imádlak, Rufy, csak … kérlek ne bosszants, szépen kérlek.
– Hova futott? – Grenna végignézett Rufy menekülési útvonalán.
– Szerintem a kabinjába. Öt percre van. Addig pedig elmondom mit tudunk róla. Mert van ám itt elég sok
érdekesség…
Aylar a séta közben megosztotta a CESZ tagokkal a Rufy
fejében lévő titkokat. Még a találkozó előtt Kiex figyelmeztet-

te, hogy ezt nem kéne, ezért úgy egyeztek meg, hogy csak a pilótáról tesznek említést, a felfedezőről és a Jovekról nem. Ezért
Rufy csak egy veszett kutya módjára harcoló kapitány maradt a
szemükben.
Mikor Rufy kabinja elé értek, Aylar csengetett.
Jó fél percet kellett várni, hogy Rufy ajtót nyisson. Most
szánalmas látványt nyújtott. Az eddigi pimaszsága odalett. Sőt
még sírt is, de ezt csak mellkasának szapora ugrándozásából
látták, a szeméből nem.
Most Aylar szembesült valami szörnyű ténnyel. Te jó ég …
megkínoztam a saját fogadott lányomat. És most tessék, megnézhetem mit csináltam. Szegény kölyök. Ó, gyere ide, hadd…
NEM! Ha nem leszek szigorú, sose tanul. Össze kell szednem
magam, és nem szabad hagyni, hogy a vállamra boruljon sírva. Hé, Rufy, ne akarj, ne…
Rufy átölelte a nőt.
Bazdmeg… Aylar is átölelte, és simogatta a hátát. – Ne haragudj.
– Nem haragszom. Megérdemeltem. Jó kislány leszek. Te
csak azt tetted, amit tenned kellett.
– Aha, azt … – Aylar a fogát csikorgatta, hogy visszatartsa
könnyeit, de azok csak nem maradtak bent.
A többiek hagytak nekik egy kis időt. A CESZ tagok szinte
lélegzet visszafojtva figyelték a két hős reakcióját. Rufyt próbálták helyretenni magukban. Még kislányként emlékeztek rá,
mindössze három és fél évvel ezelőtt. A Fregattverseny idején
csak a híradásokban látták. A férfi tagok – és bizony még a nők
is – végigmérték varázslatos lényét, ami most a hosszú rabság
után kiengedett királylányra emlékeztetett, mint az ősi mesékben. De azok a szemek… Érezték, hogy Rufy bár el nem ereszti Aylart, szemügyre veszi őket.
Rufy csodálta a színeket. Bátorság, erő, kitartás, elszántság.
Nem féltek semmitől. És a csodálat színei, melyek akkor lökődtek ki testükből, mikor a szemébe néztek.

Rufy elengedte Aylart, és szipogott.
– Nagyon rossz volt bent.
– Ó … – Aylar szíve összetört a sajnálattól, de összeszedte
magát és megköszörülte a torkát. – Nos, megbűnhődtél vétkeidért. De most szeretnénk használni téged. Ha nem bánod, akkor
…
– Először szeretnék beszélni Udival.
– Tessék – ezzel leszedte kezéről kommunikátorát és átadta.
– De gyorsan, mert meg kéne beszélnünk pár… hát elég fontos
dolgot.
– Igen, igen, sietek. Gyertek be addig, foglaljatok helyet. A
hívás után le is fürdök gyorsan, jó?
– Persze. Mi addig előkészülünk.
Rufy felhívta Udarit, és jó tíz perces beszélgetés kerekedett
belőle. Udari sajnálta kedvesét, és vigasztalta, hogy ez így
jobb. Rufy erre helyeslően bólogatott.
A hívás után gyorsan lefürdött, és véletlenül meztelenül lépett ki a fülkéből, de nyomban vissza is surrant. Örült, hogy
senki nem látta meg. Felöltözött egy könnyed edzőruhába, haját copfba rántotta, és új emberként lépett ki ismét.
Aylarék máris invitálták. A megbeszélésbe bekapcsolták
Udariékat is. A CESZ tagok gyorsan váltottak Meijel pár szót,
és örültek, hogy kikerült a börtönből és épségben van. Udari
bemutatta magát és legénységét, de igazából a csapat szó már
inkább jellemző volt további tevékenységeikre.
Aztán nekikezdtek a megbeszélésnek, és a zseniális tervek
– melyekhez a legtöbbet Rufy adott – összesítésre kerültek…

11. RÉSZ
Az elfogás II.
91 óra és 15 perc a határidő lejártáig…

Nem egész másfél nappal később a CESZ további tagjai is
megérkeztek a rendszerbe. Már csak néhány hajóra kellett várni, és kezdődhet az offenzíva.
Aylar fogja irányítani az egész flottát, alatta a kötelékparancsnokok Trondam, Kiex, Renar – aki minden percet a szimulátorban töltött, hogy emlékeit visszahozza –, valamint a
CESZ tagok lesznek. Ez kilenc kötelék. Islay felderítőflottája
már a célrendszer konstellációjában körözött, igyekezve elkerülni a feltűnést.
Udariék is készen álltak. Már az irányítótoronyban voltak,
és vártak a jelre, mikor jöhetnek ki búvóhelyükről. Az offenzíva első lépése a torony elfoglalása lesz. Ez kellő zavart fog
okozni, mialatt a második lépés is kivitelezésre kerül…
– Volad jelent – hívta a férfi Aylart. – Beérkeztek az utolsó
hajóim, most ugranak ránk.
– Vettem, Volad. Juler, a Titán feltöltve üzemanyaggal az
ugratáshoz?
– Igen, a hordozók is saját maguk ugranak majd.
– Remek. – Aylar minden kötelékparancsnokhoz és a Kullancs egységhez képernyőt nyitott, de ez utóbbinak csak a
hangját hallották. – Minden kötelék, készenlétbe! Udariék kezdik az első fázist. Remélhetőleg ez nem fog órákig eltartani.
Udari, hallottad?
– Hallottam. Kezdhetjük?
– Igen. Sok sikert!
– Köszi. Udari vége – ezzel bontotta a vonalat.
Aylar Rufyra gondolt egy pillanat erejéig. Biztosan aggódik
a férfiért. Ő is készen állt Vagabondjában… egy speciális feladattal.
Udariék megkezdték a torony átvételét, melyhez először a
felső szintre kellett jutniuk…

Nameyl és Vladen épp békésen szunyókáltak. Nameyl
sokkja időnként visszatért. Ekkor némán kuporodott a sarokba,
térdét átkulcsolta. Vladen már nem tudott mit tenni vele. De
nem is érdekelte. Már csak pár nap, és minden rendben lesz.
Halkan pittyegett egy beérkező hívás a férfi kommunikátorán. A felderítőflotta parancsnoka hívta.
– Igen?
– Vladen, azt hiszem történik valami.
A férfi felült az ágyban, Nameyl pedig kipattant és a sarokba szaladt.
– És mi lenne az?
– Rufyék felderítői a bázisunk előtti rendszerekben köröznek.
– Ó, már ott vannak egy ideje, keresik a lehetőséget hogy
betörjenek. Nyugi, nem fognak tudni.
– Egészen biztos? Mert konkrétan órák óta megálltak. Minden környező rendszerre jutott egy szem. Ez a támadás jele
szokott lenni.
Vladen Nameylre nézett. A nő talán kezdett megőrülni,
mert most maga elé motyogott.
– A kapuvédők folyamatos készültségben vannak. Az állomáson is első fokú riadókészültség van. Minden rendben lesz.
– Remélem igazad van – sóhajtott a felderítő. – Én mindenesetre szóltam.
– Csak azt érted el, hogy Nameyl megint be fog pisilni.
– Ó … ne haragudj.
– Semmi baj, a munkádat végzed. Köszönöm. – Ezzel bontotta az adást. Kiszállt az ágyból és kedveséhez ment. Leguggolt eléje. – Hallottad, édesem?
– Mm-hmm – Nameyl halottként meredt maga elé. – Félek.
Vladen melléje ült a földre, és átkarolta. Nyugtatóan simogatta vállát.
De Nameyl kifúrta magát, és felállt. Az ágyhoz sétált, és öltözködni kezdett.

– Mit tervezel? – nézte Vladen.
– Ellenőrzést. Valahogy van egy olyan érzésem, hogy már
itt vannak a rendszerben.
– Nincsenek.
– Kullancs egységről beszélünk. Ha azok bejutnak egy hajóba, kinyírják a legénységet, és úgy irányítják a hajót, hogy
észre se vesszük.
– Hmm.
– Beszélni akarok minden hajó kapitányával. Ha ott van az
egység és már elfoglalták a hajót, máris tudni fogjuk.
– Ó, ez rohadt sokáig fog tartani.
– Csak azt kell hívnunk, aki ott volt, mikor megszöktem.
Csak akkor volt lehetőségük kullancs egység bevetésére.
– Hmm, az csak tizenhat hajó. Oké – Vladen felállt, és ő is
öltözni kezdett. Közben egy csókot nyomott Nameyl homlokára, mely megnyugtatta a nőt egy picit.
Máris hívták az első hajó kapitányát…
Udariék elérték a torony felső szintjét a három lift közül az
egyikkel. Már megszerezték a torony tervrajzát, és tudták, hogyan lehet a központi terembe jutni. A lift egy aprócska kör alakú terem oldalában nyílt. A két másik lift is itt volt. Egymással
százhúsz fokos szöget zártak be. Egy keskeny folyosó vezetett
ki innen, és a végén máris az irányítóterem nyílt.
Beosontak a folyosóba, majd a falhoz lapultak. Szerencsére
ha kinyitják a zsilipet, és valaki benéz a másik oldalról, nem
látja meg őket.
Nassy nyitotta a zsilipet, ami sziszegve nyílt ki.
A másik oldalon háttal nekik két könnyű testpáncélos férfi
állt, fegyvereiket a fal tövébe támasztották, és egy harmadik
alakkal beszélgettek, aki az őrök válla felett elnézve belátott a
folyosóra. Meglepődött, hogy nyílik a zsilip, de senkit nem látott.

Gyanakodva összehúzta szemét, mire a két fegyveres is
megfordult.
Nassy és Mei – viselve a toronyban dolgozók egyenruháját
– kilépett a fal takarásából.
– Hát ti? – kérdezte a férfi. A két fegyveres csak karba fonta kezét. Nem számítottak veszélyre.
– Nameyl küldött nektek egy kis ajándékot – ezzel Mei
széthúzta az overall tépőzárait, alatta kikapcsolta kabátját is, és
szétrántotta, hogy kivillantsa melleit.
A három férfi szája önelégült mosolyra húzódott.
– Nameyl nagyon figyelmes, tudja mi kell a férfinek.
– Tudja bizony – mosolygott Mei.
Ökle gyorsan lendült. Az első jobbostól a bal oldali férfi
állkapcsa azonnal eltört. Lendült a bal ököl is, és a másik férfi
orra préselődött be arcába. Mindketten elájultak.
A harmadik máris a falon lévő riadóaktiváló felé nyúlt, de
kezét Zain kapta el, és egy gyors mozdulattal el is törte. Még
mindig nem adta fel, másik kezével is a gomb felé nyúlt, de ezt
már Mei marta el.
– Csak nyugi – befogta száját, hogy ne hallatsszon az üvöltés.
Szerencsére a berendezések zúgása a kis csetepaté zaját
kellően elnyomta. Látták innen a torony irányítótermének ezen
szeletét, körülbelül egy száz fokos körcikket. Ebben körülbelül
húszan végezték dolgukat: irányították a fúróberendezéseket,
és a silók szállító- és raktározómechanizmusát.
Behúzták az eszméletlen férfiakat a liftbe, amit máris lekapcsoltak. A másik kettő még üzemelt.
Beosontak az irányítóterembe, elbújtak merevítőoszlopokés szekrények mögé, és mély aknákba.
Nassy munkálkodni kezdett. Semkath és Zain fog rásuhanni
egy konzolra, és máris megkezdik a rendszer átvételét. Ezzel
csak az volt a gond, hogy magukat a robotokat észre fogják
venni. De erre is gondoltak: a mélyedések valójában a padló

alatt futó szerelőjáratokba vezettek. Itt a folyamatos zaj miatt
akár trappolhattak volna – hiszen az itt dolgozók még hallásvédőt is viseltek.
Míg Nassy folytatta manővereit, Udari, Leyx és Mei szétszóródtak. A dolgozók lába alatt cirkáltak.
Amint a rácson felpillantva megláttak valakit, akire épp
senki nem néz rá, máris letépték a rácsot, két jobb egyenessel
elnémították a lezuhantakat, majd visszacsukták.
Már hat férfi és egy nő hevert eszméletlenül a szervízjáratban. Az egyik férfi hiányát egy másik észlelte. Az előbb látta,
és most eltűnt. Pedig nem volt a közelébe semmi, ami mögé
beléphetett volna. Megvonta a vállát, majd konzolja felé fordult, de az meglódult előtte felfelé. Pontosabban ő zuhant le.
Lába majdnem eltört. Kiáltott volna, de a halántékára mért csapás a padlóra küldte.
Mei alig bírta visszafogni magát, hogy a szerencsétleneket
ne vágja fel apró darabokra. De muszáj volt. Rufyért bármit,
tartozom neki.
Két perc múltán a jelenlévők már olyannyira megfogyatkoztak, hogy a többiek elkezdték keresni őket. Bekukkantottak
szekrények mögé, asztalok alá, egyik még hívta is egy társát,
de persze nem érkezett válasz.
Udari és Mei épp összetalálkozott a szűk járatokban.
– Lassan előjöhetsz – mondta Udari Meinek.
– Oké, szereztem egy ilyet is – ezzel haját begyömöszölte
egy sapka alá, és jól a fejébe húzta. Feltolta a feje felett lévő rácsot, kikukkantott hogy látja-e valaki, majd kiugrott. Visszatette a rácsot.
Szinte unottan sétált az üzemeltetők közt. Mikor az egyik
mögé ért, és senki nem látott rá, egy gyors hátközépre mért
ütéssel beszorította a levegőt, nehogy kiáltson bármit is, majd
egy nyakra mért csapással padlóra küldte. És ezt egymás után
ismételte az embereken.
Már csak hatan maradtak a teremben, közel egymáshoz egy

hosszú konzol előtt, ami a külső fal tövében húzódott majdnem
teljesen körben. Már Udari és Leyx is előmásztak, és egymás
után kapták el őket: kézzel száj befog, gyors hátrarántás.
Az utolsó, egy fiatal Minmatar férfi, a fülvédőjével fején
dudorászott. Jobbra pillantott, és kérdezni akart valamit társától. Mei állt már ott, és mosolygott rá. Vörösen izzó szemmel.
A férfi hátrált, addig míg Udari fegyverének csövébe nem
ért háta. Feltette kezét, és megfordult.
– Nos – Udari kimért hangon válaszolt. – Már csak te maradtál.
– Ah … – a férfi csak ekkor eszmélt rá, hogy társai mind a
padlón fetrengenek. Egyik-másik még mozgott, ezeket Mei
nézte elgondolkodva félredöntött fejjel. Aztán hozzájuk lépett
és újabb ütésekkel mozdulatlanná dermesztette őket.
– Senkit nem akarunk megölni – mondta Udari, de látta,
hogy a férfi nem hallja teljesen mit mond. Kinyúlt, hogy leszedje a fülvédőt. – Tehát senkit nem akarunk megölni. De veled kivételt teszünk, ha nem engedelmeskedsz…
Mei lebegtette meg arca előtt kardját. A férfi halálra rémült.
– Ké … kérem
– Jól van, nyugi – paskolta meg arcát Udari. – Te csak egy
melós vagy itt. Megúszhatod. Látod azt a két kis robotot? –
mutatott a konzolra, ahol Semkath és Zain épp elhelyezkedtek,
lábaikat beledugták csatlakozóaljzatokba, és újabb apró lábakat
eresztettek ki hastájékon, hogy „gépelni” tudjanak.
– Ha… ho… he…
– El ne ájulj nekem! Figyelj! Mindjárt eltűnünk. Segíts a
két robotnak átírni a torony védőmezejének belépőkódját. Megteszed, és mehetsz. Vagyis előbb leütünk, és ha észhez térsz,
akkor mehetsz a többiekkel együtt.
– Ige… nis. Leereszthetem a kezem?
– Hát ha nem az orroddal akarod nyomkodni a konzolt, persze. Ja, hogy rád célzok még mindig? Bocs. Megszokás. Munkára!

A férfi nyelt egy nagyot, és a konzolhoz lépett, a két robot
közé. Félve nézett rájuk, azt hitte a torkának ugranak. Ez a kettő legalábbis nem így tervezte, de Dalath és Teth a vállára
szállt, és skatulyába szorították a fejét, biztos ami biztos.
Munkához láttak. A férfi felszabadította a védett rendszert,
mely felett a két robot hamar átvette az irányítást. Átírták a belépőkódokat. És újra levédték a rendszert.
A férfi tíz perc múlva jelezte, hogy kész.
– Köszönöm – Udari ezzel unottan elővett egy kábítófegyvert, ami fájdalommentesen altatja el a férfit. A hasába lőtt. Aztán eltette a fegyvert, és plazmavetőjével nekiállt a konzolok
módszeres szétlövésének. Leyx a kalapácsával végezte el
ugyanezt, Mei a kardjával. A szikraeső kis híján meggyújtotta
egyenruháját, de hamar eloltotta a kis lángpamacsot.
Udari elégedetten nézett végig a kullancs egységen. Ez
könnyű volt. Most jön a neheze. Most majd be kell jutni az állomásba. Csuklóját szája elé tette.
– Aylar, torony átvéve. Belépőkód 127GH681RT. A konzolokat megsemmisítettük, a visszaállítás nem lehetséges, míg
nem javítják meg a tornyot.
– Szép munka. Riadó?
– Semmi. Minden csendes. De… hohó, várj csak.
– Mi baj?
– Bassza meeeg, közvetlenül hívják a hajót. Rájöttek, hogy
bent vagyunk.
– Akkor nyomás ki a toronyból a hajóba! Ki kell nyitnotok
az ugrópontot de gyorsan!
– Indulunk – Udari máris intett a többieknek, és sebesen rohantak a lift felé.
Nameyl a tizenhat hajóból már hatot leellenőrzött, de a hetedik kapitánya nem jelentkezett. Arca sápadt lett.
Vladen mellette állt. – Igazad volt. – A lakosztály közepén

lévő asztalhoz rohant. Rácsapott egy gombra, mely után egy
kommunikációs berendezés emelkedett ki, amit csak vész esetén használtak. Ez azonnali kapcsolatot létesített az állomással,
a tornyokkal, és minden hajó kapitányával.
– Itt Vladen Lan. Minden egység elsőfokú riadókészültségbe. Ismétlem, elsőfokú riadókészültség. Ellenséges Kullancs
egység jutott be egy Deimosba, ami az ötös bolygó hármas
holdja alatti toronynál van. A hajót kilőni amint kijött a védőmezőből. Saját belső egységek induljanak a hajóhoz. Bejutni,
ellenséget eliminálni.
– Vladen – szólt vissza egy férfi. Csak és kizárólag sürgős
esetben lehetett visszaszólni. – Az adott torony védőmezőjének
kódját átírták. Nem tudunk bemenni alá. És … most látom, a
Deimos mozgásba lendült.
– Ne hagyjátok meglépni, figyelni hova ugrik!
– Most ugranak. Irány kettes bolygó…
– Minden harcra kész hajó a kettes bolygóhoz! Ismétlem…
– Várj, Vladen. Én is ugrottam a kettes bolygóhoz. Nincsenek szkenneren a közelben.
Két perces néma csend következett az éterben. Majd az
előbbi fickó megint szólt.
– Megvannak szkenneren. A kettes és hármas bolygó közt,
biztonságos koordinátán.
– Kezdjétek a szkennelést azonnal!
– Kezdjük … de … ó … ne …
– Mi a franc történik?
– Ugrópontot nyitottak!
Vladen dühödten a plafon felé üvöltött. Nameyl sikoltozott.
És a tiltóparancs ellenére tömérdek káromkodás hagyta el a kapitányok száját.
Vaden azonban hamar összekapta magát. – Minden hajó,
azonnal nyomás az ugrópontra. Kilőni a Deimost.
– Jönnek be! – kiáltott valaki. – Ó, egek, ezek hordozókat
ugratnak be.

– Menjetek, menjetek már, kilőni a Deimost! Mindenki az
állomáson nyomás a hajókba! Azonnali kidokkolás!
– És mi is támadás alatt vagyunk – ez most a kaput védő
flottától érkezett. – Két irányból támadnak. Nagyon sokan jönnek.
Vladen a homlokát fogta, Nameyl pedig belecsimpaszkodott.
Eljött a vég …
De talán még nincs minden veszve …
– Mindent bele mindenki! Nem tudom honnan szereztek
ennyi hajót, de …
– EZ A CESZ! – ezt már üvöltötte megint valaki. – Ismétlem, ez a régi CESZ flotta.
Vladen nem foglalkozott már semmivel. Kedvesét ölelte, és
úgy érezte, a kabin ablak felé száguld egy torpedó. Istenem, ha
vagy odakint, akkor most kérlek irgalmazz nekünk!
– Minden hordozó bent, irányban a torony felé – jelentette
Heren.
– Isteni – tapsolt egyet Aylar. – Kurva jók vagyunk.
– Jönnek be a harci egységek.
– Ahogy megbeszéltük, hagyjátok őket, nyomás a torony
alá.
– Értettem, Aylar.
Rufyék három-, és a CESZ tizenegy másik hordozója szinte
egyszerre lépett be a hipertérbe, hogy az elfoglalt állomás védőmezeje alá suhanjanak. Legalább negyven hajót hagytak maguk mögött, amik már megeresztettek pár kétségbeesett lövést.
Eközben a CESZ csatahajó és cirkáló flottája – ami egy
másik ugrópontra érkezett a Titánon keresztül, és a pontot az
egyik felderítő nyitotta – az ipszilon alakú rendszer jobb szárának kapuját vette ostrom alá. A térbombás hajókat szinte pillanatok alatt lerobbantották az égről, a kísérettel sem szenvedtek

túl sokat. Jó ötlet volt előzőleg a ráijesztés, hogy fellazítsák a
védelmet.
A CESZ flotta betört, és máris a bázisrendszer kapuja felé
száguldott.
Itt azonban már elég kemény ellenállásba ütköztek: bubik
szedték ki a hajókat, valahol jó hetven kilométerre a kaputól.
És most jött az, amit Nameylék eredetileg terveztek: a három
álcadrog annyira nem is volt álcadrog. Használták őket. Speciális flottát építettek, nagy hatótávra, pajzsmodulokkal. És most
ezek kezdték lőni a CESZ hajóit, amik még messze kívül voltak mindenféle hatótávból.
A CESZ közel kétszáz hajóval érkezett a kapura. A védők
mindössze negyvenen lehettek. Azonban az ipszilon másik szárától is ideérkezett egy kis erősítés: a térbombás hajók önfeláldozó módszerrel a CESZ flotta kellős közepébe ugrottak, és
villantani kezdték moduljaikat…
– Beszoptuk a térbombás hajókat – kiabálta Heren.
– Ki az elfogókat a hatótávból!
– Már lerobbantottak vagy nyolcat… kilencet… tízet…
– Csak gyertek, kifelé. Elsődleges célpontok a térbombás
hajók.
– Súlyos károk a cirkálókban is – kiabálta bele Volad.
– Most kezdődhet akkor az elterelés. Trondam, Kiex, Renar, ki a hordozókból!
– Értettük – válaszolták.
A torony védőmezeje alatti hordozók megkezdték a cipelt
hajók kiengedését. A harci drónokat nem lőtték még ki, mert
azoknak célpontra volt szükségük, és ahhoz a hordozóknak ki
kéne jönniük a mező alól. Még vártak ezzel.
Trondamék a terv szerint Udariéknak mentek segíteni. Mikor odaértek, a Deimos füstölgő roncs volt már, de még üzemelt: feladták a szétlövését, és inkább a kapuhoz ugrottak,

hogy feltartsák a CESZ flottát.
– Udari, megvagytok? – kérdezte Trondam.
– Meg, de ez necces volt. Ha kilőttek volna…
– De nem lőttek. Nyomás, menjetek az állomásba! Mindjárt
kezdjük a második fázist.
– Indulunk.
A Deimos radioaktív füstcsíkot húzva maga után irányba
állt az állomás felé, és belépett a hipertérbe.
Trondam megvárta, míg elhúznak, majd jelentett Aylarnak.
– Udariék egyben vannak. Elhúztak állomáshoz.
– Remek. Kéne segítség a kapunál. Belülről gyengítsétek
őket.
– Jövünk. Tényleg menni fognak a toronyhoz?
– Persze. Mindjárt beveszik a stroncium-csalit. Remélem
Udariék jól állították be a bombákat.
Vladen és Nameyl a kétségbeesésből sikeresen észhez tért,
és kezdték átvenni a csata irányítását, ugyanis a toronyban dolgozó egyik férfi jelentette, hogy a stronciumot vészhelyzet miatt kidobták a raktárakból, emiatt pedig a torony egy összesített
tűzben hamar megsemmisülhet. És akkor a hordozók is védtelenek lesznek. És akkor győztek.
De azt nem sejtették, hogy ez Udariék műve volt: levették
az egyik dolgozó hangmintáját, és úgy küldték az adást, mintha
a férfi még észnél lenne. A Stroncium hiánya miatt esélyt látnak a torony lelövésére. Biztos odaküldik az összes hajót. És
ezzel követik majd el a hibát: ketté fognak szakadni, ugyanis a
CESZ flotta a betörés után az állomást fogja lezárni, és minden
kidokkoló hajót kifüstölni. Vladenék vissza fognak majd jönni
a toronytól, de akkor jönnek majd ki a hordozók is.
– Minden toronytól irány az elfoglalthoz, és megkezdeni a
lelövést!
– De Vladen, az… – akadékoskodott egy csatahajó kapitá-

nya.
– Nincs Stroncium.
– Ó, értem.
– Indulás! Az állomáson lévők pedig csipkedjék magukat,
és kidokkolni, nyomás a toronyhoz!
– A kaput elveszítjük – üvöltötte egy női kötelékparancsnok.
– Nem számít. Csak tartsátok őket addig míg tudjátok!
Vladen máris elnémította a nőt. Arra számított, hogy akadékoskodni kezd, de bátran vállalta a halált. Utálta a klónébredést, de nem maradt más választás.
Vladen rápillantott a rendszerben cikázó hajók kijelzésére.
A térképet akkorára nagyította, hogy betöltse a szobát. Nameyl
is figyelte az arca előtt elszáguldó köröm méretű világító hajókat, és csodálta férjét, micsoda taktikai érzékkel áldotta meg a
géntechnológia. Vagy nem is áldás volt, hanem tervezés?
A kapu védelme két perc múltán elesett. A CESZ flotta öszszes elfogóját lerobbantották az égről. De valahogy mégis cikázott még egy rakás. Hát persze: a hordozók. Vladen most jött
rá, hogy Rufy három hordozóján felül a többinek a gyomrában
is lapultak hajók. Azok saját kapitánnyal rendelkeztek, és egyszerűen kirepültek a védőmező alól.
Vladen flottájának egy része megérkezett a toronyhoz, és
megkezdték a lövést. Most az egyszer Vladen örült, hogy nem
volt paranoiás: a toronynak nem volt fegyverzete. Még csak az
kéne, hogy a saját ütegeik lőjék porrá őket.
Ötvenkét hajó már osztotta az áldást, és próbálták lekapni a
mező alól kirajzó elfogókat, de nem sikerült. Az elfogók azonban nem a kapu, hanem az állomás felé repesztettek.
Újabb huszonhét hajó érkezett a toronyhoz. Lőttek, mint az
őrült…
– Lövik a tornyot – jelentette Aylarnak a Revenant kapitá-

nya.
– Oké, bejött a terv. Mi hogy állunk? Heren?
– Most ugrunk be a kapun, lejárt az ugrási tilalom.
– Trondam?
– Most érkezünk a kapu belső felére … négy … három …
kettő … egy .. itt vagyunk. Ó, alig van védelem.
– Volad, Grenna, és Norem marad a kapunál, kivégzi a védőket, a többiek mind az állomáshoz, gyerünk!
Mindenki nyugtázta a parancsot. Volad, Grenna, és Norem
kötelékei lőni kezdték a kaput védő hajókat, mindössze huszonkettő volt. A többiek az állomás felé repesztettek…
– Kidokkolási ráta tizenhat százalék – jelentette az állomás
transzportfelelőse.
– Mi a jó ég, ezek még befejezik a reggelijüket? – tajtékzott
Vladen. Közben elkapta kedvese pillantását két apró hajó közt.
Máris fegyelmezte magát, mert a nő most sokkal higgadtabbnak tűnt. Oké, drágám, neked van igazán vesztenivalód, és milyen fantasztikusan nyugodt vagy. Csodállak.
Nameyl erősen szorította a térbeli kivetítést végző asztal
szélét. Fogait is csikorgatta. Gyerünk, drágám, ne most őrjöngj!
– Minden kidokkoló hajó egyből a …
– CESZ flotta az állomás előtt – jelentett egy vészcsatornán
egy cirkáló pilóta, akit épp össztűzbe fogtak.
Vladen a homlokára csapott. Én idióta. Hát persze, most
kettévágnak minket. Szép lassan kilövik a kidokkolókat, és a torony ostroma pedig … a torony. Aztakurvapicsába, a stronciummal átbasztak. Ááá! Őrjöngött, és közben üvöltött.
– Torony ostromát abbahagyni! Ez csapda. Minden egység
az állomáshoz! Körbevenni a CESZ hajókat!
A kapitányok nem nyugtázták a parancsot, hiszen egyértelmű volt, hogy azt teszik, amire utasították őket.

– Abbahagyták a torony lövését – jelentette a Revenant kapitánya. – Mennek az állomáshoz.
– Isteni – csapta össze kezét Aylar. – Volad, Grenna, Norem, a kapu után bezárni a gyűrűt az állomásnál. Ugorjatok a
flottájuk mögé! Trondam, ti pedig a megbeszélt helyetekre.
Hordozók, kiengedni a maradék hajót.
A kapitányok nyugtázták a parancsot.
A hordozókból csatahajók dokkoltak ki, és a Vladenéktől
ellesett taktikával csak térbombákkal szerelték fel őket. Hordozónként kettő dokkolt ki. Nem tervezték egyben hazahozásukat, ezért főként sebességre szerelték fel őket. Hamar fordultak,
és máris repesztettek az állomás felé, hogy a hangár szájánál
robbantsák egymás után a modulokat. Aztán a hordozók is ki
tudnak jönni, és besegítenek a CESZ flottának…
Udariék még a térbombás hajók megérkezése előtt repültek
be a hangárba, el néhány sebesen kifelé suhanó hajó közt.
Majdnem össze is ütköztek az egyikkel, de még időben módosították vektorukat.
Bejutottak. Nassy a hajót máris a beszállószekcióhoz közeli
falhoz reptette, ami mellett a hajó eltörpült. Az űrruhák már rajtuk voltak.
– Kifelé – Nassy rávágott a gombra, hogy a mesterséges intelligencia átvegye a hajó egy helyben lebegtetését, míg nem
zavarja a kelleténél is jobban be a mindenfelé cikázó beszállókompokat. Máris a többiek után rohant, ki a hídról. Behuppant
melléjük a kocsiba, és húsz másodpercen belül a felső részen
találták magukat. Visszamásztak kompjukba, és lecsatlakoztak
a Deimosról…

Vladen flottájának minden kint lévő hajója az állomás felé
haladt a hipertérben, különböző irányokból. Trondamék már itt
voltak. És Herenék is.
Aylarék néhány százalékos előnyt kovácsoltak abból a
tényből, hogy Vladenék nem fognak menekülni. Emiatt a fogómodulok helyett célzást segítő, vagy pajzsokat növelő modulokat tudtak használni. Vladenék majdnem kétszer annyian voltak. Sőt ha minden hajójuk kidokkolna, négyszer.
Aylar az Absolutionnal a messzi távolból kísérte figyelemmel a csatát. Ha lövöldözni kezd, nem tud figyelni a megfelelő
irányításra. Trondam, Kiex és az összes többi kötelékparancsnok már kevesebb hajót irányított, ezért már osztották az áldást.
A CESZ hajói egymás után lőtték ki az állomásból kirajzó
hajókat, amikből másodpercenként egy próbált átevickélni a
hajógyűrűn. Egyiknek másiknak sikerült, és nem fordult vissza
egyből, hanem valahová elugrott, hogy legalább a pajzsok viszszatöltődjenek.
Aztán beérkeztek Vladen kint lévő kötelékei. Úgy tűnt,
hogy az esetleges állomásvédelmet már gyakorolták. Taktikusan különböző koordinátákra érkeztek, olyan szögekből tüzet
nyitva, ami a támadókat elég nehéz helyzetbe hozta. Sőt még
egyszerre is érkeztek be.
A CESZ hajók feladták a kidokkolók lelövését, és az újonnan érkezettek felé fordították ütegeiket. A mindkét féltől érkező össztűz szinte egy hatalmas robbanásra emlékeztetett, ami
aztán megannyi apróban folytatódott.
A hadakozó hajók közt pedig besuhantak a CESZ térbombás csatahajói, és nem is teketóriáztak sokat. Azonnal robbantottak. Trondamék és Herenék már eleve úgy álltak fel, hogy a
modulok hatótávján kívül legyenek, így bennük nem keletkezett kár. De sajnos a térbombás hajók kénytelenek voltak némi
kárt elszenvedni. Ha előbb távolságot vesznek fel egymástól és
csak utána robbantanak, addig tucatnyi hajó kisurranhat az ál-

lomásból.
A bombák szinte elsöpörték a pajzsokat, és megannyi kidokkoló hajót szedtek ízekre sebes röptükben. A pajzsmodulokat aktiválták, és a fényes robbanások közt a hajók testén is kékes kisülések futottak át. És kezdték felvenni a távolságot.
De erre Vladen is gondolt. Pár elfogót feláldozott, amik
utolsó mozzanatukkal belökték a villódzó csatahajókat egymás
közé.
– Jó ez a Vladen, nagyon jó – Aylar ökölbe szorított kézzel
egyszerre volt dühös, és szurkolt is. Rufy, nézd meg mit műveltél.
A CESZ és Vladen főflottája már kissé megtépázta egymást. A CESZ-től tizenhat hajó, Vladentől tizenkilenc hullott
darabokra.
Majd megérkeztek a hordozók.
Egyből becélozták a sérült CESZ hajókat, és megkezdték a
javítást, emellett pedig kiokádták magukból a harci gépeket,
amik a cirkáló méretük miatt a csatát egyenlővé tették.
Vladen elfogóinak önfeláldozása remekül működött. A térbombás hajókból három lerobbant… a térbombáktól. Sőt néhány elfogó a CESZ hajókat lökte befelé…
– Kiesek – üvöltötte a negyedik térbombás hajó kapitánya.
Három másik hajó közé sodródott. A hajó robbanását és egy
újabb villanássorozatot követően a mentőkapszula is nyomtalanul eltűnt. Még a testek is apró cafatokra szakadtak, és véres
kristályokban csapódtak az erre átrepülni igyekvő hajók kilátóira.
Vladenék flottája átrendeződött. Amit Aylar teljes bizonyossággal meg tudott állapítani, az az volt, hogy nemcsak a
védő kötelék, de minden egyes pilóta használta a harci drogokat. Megszenvedtek egyik-másik lelövésével. Viszont energia
neutralizálásra specializált hajók érkeztek oldalról, az utolsó toronytól. Sok Curse, Pilgrim. Máris megkezdték a térbombás
hajók leszívását, hogy a kidokkolás jobban menjen. Aztán Vla-

den még egy trükköt villantott:
– Újabb térbombás hajók érkeztek! – kiabálta Kiex.
– Honnan a picsááábóóól? – őrjöngött Aylar. – Vladeeen,
rohadt jó vaaagy.
– Ők is hangár szájához érkeztek. Leálltak a kidokkolással
is.
– Térbombás kötelék, el a hangártól!
– Késő … kiabálta egy férfi kapitány Juler kötelékéből. –
Megsütnek …
– Sajnálom … – Aylar behunyta a szemét.
– Nem gond. Csak szarul leszek egy ideig. Értetek tettük.
– Köszönöm.
A hajó megsemmisült, utána egy tizedmásodperccel a mentőkapszula is.
A CESZ térbombás hajói megfogyatkoztak. Már csak tizenkettő robbantgatott, míg Vladenéktől legalább huszonegy. Az
energiaszívók ráadásul ellehetetlenítették a CESZ bombásainak
a további villantásokat.
– Szarul állunk – csapkodta Aylar maga előtt a konzolt. –
Nagyon szarul. – Máris hívta Udarit. – Udari, Mei, ha nem is
tudjátok rohadt gyorsan elkapni Nameylt, legalább jussatok
csak a közelébe, és tudassátok vele, hogy ráijesszünk, és tudjunk alkudozni.
– Ennyire szar a helyzet kint? – Udari hangja alig volt hallható a gyorsítófolyosókban zajló száguldás és interferencia miatt.
– Igen, ennyire. Mindent bele. Még van pár ötletem, de ez a
Vladen nagyon okos.
– Sietünk.
Aylar bontotta a hívást. Kinézett a kilátón, és figyelte amint
egy kis kötelék – három cirkáló – próbálja elkapni. Pár messzi
koordinátán lévő csatahajó hosszú távú ütegekkel hatalmasakat
lőtt beléjük, Aylar pedig rácsapott a tűzparancs aktiválóra, és a
Cyborg tüzér máris kettényeste őket.

– Na, hagyjatok engem, srácok – rázta ujját intően. – A flottaparancsnokot nem illik bántani. Hé, mondom… A kurva picsába…
– Ott a flottaparancsnok, Absolutionban – kiabálta Vladen.
– Leszedni.
Nameyl is felkiáltott. – Rohadt jó védelme van és van pár
csatahajó mögötte. Csak időpazarlás.
– Igaz – Vladen figyelte a CESZ utolsó térbombás hajóinak
megsemmisülését, majd kiadta a parancsot a kidokkolás folytatására.
A csata nekik kedvezett: Rufyék megkezdték a visszavonulást. A torony alá. Már három hordozó odahúzott. A vesztett hajók szempontjából a támadók rosszul álltak: hetvenötöt vesztettek. A védők ötvenhetet.
– Visszaverjük őket – szorította ökölbe kezét Vladen.
– Ó, ne – Nameyl szinte felsikoltott. – Elfeledkeztünk a
kullancs egységről emiatt. Bassza meg, bassza meg – gyorsan
lekérte az elfoglalt Deimos jelenlegi pozícióját, aztán elsápadt.
– Tudtam. Erre mentek rá. Már öt perce bent vannak.
– Tied az állomás védelme, én folytatom a kinti csatát.
A nő feltartotta hüvelykujját, és azonnal kapcsolatot létesített a belső egységekkel.
– Itt Nameyl Theol – kürtölte. Hangját az állomás minden
szegletében hallhatták. – Speciális egység jutott be az állomásba. Elfogni és likvidálni őket! „C” lakószekciók felé elzárni az
utat.
– Tehát a „C” szekcióban vagy – mosolygott a plafon felé
Udari a száguldás közben. Már csak percek kérdése, és megérkeznek az említett helyre.

– Hé, mit művelsz? – kiáltott Nameylre Vladen. – Elárultad
hol bujkálunk.
– Ne nézz hülyének – pillantott rá szigorúan a nő. – Most
tereltem el őket. Mi a „B” szekcióban vagyunk.
– Ó … de okos az én kedvesem.
– Tudom, drágám. De percek alatt kitalálják, hogy átbasztam őket. Valahogy értesítenem kell a belső egységeket. – Keze
száguldott a konzol felett, hogy megkeresse a belső biztonsággal megbízott vezetőket. Megtalálta őket. Kapcsolatot létesített
velük. – Itt Nameyl. Titkosított frekvencia hívás egy perc múlva. Átállni. – Ezzel máris átállította saját konzolját és várt,
hogy a vezetők is megtegyék.
– Ötös osztag parancsnoka jelentkezik.
Ezután, egy percen belül, a másik négy osztag vezetői is
bejelentkeztek.
– Nameyl vagyok. Kullancs-egység jutott be az állomásba.
Értem jönnek. Eltereltem őket rossz irányba, de hamar kiszúrják, hogy átvertem őket. Minden bevezető folyosót a „B” szekcióba lezárni, és őrizni. A további tervezést rátok bízom, ti
vagytok a mesterek, csak könyörgöm ne hagyjátok, hogy elkapjanak.
– Nem hagyjuk – válaszolták határozottan. Szerették a nőt,
és Vladent. És bármit megtettek volna értük és nemes ügyükért…
Két perccel később suhant be Udariék kocsija a „C” szekcióba vezető főfolyosó előtti térre, ahol nyüzsögtek az emberek. Csoportokba gyűltek, és próbálták elemezni, mi történt. A
riadósziréna még szólt, de nem bántó hangerővel.
Aztán életre kelt egy kijelző, amin a kinti csatát követhették
nyomon egy vakmerő tudósítóval. Elég messze repült hajójával, ezért nem sok részletet lehetett kivenni. De aztán talált egy

biztos koordinátát, ahol senki nem repül neki, és innen már ráközelített.
Az emberek felhördültek. Azt sajnos nem tudták megállapítani, hogy ki van kivel, még a CESZ-ről sem tudtak, de a nemrég érzékelt földrengés-szerű morajlás forrására megkapták a
választ: ekkora csaták néha érződtek, főleg akkor, ha azt az állomás közvetlen közelében vívták, és különösképp akkor, mikor egy felrobbant hajó darabjai az állomás falának csapódtak,
vagy maga a hajó robbant fel a falba csapódva.
Udariék is érezték az enyhe rezgést, de persze egy monumentális állomásban mindenki biztonságban volt.
A térre a felső szinteken érkeztek be, egy széles teraszon.
Egy rámpa vezetett lefelé, és a tér padlójára festett közlekedősávba torkollott. Ezek a sávok egy enyhe mágneses mezőt gerjesztettek, amibe belépni veszélytelen volt, mindössze csak kellemetlen érzést okozott. Viszont a kocsik kellően felgyorsulhattak. És ezért sem volt tanácsos belépni, mert egy kocsi elüthetett bárkit. Történt is baleset bőven, még a békés időszakokban
is, főleg azokkal, akik nem voltak igazán járatosak abban hogyan is kell élni egy állomáson.
A közlekedősáv egy hatalmas boltív alatt vezetett mélyen
be a „C” szekcióba.
Udari a kocsival egyelőre nem keltett feltűnést, mert egyrészt volt még három másik, másrészt pedig nem nagyon lógtak
ki a furán öltözött emberek sorából.
De egyvalamit Mei azonnal észrevett.
– Nem látok egy fegyverest sem. Most még betéphetünk a
szekcióba.
Udari leállította a kocsit, mintha csak megérkeztek volna
egy utazás után.
– Inkább várjunk még egy-két percet.
– Minek? Hogy megérkezzen a védelem, és már csak vérontás árán jussunk be?
Udari Mei szemébe nézett. Fura dolgokat látott. Vágyako-

zást valamiért, de egyfajta kétségbeesést is.
– Ne haragudj, Mei, hogy ezt mondom, és tényleg elismerem, hogy nagyon jó harcos vagy, de nem sok eszed van.
– Tessék? – Mei mintha remegett volna.
Udari bátran a szemébe nézett. – Gondolkodj! – mondta
nyugtatóan. – Elég egyértelmű a „C” szekció. Nameyl jól tudta,
hogy ezt mi is halljuk. És közben mint látható – mutatott a tömegre – valahová máshová irányította a védelmet.
– De hogyan?
– Titkos frekvencia?
– Hmm – Mei sóhajtott egyet, majd felkacagott. – Imádom
ezt a pimaszságot amúgy. Sose szerettem, mikor ámuldoznak
rajtam, meg félnek tőlem.
– Minek félnék? – nézett rá Udari. – Ha meg akarsz ölni,
úgyis meg fogsz. És én nem vagyok nyakig a szarban, mint
Rufy.
– Ha ő abban van, mi is.
– Csak ha elbasszuk ezt az egészet. De ne basszuk el. Nassy – Udari hátrafordult.
– Hmm?
– Itt vannak terminálok az állomás rendszerére. Itt van egy
mellettünk. Csatlakozz rá, a kamerahálózatra, és nézd meg,
hogy merre van a legnagyobb mozgás. És ha tudod azt is keresd meg, hol vannak Nameylék pontosan.
– Oké – Nassy kipattant a kocsiból, és az izgő-mozgó Semkathtal vállán úgy lépett a falhoz, mintha csak eltévedt volna az
állomáson és a térképet keresné.
Közben többen sétáltak el a kocsi mellett. A hangulat elég
feszült volt. Sokan azon aggódtak, hogy Nameylék tetteinek
következménye elkezdődött, és jöttek az Amarrok. Mások
azon, hogy fejvadászok bukkantak fel. Volt aki gyakorlatozást
sejtett – ezt le is hülyézték elég hamar.
Nassy hamar megtalálta a legnagyobb mozgolódást a kamerahálózatban és Nameylék helyzetét. Lezárta a konzolt,

hogy senki ne tudja mi után kutakodott. Visszafutott a kocsihoz, és behuppant.
– „B” szekció, 23. szint, 15-ös lakosztály.
– Akkor nyomás – Udari beindította a kocsit, amit az antigravitációs modul a talaj fölé emelt. Bedöntött, rásuhant a
gyorsítófolyosóra, és az emberek közt közel kétszáz kilométer
per órás sebességgel egy másik járatba száguldott. A kijelzés
szerint minimum öt perc, míg a „B” szekcióba érnek.
– Tehát öt perc – vette Aylar a jelentést Udaritól. – Siessetek!
– Sietünk. – Udari bontotta a hívást.
Az állomás előtti ütközetet Aylarék elvesztették, Vladenék
pedig akadály nélkül folytathatták a kidokkolást.
A hordozók már mind a védőmező alá repültek az összes
többi CESZ hajóval együtt. Vladenék pedig több irányból vették körbe a tornyot, és lőttek veszettül. Ráadásul egyre többen
csatlakoztak be a torony lövésébe. Ha így folytatják, a torony
fél óra alatt megsemmisül, és a számadatok alapján még akár
kétszáz másik hajó is érkezhet az állomástól.
Bár a kidobott Stroncium meséjével Vladenékat a toronyhoz csalták nemrég, Aylar nem számított arra, hogy valaki
tényleg kidobja: egy irányító észhez tért a toronyban, felvette
Vladennel a kapcsolatot, és valóban kizsilipelte a Stronciumot.
Aylar is besuhant hajójával a védőmező alá, és figyelte Vladenék elhelyezkedését. Kis csoportokban támadtak, minden
irányból, és közöttük magányosan is lövöldözött néhány hajó.
– Csoportonként szedjük ki őket – jelentette Aylar határozottan. – Kezdjük a fent lévőkkel. Kis kötelék, huszonnyolc hajó. Nem tudok célpontkoordinátát adni, mert ahhoz ki kéne jönnöm a mező alól.
A CESZ hajói a torony alatt úgy cikáztak, mint üvegbúra
alá zárt legyek. De spirálisan felfelé emelkedtek, ami egyesek-

nek egy repülési bemutatóra emlékeztetett. Aztán mikor legalább nyolcvan gyűlt össze, Aylar kiadta a támadási parancsot.
Kijöttek a mezőből, és máris tűz alá vették a köteléket. Pillanatok alatt robbantották le őket az égről. Vladenék további
kötelékei már úton voltak, hogy segítsenek, de elkéstek. Már
csak roncsokat tudtak megmenteni.
A CESZ hajók visszahúzódtak.
– Szép volt – tapsolt Aylar. – Most az állomással átellenes
oldali két köteléket támadjuk. A gyors hajóink maradjanak kint,
és tegyetek úgy, mintha az állomáshoz ugranátok vissza. Próbáljatok elcsalni párat a toronytól. És mindenképpen maradjatok életben.
A CESZ hajók közben ismét összegyűltek az előbb említett
helyen, és támadásba lendültek. Kijöttek a mező alól, és lőni
kezdték a második köteléket, amiben ezúttal harmincegy hajó
volt. Nem sokáig tudtak egyben maradni kilencveneggyel
szemben. Aztán a CESZ megint visszahúzódott. Aylar a torony
körüli területet beskálázta, hogy jobban tudja irányítani a csatát. Fent volt a nulla fok, alul a száznyolcvan, és ehhez a második koordináta a körben az állomásra mutató vektorról indult,
az óramutató járásával megegyezően.
– Harmadik támadás 75-95 – ez a felső résztől 75 fokban
lefelé, és 95 fokban jobbra volt.
A CESZ hajók ismét sebesen átrendeződtek, és kitörtek a
mezőből. Most már agresszívabban támadtak. A jól páncélozott
hajók teljes sebességgel repültek a kötelék közepébe, hogy
szétlökjék őket, a többiek pedig ötösével célozták be és semmisítették meg őket. Aztán megint visszahúzódtak.
– Következő 90-180 – ez megint teljesen az állomással átellenes oldalon volt.
Vladenéktól a környező helyeken lévő, hosszú távú ütegekkel felszerelt hajók természetesen igyekeztek besegíteni, de
nem sok sikerrel.

– Egyenként szedik ki a kötelékeket a toronynál – jelentett
egy női kötelékparancsnok Vladennek. – Koncentrált tűz. Remek taktika.
– Hát persze, hisz ez a CESZ. Lazítsátok fel a kötelékeket.
Vegyetek fel nagyobb távot egymástól, és ha megint kitörnek
egy kötelék leszedésére, lőjetek rájuk, aki csak éri őket.
Vladenék kötelékei szétszóródtak. Most már szinte minden
fokpercről lőtték a tornyot.
– Oké, lazítottak – csettintett Aylar. – Kitörés 180-nál – értelemszerűen ekkor nem volt szükség második koordinátára. –
Bedarálni őket, közeledve 90-180 felé, az átellenes oldalra! Két
hordozó kijöhet ott, és fogjátok közre őket! Csak célozzatok be
párat, ijesszetek rájuk, és vissza a mező alá.
– Két hordozó kijött – kiáltotta egy férfi.
– Nehogy lőjetek azokra, az csali. Nem tudnánk kilőni őket.
– És kijöttek alul is. Ó … közelednek a hordozók felé és
közben minden fellazult köteléket kilőnek. Mint a sáskajárás.
Vladen könnyezett. Istenem, de nagyon jó ez a CESZ.
– Minden egység gyülekező a koncentrált tűzhöz az állomás felőli oldalon! És akkor ezt már nem tudják tovább csinálni. Hajók száma? – kért jelentést az ezt figyelő felderítőtől.
– CESZ hajók még tizenegy plusz kettő hordozó, és egy
szuper hordozó. Csatahajók 55, csatacirkálók 58, cirkálók 46,
egyéb hajók 39.
– És mi?
– Kidokkolási ráta 68%. Toronynál van minden kint lévő
hajónk. Csatahajók 120, csatacirkálók 95, cirkálók 104, egyéb
hajók 59.
– Te jó ég, vesztettünk már 30% haderőt, míg a CESZ tízet

sem?
– Valahogy úgy…
Vladen le akarta kaparni a saját arcát ennek hallatán. Fájdalmas grimaszt vágott. Aztán rápillantott kedvesére, aki már
kezdte feladni, hogy megvédik a rendszert, ha ez így folytatódik. A CESZ szép lassan beőrli őket. És még ott volt a Kullancs
egység is…
Nameylhez épp egy kétségbeesett jelentés futott be.
– Kullancs egység a „B” szekciónál. Épp áttörnek. Méghozzá segítséggel…
A segítség Rufy volt: Udari helyzetjelentése alapján kivetítette a hajója hídján az állomás ezen szekcióinak térbeli tervrajzát, és egy programmal kerestette az érzékeny helyeket. Megannyi apró vörös pont jelezte, hová kell lőni.
– Udi, készen állunk – hívta Rufy kedvesét.
– Vettem – a férfi kiabált. – Tüzelést kérek a K43XC szervízzsilipre.
– Máris.
Udari összehangolta a célpontot a saját térbeli térképével.
Ezt küldte a többiek kézi termináljába.
A Vagabond gépágyúi elsültek. A célpont zsilip a „B” szekció előtti gyülekezőtér oldalában nyílt, méghozzá ott, ahol a betörést megakadályozni igyekvő belső egységek egy kordont
emeltek mobil barikádokból. A fenti részeken mesterlövészek
bújtak meg, hogy a lenti tömegben felbukkanó kullancs-egységre lőjenek. Nem tudták, hogyan érkeznek, ezért további nehézfegyveresek álltak készen a hatalmas boltív alatt a lakószekcióba futó gyorsítómező mentén, hogy ízekre lőjék a kocsit,
még ha az sebesen suhan. Fegyvereik képesek voltak arra,
hogy darabokra szedjék.
De éppen így tervezték a dolgot: a zsilip átszakadt egy robbanás kíséretében. A vákuum miatt a tűz egyből elaludt, vagyis

inkább mintha kiszippantották volna. Sajnos elég sok egyéb áldozattal járt ez az akció. Egy kis csoport, akik éppen egy kivetítőt néztek a kint zajló csatáról, azonnal kirepült az űrbe. Haláluk fájdalmas lesz. Viszont nemcsak őket, hanem egy kordon
védelmét is kiszippantotta a vákuum.
Az állomás biztonsági rendszerei természetesen készen álltak ilyen eshetőségekre. Máris megkezdték a sérült terület lezárását erőtérfalak aktiválásával, ami a teljes javításig mindenkit
megóv. Viszont míg ez a rendszer működésbe lépett, eltelt két
másodperc és ennyi elég is volt.
A meglazult védelmen Udari áttört a kocsival, de ehhez le
kellett térnie a gyorsítómezőről. A kocsi szinte a falra is felszaladt, és pillanatok alatt a boltív alá került, takarásba a mesterlövészektől, és pontosan a nehézfegyveresek közé.
Mei és Leyx kiugrottak a meglepett fegyveresek közé, és
most nem kíméltek senkit. Mei a kardját szemmel követhetetlen gyorsasággal suhogtatta, és ide-oda ugrált fedezékről fedezékre, hogy magára terelje a figyelmet.
Leyx ezt kihasználta, és szinte lesből ugrott hatalmasakat,
kalapácsával érkezéskor mindig agyonütött valakit.
Mellettük Nassy három közepes robotja is belevetette magát a csatába, és körfűrésszé lapulva nyakak és karok mellett
suhantak el, véres sebeket nyitva meg röppályájuk mentén.
A nehézfegyveresek nem voltak sokan, talán csak nyolcan.
Mind meghaltak, mindössze tíz másodperc leforgása alatt. A
mesterlövészek kiestek már a képletből, de a többi harci barikád mögött megbújó egységek már beljebb rohantak, és készen
álltak arra, hogy megtámadják a Kullancs-egységet.
De Udari is készült erre: a kocsiban maradt, és plazmavetőjével derékmagasságban kaszálni kezdett, hogy visszatartsa a
támadókat. Kettőt eltalált, a többi – még legalább tízen – oldalra vagy hasra vetődtek, és megúszták. Sőt ketten lövéseket is
küldtek Udari felé, de a férfi is lebukott a kocsi oldala mögé.
Mély lyukak égtek a burkolatba.

Mei, Leyx, és a robotok oldalról támadták meg a csoportot,
és könyörtelenül végeztek mindenkivel. Aztán a kocsi felé iramodtak, amiben Udari máris a vezetőülésbe ült, és készült beljebb nyomulni a lakószekcióba.
A boltív alatti és előtti terület megtisztítása még csak a kezdet volt, most jött a neheze: a lakószekció magas építése nyílt a
boltív mögött. Egy hatalmas körgyűrűre emlékeztetett, aminek
átmérője talán két kilométer is lehetett. A fenti szinteken összevisszaságban égett a világítás. A korlátok mentén embereket
láttak, akik a szekció közepén, valahol a huszadik emelet magasságában két kivetítődrón által húzott erőtérvásznon zajló űrcsatát nézték. A szekció teteje üvegből készült, apró villanásokat lehetett látni még innen is, amint néhány hajó hiperűrugrási
sebességre gyorsít. Az igazi csatát takarták a falak.
A középső részen öt-, tízemeletes épületeket emeltek, láthatóan nem is oly régen, hisz nem voltak oly ütött-kopottak, mint
az állomás nagy része. Az emeletek rendeltetését különféle színes kijelzők hirdették: volt itt bár, kupleráj, táncház, kertészeti
rész.
Udari a kocsival a legközelebbi épülethez suhant, és a fal
tövébe parkolt.
– Be az épületbe! – kiáltotta. – A tetőn lévőt kocsival haladunk tovább.
Berohantak.
Az épület alsó része makulátlan tisztasággal csillogott. Itt is
kivetítőkön figyelték az emberek a rendszerben zajló csatát.
Körülbelül harmincan lehettek.
Néhányan hátrafordultak, és figyelték a mögöttük a lépcsőház felé igyekvő kvartettet. Nem tudták, kik ezek, egyiküket kivéve, aki máris a kommunikátorához nyúlt, és hívta a biztonsági erőket. De már nem számított, mert a biztonsági erők jól tudták, hogy a Kullancs-egység már itt cirkál.
Udariék elérték a lépcsőt, és felrobogtak az ötödik szintre.
Mei és Leyx ért fel először, Mei még a srácra is rávert egy szin-

tet. A felső emeleten átfutott egy növényekkel berendezett irodaszerűségen, ami jelenleg üresen állt. Nem messze nyílt egy
másik lépcsőház, ami ezt a szintet és a tetőt kötötte össze. Mei
egyből nyitotta az ajtót, és felrobogott a tetőre.
Három kocsit látott. De a feladata nem az elindításuk volt,
hanem a megfigyelés. Harci analizátora a vörös látómezőben
zölden jelezte a feldolgozó egység szerint veszélyes elemeket.
Rengetegen voltak. Szinte minden szinten legalább egy, és Nameylék lakosztálya előtt vagy tizenöt. És még rohantak be a
gyülekezőteremből, és még kocsikkal is érkeztek. Bassza meg,
ez nagyon sok. Nem biztos, hogy sikerül.
A többiek is felértek. Egyelőre senki nem vette észre őket.
A szinteken mesterlövészek pásztázták a területet. Ha csak egy
is kiszúrja őket, gyaníthatóan vége a bulinak.
Udari gyorsan egy kocsihoz rohant, és beindította. Eközben
máris hívta Rufyt.
– Tüzelés a K59IZ zsilipre.
– Vettem, drágám.
A földszinten lévő zsilip berobbant, és a vákuum máris kiszippantotta a közelben lévő ácsorgókat vagy fegyvereseket. A
két másodperc letelt, és a biztonsági rendszerek máris levédték
a területet.
A kocsiban már mindenki bent ült, ezért Udari ellebegett a
tetőtől, át a perem felett, és a padló fölé ereszkedett. Aztán kilőtt, és arra vette az irányt, ahol a zsilip berobbant, vagyis Nameylék lakosztályának alsó részén. Ezen az oldalon volt a legtöbb fegyveres.
– Most tüzelés az átellenes oldalra, a K45OP zsilipre.
– Vetteeem – dalolta Rufy. Hangja vidámnak hangzott.
Ott is berobbant a zsilip, és kivégzett néhány védőt.
– Még egyet kilencven fokkal, most a 23. szintre.
A Vagabond ismét tüzelt. A zsilip átszakadt, emberek repültek ki.
– Most – Udari megkezdte az emelkedést.

– Lövik a lakószekciónkat – kiabálta Nameyl. – Már itt
vannak bent.
– Oké, lelépünk – Vladen gyorsan átadta a parancsnokságot
helyettesének, egy idős Minmatar férfinek, aki már a kezdetektől velük volt. Ezután kedvesét elráncigálta a konzoltól az ajtó
felé.
– Hé, még meg tudjuk állítani őket.
– Nem tudjuk. Bentről és kintről lövik a lakószekciót.
– Akkor lőjük le a kinti hajót.
Vladen ezt gyorsan átadta a flottaparancsnoknak, aztán
folytatták a menekülést. Minden lakosztályhoz tartozott egy
manuális irányítású mentőkapszula, de Vladen biztos volt abban, hogy azt már várják odakint. Nem. Ki kell jutni a lakószekcióból, át egy másikba, valahogy vissza a hangárba, beszállni egy elfogóba – amit már Vladen elkészíttetett réges-régen. Csak rájuk várt.
Vladen kinyitotta a lakosztály ajtaját, és óvatosan kisettenkedett a teraszra, hogy felmérje merre van a Kullancs-egység.
És ijedten ugrott hátra, mikor Udariék az orra előtt emelkedtek fel.
Mei máris kipattant, és Vladent két gyors ütéssel a padlóra
küldte.
Nameyl visszamenekült a lakosztályba, és magára zárta az
ajtót. Aztán hevesen dobogó szívvel rohant a mentőkapszula
aktiválópanelje felé. Nee, nee, neee! El kell tűnnöm, ó, istenem,
segíts kérlek!
De Nassy robotjai már bent voltak. Elkapták a lábát. Nameyl hasra vágódott. Ráugrottak testére, körbefonták az érzékeny testrészeket.
Nyílt az ajtó, és Udariék rohantak be. Egyből ráugrottak a
nőre, aki a szájában már igyekezte szétharapni a méregkapszulát. Ezt Dalath nem igazán engedte: kipeckelte a száját.

Kiszedték a kapszulát. És ismét hallották a szívszorító
üvöltést.
Hamar a padlóra fektették, és megpróbálták lefogni. Nameylbe szinte emberfeletti erő költözött. Nassyt ledobta magáról, még Udarinak is behúzott egyet, de aztán Meijel és Leyxszel már nem tudott sokat kezdeni.
Ismét a hideg padlót érintette arca. Majdnem kitörték a karját, mire rácsapták a bilincset.
Nameyl megint szívszorítóan zokogott. Most már tényleg
vége.
Vladen lépett be, de Udari ráfogta fegyverét. Feltette a kezét.
– Kérem … ké … rem – sírni kezdett.
És még Udarinak a szíve is belesajdult ebbe.
– Hidd el, nem akarjuk ezt. Mei, Leyx – sandított oldalra.
Mei és Leyx Vladen mögé léptek, megfogták a karját, de
nem bilincselték meg.
– Csak Nameyl kell nekünk – folytatta Udari. – Te szabad
lehetsz.
– Tényleg ezt akarod? – Vladen lábából kiszökött az erő.
Meiék hagyták, hogy a földre boruljon.
Nameyl sírása közben a hisztérikusból átment olyanba,
amit bárki azonnal megsajnált. Mindenki úgy érezte, hogy ez a
mozzanat mindennél fájdalmasabb.
– Először is, add ki a tüzet szüntess parancsot!
Vladen lenézett a karjára, így kérve, hogy engedjék el. Aztán felállt, és az asztalon lévő konzolhoz sétált. Nameylhez
akart lépni, de nem engedték. Még a végén aktiválnak valami
trükköt megint.
– Itt Vladen – szólt bele a csatornába minden hajó kapitányához. – A védelmi kísérletet azonnal abbahagyni. Minden hajó tüzet szüntess. Ismétlem, tüzet szüntess.
Többen kérdezték, hogy elment-e az esze, és hogy miért ad
ki ilyen parancsot.

– Elkaptak minket. Szívből köszönöm mindnyájatoknak az
eddigi részvételt. További instrukciók később – nem tudta folytatni.
Az asztal tövébe roskadt, és zokogni kezdett.
Nameyl ránézett. Tekintetében a végtelen szomorúság mellett a megadás is megcsillant. Ég veled, drága szerelmem. Végem. Végünk. Mindennek vége.
Vladen feléje nyúlkált, de Mei és Leyx továbbra sem engedte.
Drága Nameylem, örökké szeretni foglak. És nem hagylak
veszni. Megyek érted. Kivásárollak, kiszabadítalak, vagy magam adom fel helyetted.
Udariék csak egymásra pillantottak, és bár egyikük sem tudott kimutatható jelekkel sírni, belül remegtek zsigereik…
– Sikerült – mosolygott Aylar, és figyelte, amint Vladen hajói abbahagyják a tüzelést, és az állomás felé fordulnak, hogy
odaugorjanak.
A CESZ hajók visszahúzódtak a torony mezeje alá, hogy
aztán egyszerre ugorjanak az állomáshoz.
– Gyors jelentést a veszteségekről!
– Nagyon jók voltak Vladenék – válaszolt szinte rögtön
Heren. – Nem nagyon kell semmi statisztika ahhoz, hogy lássuk ezt a csatát hosszú távon elvesztenénk.
– Igazad van – sóhajtott Aylar. – De végül is győztünk, csak
nem épp lovagias ütközetben. – Udarit hívta. – Intézd el Vladennel, hogy be tudjunk dokkolni békésen! Odamegyünk mi is.
– Mindenki?
– A vezetők.
– De miért?
– Mert szerencsétlenek megérdemlik, hogy megtudják kik
vagyunk.
– Érkezési idő?

– Bedokkolás három perc, út az állomáson további öt. Kábé. A belső egységeket is értesíttesd, semmi kedvem lézersugarak kíséretében odamenni.
– Meglesz.
Udari bontotta a hívást, és Vladenhez fordult. – Aylar és
Rufy jönnek be.
– Aylar Bren? – nézett fel Vladen könnyes szemmel.
Hopp, ezt elbasztam, gondolta Udari. De Aylar úgyis azért
jön, hogy elmondja kik ők. De azt ő mondja el, és nem Udari. –
Akarom mondani, Pellone, akit mindig Aylarnak hisznek. Már
szinte mi is így hívjuk.
– Hát persze… – Vladen nem hitte el.
– Mindegy – legyintett Udari. – Amíg jönnek, van valami
mondandód?
– Kérdésem lenne. Mindig nekünk szurkoltatok, akkor
most miért ez az egész? Mindez csak azért, mert Rufy elcseszte
a lejelentést?
– Aha.
– Van egy ajánlatom.
Nameyl ekkor ránézett, és a fejét rázta.
Ez felkeltette Udari és a többiek kíváncsiságát.
– Mi lenne az?
– Megtudod nemsokára – mosolygott Vladen kissé magabiztosan, kissé félve, hisz ez az utolsó esélyük, hogy megúszszák. – Megvárjuk a többieket.
– Rendben. – Udari szíve megint megesett rajtuk.
Nameyl továbbra is ficánkolt. Elengedték. Feltérdelt, és férjére nézett.
– Ugye nem azt akarod nekik ajánlani?
– De, azt – válaszolt a férfi és a nő felé indult, hogy megölelje. A nő szintén.
Udariék most nem álltak közéjük. Hagyták őket.

Nameyl szívesen átölelte volna a férfit. Egy pillantással
kérte, hogy vegyék le a bilincseit, de ezt már nem teljesítették.
Vladen a nő fülébe súgott, de semmi rosszban nem sántikáltak, hallotta Udari. Csak halkan beszélték meg, hogy valamiféle titkos vésztervbe avatják őket. Egy kicsit vitatkoztak,
Nameyl érvelt, hogy akkor az utolsó adujukat is kijátsszák, de a
férfi nem látott más megoldást.
Udariék végül csendben várták Aylarékat, és hagyták, hogy
Vladen és Nameyl tovább beszélgessen.
Tizenöt perc elteltével érkeztek meg Aylarék. Mindenki
jött: Aylar, Trondam, Kiex, a CESZ kapitányok, és Rufy Slonnal együtt.
A lakosztályt már fegyveresek vették körbe, ezért ha most
lövöldözni kezdenek, mindenki meghalna. De nem fognak tenni semmit, mert Nameyl agya szükség esetén kiégethető.
Aylarék beléptek. Rufy és Udari egy öleléssel és hosszú
csókkal köszöntötték egymást. Ez persze csak tovább fájdította
Nameylék szívét, mert ők már nem lehetnek így együtt többé.
Nameyl és Vladen egymás mellett álltak. A férfi óvóan karolta át a nő vállát, némán kérve, hogy kérlek, ne vigyétek el
tőlem. Nameyl igyekezett elbújni a férfi mögött.
– Nos – Aylar karba tette a kezét. Tekintetében szomorúság
villant. – Nameyl, Vladen. Amit tennünk kell, azt nagyon nem
akarjuk megtenni. Mindent nagyon sajnálok. Ha csak arról lenne szó, hogy titeket futni hagyunk, mert tiszteljük a munkátokat, és ezért cserébe csak Rufyt kaszálnának be, fájó szívvel, de
még megfontolnám.
– He? – nyílt nagyra Rufy szeme a csodálkozástól, hogy
milyen könnyen odadobnának a farkasoknak.
– De – folytatta Aylar, figyelmen kívül hagyva a megdöbbent lányt – Rufy után mi következnénk. Ezért…
– Egy pillanat – kért egy kis időt feltett kézzel Vladen. – Te

nagyon hasonlítasz …
– Most már elég előttetek az inkognitóból. Igen, jól látjátok. Aylar Bren vagyok. Ez itt Trondam Rei, Kiex Pergon, Rufy
Der, és a CESZ tagok, akikkel a nagy csatákat hajtottuk végre
régen.
Vladen és Nameyl hálás mosolyt eresztettek el, és roppantul megtisztelve érezték magukat.
– Nem haltál meg? – kérdezte Nameyl. Hangja erőtlen volt,
de némi öröm kihallatszott belőle, mint akit vigasztalni kezdenek egy teljes lelki megsemmisülés után.
– Hosszú történet. Vedd le a bilincset! – fordult Mei felé.
Nameyl szinte ijedten húzódott el, amint Mei levette róla a
bilincset. A csuklóját dörzsölte, és azonnal megölelték egymást
a férfivel.
Aylar várt egy kicsit, aztán előrébb lépett.
– Engedjétek meg, hogy elismerésemet tolmácsoljam felétek. Ti nagyobb hősök vagytok, mint én voltam. – A kezét nyújtotta.
És legnagyobb megdöbbenésére Nameyl és Vladen térdre
borultak előtte.
– Ne már, utálom ezt. Keljetek fel!
Felkeltek, és megszorították Aylar kezét.
Rufy szemét összehúzva figyelte a színeket. Megint olyanokat látott, mint még sosem. Tisztelet, féltés, szerelem, félelem, és ezek egyvelege egy fortyogó felszínű csillaghoz hasonlított, melyből erős fénysugarak törnek elő mindenfelé.
– Nos … – nyelt egyet Aylar. – Azt hiszen tartozom nektek
egy kis bocsánatkéréssel is.
– Figyelj, Aylar… – kezdte Vladen, de Aylar belefojtotta a
szót.
– Ez csak a saját lelkiismeretem megnyugtatására szolgál.
– Nem a bocsánatkérésről beszélek.
– Hmm. Figyelek.
– Tudunk egy olyan búvóhelyet a Minmatar köztársaság-

ban, ami egy úgymond semleges zóna. Senkinek nem árthatnak
ott, még bűnözők is megbújhatnak addig, míg elévül az elfogatóparancs és körözés, vérdíj, ilyesmik. A gond csak az, hogy
oda nem mehet akárki. Hiszen elég hamar megtelne. Speciális
invitálásra van szükséged oda.
– Egy állomásról beszélünk?
– Aha.
Ezt hallva Udari máris megértette, hogy erről beszéltek
nemrég.
– A tervünk a következő. Vagyis ajánlatunk – Vladen simogatta Nameyl haját, a nő pedig fúrta fejét, mint egy kislány, aki
elbújik az idegenek elől. – Dobjátok az elfogást – nézett bele a
szomorú szemekbe. – Csináljuk tovább a felszabadítást! Titeket
a leadás elmulasztása miatt üldöznek majd az Amarrok, de mi
be tudunk juttatni a búvóhelyre.
– A cégünket akkor sajnos – Aylar Rufyra sandított – fel
kell oszlatnunk.
Rufy szinte remegett. Ne már. A kis cégem. Nee. Valami
megoldás biztosan van, nem? Vagy nincs? Jaj. A kicsi cégem.
Jaj.
Aylar időt kérve feltartotta kezét, és Rufy karjába markolt
hogy félrehívja.
A lakosztályban a hangulat még elég feszült volt. Vladen és
Nameyl még továbbra is az embergyűrű közepén állt, és el nem
eresztették egymást egy pillanatra sem. Mintha rájuk dőlnének
a falak.
– Figyelj – Aylar anyásan maga elé fordította a lányt, és simogatta az arcát. Aztakurva, de jó tapintani.
Rufy ezt az érzést azonnal kiszúrta, és megijedt.
– Nyugi, nem akarok semmi olyat. Hallottam erről a helyről már.
– Igen, én is. A „Menedék”.
– Úgy van.
A „Menedék” egy mélyűri állomás volt, amelynek helyzete

teljesen ismeretlen volt Új Édenben. Az üzemeltetők állítólag
az EVE nővérei voltak, és a létesítmény pusztán azt a célt szolgálta, hogy úgymond háborús bűnösöknek – akik persze valójában jót cselekedtek – menedéket nyújtott addig, míg mindennemű körözés, vérdíj elévül. Ez akár éveket is jelenthetett.
Csak és kizárólag arra érdemes egyéneket engedtek be. Vladenék már készültek a legrosszabb forgatókönyvre, és lefixálták
maguknak a helyet. El is fogadták jelentkezésüket. De az állomás helyzetéről továbbra sem tudott senki. Mindig értük mentek.
– De azt nem értem, hogy miért nem mentek oda egyből –
tűnődött Rufy.
– Mert érted jönnek, te nem mehetsz oda.
– Áhá.
– Na gyere, vissza Vladenékhez. – Visszaléptek. – És akkor
most minket is beprotezsálsz? – intézte a kérdést a férfi felé.
– Nem. Átadjuk nektek a helyünket. Mi folytatjuk a felszabadításokat. Rufyért jönnek majd az Amarrok. De ha őt bejuttatjuk oda, nem fogják megtalálni, és ti is biztonságban lehettek. És minden rendben lesz.
– Miért nem kínáltad ezt fel jóval a mostani hercehurca
előtt?
– Mert az egy hétre alapoztunk. De nem gondoltuk volna,
hogy sikerül betörnötök.
– Értem. Akkor részemről ez rendben van. Rufy? – fordult
kérdően a lány felé.
– Ö … a cégem akkor leminősül, és…
A kis Rufy visítva szólt rá. – Hagyd már a fenébe a cégedet,
éppen megmentik a seggedet. Ennyire ne legyél csökönyös,
mert fenékbe billentelek.
Ugyanezt Aylar is kimondta. – Rufy, a cégednek vége. Magadnak köszönd. Ez mind a kapkodás miatt van. És a büszkeséged miatt. Most te elbújsz, és majd ha minden rendben lesz, újra kijössz. Mit gondolsz, meddig fog tartani ez? – fordult Vla-

den felé.
– Egy-két év. Szerintem. Tekintve hogy az Amarrok nem
igazán felejtenek.
Erre Rufy felhördült.
– Hé, nyugi – tette vállára kezét Aylar. – Nem börtönbe
mész. Lesz ott minden.
– Udi is?
– Hát… ebben már nem vagyok biztos. De jobb, mint dutyiban rohadni, nem?
– Hát jobb… főleg hogy megmutattad milyen odabent.
– Ez a beszéd. Nos… benne vagy?
– I… igen – biccentett Rufy.
Aylar elmosolyodott, és még egyszer megsimogatta az arcát. De jó, de jó, jaj de jó. Még, még, még. Még úgy simogatnám, mmm…
A kis Rufy szólt. – Ez a legjobb megoldás.
– Egyetértek… – motyogta maga elé a nagy Rufy szellemalakja.
– Kibírjuk. Megoldjuk valahogy, hogy Udi jöjjön és látogasson.
– Az a legfontosabb.
– És Aylarék viszik tovább a céget, és mikor kijössz, minden megy tovább.
– A céget leminősítik majd.
– Akkor újraalakítod velük. Tökmindegy. Ez a lehető legjobb végkifejlet. Örülj neki, ahogy én is.
– Jó…
– Úgy látom nem győztelek meg, de … hé, mit művelsz?!
– Hallgass – a nagy Rufy hangja most dörgött a hajóban.
– Neee! – kiáltott a kis Rufy, de hangja elveszett a folyosókon.
Aylar és Vladen máris megnyitották a szerződést, amiben
személyüket átadják Rufynak. Perceken belül hívta valaki őket,
és megerősítést kért. A hívó fél nő volt, sokaknak ismerősnek

tűnt.
Eközben Slon, Trondam és Kiex léptek Rufyhoz.
– Ez a legjobb – vigasztalta a lányt Trondam. Rufy a nyakába csimpaszkodott, és teste remegésén érződött, hogy sír. – Ó,
nyugi, te. Csak kis időre elbújsz. Lehet, hogy csak pár hét az
egész.
– És ha két év?
– Ha annyi is, megvárunk. Mindened lesz ott.
– Udi hiányozni fog.
– Aylar most intézi, hogy menjen ő is veled. Mész, ugye? –
nézett a férfira.
– Te tényleg hülye vagy, Trondam.
– Tudom, csak azt akartam, hogy a te szádból is hallatszszon. Na, így már oké, Rufy?
– Mm-hmm. – Ezzel gyorsan kifúrta magát Trondam karjából, és Udarihoz bújt. – Hiányozni fogsz.
– Nem fogok, mert jövök veled.
– De fogsz.

