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1. RÉSZ: A BALUL SIKERÜLT SZABADÍTÓ AKCIÓ

FINANAR NAPRENDSZER
X-es bolygó, 15-ös hold állomás, Minmatar Bányász Társaság, ásvány tároló
Fennhatóság: Minmatar Köztársaság
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Régió: Metropolis
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EVE Szabványosított Időszámítás: 106. év

Trondam Rei izzadt kézzel markolta karabélyát. Arra készült,  hogy a Concord rendőrség két 
maradék tagja kifogy a lőszerből és elkezd újratölteni. Ki fog fordulni a fedezékéből és megszórja a 
rejtekhelyüket. A lehetséges bökkenő az volt, hogy ez a szervezet sok mindenről elhíresült már, csak 
nem a képzetlen tagokról. Elképzelhető egy rejtőzködő harmadik tagjuk is, aki csak arra vár, hogy 
az ellenség kidugja a fejét.

Trondam Rei Minmatar származású, magas, acélos vonásokkal rendelkező férfi volt. Rövid, tíz-
centis haját zselének tűnő dologgal simította hátra. Kék szemei közül a jobb oldali mesterséges volt, 
ami segítette állomáson folytatott harc esetén a célzást, a hajó vezetésében pedig a navigációt és 
taktikai adatok megjelenítését. Ennek segítségével élt túl megannyi csatát. Teste nagy részben em-
berinek volt mondható, hiszen kibernetikus beültetések csak a fejében voltak. Ott azonban rengeteg. 
Rugalmas, mégis ellenálló sötétkék műanyag dzsekit és nadrágot hordott, melynek felületén meg-
csillantak az állomás világításának piszkos sárga fényei. Ez az anyag a kisebb kaliberű lövedékeket 
és a gyengébb energia fegyverek lövéseit – meglehetősen nagy fájdalom kíséretében, de – fel tudta 
fogni. 

Trondam feszülten figyelt. Csengő füle lövések jelét küldte implantációkkal teleoperált fejébe. 
Gyakorlatilag megsüketült egy kis időre a tűzharc robajától. 

Azonban elérkezett az időpont, mikor egyértelmű volt, hogy a két rendőr kifogyott a lőszerből. 
Fedezékbe húzódtak, hogy újratöltsenek.

Trondam kifordult rejtekhelyéről és a lövések hangjának irányába kezdte el szórni fegyveréből a 
kimerült urán magvas töltényeket. A karabély visszarúgása majd el akarta törni csuklóját és vállát. A 
tüzelés fénye fura árnyékokat vetett a falakra, a döreje pedig szinte az agyig hatolt, hogy ott fájdal-
masan rombolja a szöveteket. 

A géppuska lövedékei nemes egyszerűséggel, szikrákat szórva vitték át a rendőrök fedezékét. 
Az irányítópult szilánkjaival emberi hús cafatokkal és vér egyvelegével összeállva szálltak tovább, 
majd belefúródtak az állomás fémfalába, véres színben fürösztve a becsapódás helyét. 

A két Concord rendőr holtan terült el a fedezék mögött. Trondam még várt néhány  másodper-
cet, hogy megbizonyosodjon arról, nincs több rendőr, aki üldözi őket ebben a folyosószakaszban. 

– Tiszta! – kiabálta rádiójába, jelezve ezzel társainak, hogy mehetnek tovább az űrállomás han-
gárja felé,  ahol „Dorothy”,  a Minmatar gyártmányú  Hurricane csatacirkáló várta kapitányát,  le-
génységét és a két másik civilt, hogy eltűnjenek innen.

– Vettem! – szólt vissza Mei Gron, egy Minmatar nő. – Még jók vagyunk, nem tudtak riadójel-
zést leadni.

– Gyerünk, tovább! – Trondam a karabélyát készenlétben tartva futva indult meg az űrállomás 
kietlen folyosóin, követve a hangár feliratokat. 

Mei Gron karcsú testalkatú, rövid hajú nő volt. Tízcentis ezüst-fekete szálak takarták el homlo-
kát és lógtak szemébe, de nem zavarták a látásban, ugyanis túlságosan kék mesterséges szeme kifo-
gástalanul fel tudta dolgozni a külvilágból érkező képeket. Így a nő megengedhette magának ezt a 
viseletet, hiszen úgy gondolta, ez jól áll neki és kislányosnak tünteti fel, ami elsőre megtévesztő le-
het. És mint ilyen, harcban nagy előny. Hülye szokása volt, hogy állandóan fújkálta kifelé a szálakat 
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szeméből, mintha zavarnának őt. Persze nem így történt. Arcán nyomát sem lehetett látni sminknek, 
sem egyéb mesterséges szépítőszernek. A teste azonban már nagy részben kibernetikus, lábai, karjai 
már mind a legújabb fejlesztésű, harci végtagok voltak, megtévesztően emberi bőrnek tűnő bevonat-
tal. A beépített érzékelők teljes mértékben valódi végtag érzéseit továbbították az agy felé, amiben 
egy beültetett kis processzor dolgozta fel a jeleket. A nő a vékony testalkata ellenére közel 130 kilót  
nyomott, köszönhetően a nagy részben fém testrészeknek. Hátán monoszálas kardot cipelt tokjában, 
ami akár fémtárgyakat is könnyűszerrel szét tudott vágni. Két pisztoly alakú energiafegyver volt el-
sődleges harci eszköze. A mesterséges kezébe véve ezeket a felspécizett játékszereket a jelek továb-
bítódtak a sebészlézerek alatt átalakított agyának, ami felgyorsított reakciókkal, „előre látott” harci 
helyzetekkel és kifogástalan taktikai tanácsokkal látták el. Ellenálló műanyag bakancsot, bőrnek tű-
nő, fekete, oldalt nyitott és szíjakkal összefont nadrágot, fölötte pedig piros és kék mintázatú, térdé-
ig érő, szintetikus bőr kabátot hordott. 

– Nem bírom, álljunk meg! – kérte hirtelen lihegve az öltönyös férfi.
– Nem állunk meg a hajóig! – jelentette ki határozottan Trondam. Közben egy saroknál megállt 

és kilesett.  Senki.  Kész csoda.  Ugyan egy High Security naprendszer egyik állomásán cikáztak, 
mégis alig voltak itt emberek. Ugyanez egy népes helyen, mondjuk Jita-ban már korántsem lett vol-
na ennyire kihalt. – Ha valaki észreveszi a hullákat és riadót fúj, lezárják a hangárt, minket elkapnak 
és mehetünk valami Amarr rabszolga telepre egy vulkanikus bolygón. Mennyire van a hangár? – 
fordult kérdően legénységének másik tagja felé. 

– Már nincs messze – nyelt egyet Volre Den. 
Gallente származású, közepes testalkatú férfi volt. Arcáról lerítt, hogy egy kalózra, aki Új Éden 

szerte körözött, még arra se szívesen lőne rá. Nagy szeme természetes volt, csak az agyában pulzált 
némi mesterséges áramkör, amik segítették a drónok kezelésében, a Neocon rendszer feltörésében 
és a hajók navigációjában. Fekete és ezüst színű plasztik ruházata sok mindenre alkalmas volt csak 
tűzharcban való részvételre nem. Ő próbálta „kidumálni” a két civilt a cellákból, de aztán az egyik 
irat nem volt megfelelő és ezen buktak el. Ez harminc perce történt, azóta a gigászi állomás folyosó-
in rohantak és lövöldöztek, hogy egy darabban visszaérjenek a Hurricane-hez.

Még velük volt a szerencse: az imént lelőtt rendőrökre olyan gyorsan csaptak le, hogy azoknak 
nem volt idejük a hirtelen életveszély miatt leadni a riadójelzést. Na meg ami azt illeti, a Finanar 
rendszer 0.5-ösnek besorolt, kis forgalmú naprendszerének két állomásán olyan kevés volt a rendőri 
jelenlét, hogy még ha riadót is fújnának, akkor is nehezen találnának meg ezek bárkit az építmény 
monumentális  méretei  miatt.  Ez  persze  nem  volt  igaz  egy  riadó  esetén  a  kint  várakozó 
hajóflottára… De ezzel most nem kellett foglalkozniuk, mert még nem volt ilyen, a Mei agyába épí-
tett egyik harci analizátor fel tudta dolgozni a közeli rádióadásokat is és így voltak biztosak abban 
még nincs baj. 

Rohantak tovább az egyhangú folyosókon, követve a zöld feliratokat. Útjuk nagy előadóterme-
ken, szerelőműhelyeken, raktárakon vezetett keresztül. Ezalatt mindössze két emberrel találkoztak, 
egy technikussal, aki látván a fegyvereiket kezét feltéve a falhoz simult és behunyta szemét, és egy 
állomáson lakóval, aki beugrott egy kis terembe és magára zárta az ajtót.

A folyosókon a hangár felirat azt hirdette, hogy az már csak fél kilométerre van. Trondam kile-
sett újra egy sarok mögül és két Concord rendőrt látott közeledni feléjük. Azok még nem vették ész-
re őket, beszélgettek egymással. Visszahúzódott a sarok mögé és a hideg fémfalnak vetette hátát. 
Tisztában volt vele, hogy nem tudnak elmenni mellettük anélkül, hogy azok ne kérdeznének rá a 
fegyverekre. A két civil láttán pedig biztosan tesznek is majd valamit, hiszen ők az állomás börtön-
részlegének hűvös fémszagú levegőjét voltak hivatottak belélegezni addig, míg értük jön egy külö-
nítmény, hogy egy börtönbolygóra szállítsák őket. Vagyis nem volt más választás: el kellett intézni 
ezt a két rendőrt. 

Trondam Meire pillantott, aki értette a lényeget és energiafegyvereit oldalára, a tokba tette és 
előhúzta monoszálas kardját. Helyet cserélt a férfivel, megpróbálta kifújni rakoncátlankodó tincseit 
a szeméből, miközben a falhoz lapult és kardját arca előtt tartva felkészült.
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Amint a két rendőr kilépett a takarásból, Mei támadásba lendült. Kipördült a sarok mögül és egy 
nyakmagasságú suhintással levágta a közelebbinek a fejét. A nyakcsonkból vér és valami vegyi fo-
lyadék spriccelt, egyértelműen jelezve, hogy a fej tele volt beültetésekkel. Ezután állcsúcson rúgta a 
másikat, akinek sejt tenyésztett fogai olyan erővel csattantak össze a közel egy tonnás rúgás erejé-
től, hogy szinte mind szétrepedt, az állkapcsa pedig széttört. A férfi száját iszonyatos fájdalom kerí-
tette hatalmába, vérrel telt meg. De ennek érzését nem kellett sokáig elviselnie, mert a monoszálas 
penge átszúrta a tüdejét, újabb adag vért pumpálva bele a mellkasából.

Mei egy suhintással lerázta a vér és kémiai folyadékok keverékét a pengéről, megnyomott egy 
gombot, a kard felvibrált és kékes villódzás szaladt át rajta, megsütve és lepergetve magáról a még 
ott maradt utolsó szerves molekulákat. Majd visszatette a fegyvert a tokjába.

A két civil – az öltönyös férfi és a nadrágkosztümös nő – szájtátva próbálta feldolgozni a látotta-
kat. 

– Imádom nézni harc közben a hölgyet – vigyorgott Trondam. – Na de most tovább!
Újra meglódultak. Trondam és Mei edzettsége – és felépítése – kifogástalan volt, Volre is jól 

bírta így nem okozott nekik gondot ennyi futás, de a két civil úgy zihált, mint akinek a tüdeje éppen  
fel akar robbanni. A Caldari származású nő már el akart ájulni a kimerültségtől, de emberfeletti erőt 
kölcsönzött neki az, hogy ha elkapják, akkor már nem várnak az átszállításával, azonnal menni fog 
egy Amarr börtönbe, ahol… Nem, ezt nem akarta. 

Megérkeztek az állomás hangárját körbeölelő folyosók gyűrűjéhez. Itt a főfolyosó többfelé ága-
zott, mozgólépcsők, liftek vitték el az embereket a hatalmas terem több száz bejárata közül a megfe-
lelőhöz. Mivel a „Dorothy” nevű Hurricane a tizenkettes szint 9 B hangártermében állt indulásra 
készen, így egy liftet kellett igénybe venniük, amikből több tucat sorakozott, személy és teherfelvo-
nókkal egyetemben egymás mellett. 

A folyosó a hangár oldalában futott, közel húsz méter széles és több kilométer hosszú volt. Eny-
he ívet írt le, falait és padlóját a plafonból érkező irritáló vörös fények világították meg. Kevés em-
bert láttak errefelé, ellenben drónból annál többet, amik rakodó feladataikat végezték az íves járat-
ban, az a néhány ember pedig antigravitációs szállítójárművekkel kisebb terheket szállított, analizá-
ló robotok segítették a munkájukat és irányították őket a megfelelő blokkokba.

A legközelebbi személylifthez futottak. A hívógombra azonnal kinyílt az ajtó, és beálltak. Egy 
rakodó drón haladt el előttük, de megállt, elsőbbséget adva az emberi lénynek, majd mikor szabad 
útja volt, haladt tovább. Nem foglalkozott velük, egyszerű feladatát teljesítette, az anyagok A pont-
ból B pontba vitelét. 

A lift vibráló erőtér ajtaja lezáródott. A lift a 12 szintet egyetlen másodperc alatt tette meg. Az 
ajtók kinyíltak és egy hasonló elrendezésű folyosóra léptek ki. A világító zöld nyilak a falakon egy-
értelműen jelezték, hogy merre vannak a beszálló siklók. 

A hangárban nem volt levegő, az űr vákuuma alatt végezték a javító munkálatokat drónokkal, 
melyek önmaguktól cselekedtek és néhányhoz irányító személyzet is tartozott, ha a feladat túl ké-
nyes volt ahhoz, hogy csak a robotra bízzák. A kicsiny beszállókompok csak néhány embert tudtak 
befogadni, és csak arra voltak alkalmasak, hogy a hajókba be-, és ki lehessen szállni a segítségük-
kel. Kidokkolni az állomásról ezzel elméletben lehetséges volt, de a lassúság, másrészt a vékony 
felépítmény, harmadrészt a manőverezőképesség szinte teljes hiánya miatt erre nem igazán használ-
ta senki. 

Amint beléptek, a beszállókomp ajtajai légmentesen bezárultak. Személyzete nem volt, egysze-
rűen csak be kellett pötyögni az irányítópanelen a kívánt dokk számát és a kis sikló az utasait a vá-
rakozó hajóhoz vitte. Ott aztán légmentesen kellett csatlakoznia a jármű testéhez, hogy az utasok be 
tudjanak szállni anélkül, hogy testük ki lenne téve az űr kegyetlen vákuumának.

A silóból az automatika kiszívta a levegőt, kinyílt a dokk felé vezető zsilip és a kis hajó kilebe-
gett. Az elülső üvegen át jól lehetett látni, milyen hajók vannak éppen bedokkolva: egy Maelstrom 
osztályú csatahajó, egy Sleipnir parancsnoki hajó, egy Nemezis lopakodó bombázó és egy Armag-
eddon csatahajó. Na meg a „Dorothy”, a Hurricane… 

#4#



Az egy perces repülés alatt megfigyelték a hajók jelzéseit, lekérték a Neocon-ból az azonosító-
kat. Mindegyik más céghez tartozott. És ami a legfontosabb: nem volt bedokkolt Concord hajó a 
hangárban. 

A kis sikló az 580 méter hosszú Hurricane oldalsó bejáratához lebegett, majd az automatika rá-
csatlakoztatta a nagyobb hajó testére. Néhány másodperc múlva a nyomáskiegyenlítés végrehajtó-
dott és feltárult a csatacirkáló ajtaja. 

Mindannyian befutottak, Volre bezárta az ajtókat. A beszállósikló elvált a nagyobb hajó testétől 
és az automatika visszavitte a beszálló pontra. 

– A kabin ennek a folyosónak a végén van, siessenek be! – utasította Trondam a két civilt.
A férfi és a nő hálásan és még kissé lihegve a hosszú rohanástól köszönte meg a segítséget, 

hogy kiszabadították őket. Majd elrohantak és készültek a kidokkolásra. 
Trondam, Mei és Volre egy pillanatra megálltak egymás mellett.
– Rendben, srácok! – tette a hátára fegyverét Trondam. – El kell ismernem, hogy ezt megint jól 

elcsesztük, de legalább visszajutottunk. Még nem szúrták ki ezt az egészet, úgyhogy mielőbb tép-
jünk el innen. A szomszéd rendszer egy Low Sec, oda megyünk.

Volre kérdezni akart valamit, de Trondam feltartotta a kezét. – Kérdések később. Mei, töltsd be 
a 220-asokat EM lőszerrel és a nehéz támadó rakétavetőket a „kékfejűvel”!

– Vettem! – majd elfordult és már rohant is a legközelebbi kis akna felé, ahol a fémlétrát meg-
fogva lecsúszott az alsó szintre és eltűnt a hajó gyomrában.

– Volre, töltsd fel a Mikro Warp meghajtót! Azzal megyünk ki.
– Oké, vettem! – majd elrohant. 
Trondam is elfordult és a híd felé futott. Még minden rendben. 
Amint a hídra ért, már nyitotta is a kommunikációs csatornákat, hogy a legénységgel beszélhes-

sen. 
– Oké gyerekek, jelentést! Mei?!
– Gépágyúk töltve, rakéták kilövésre készen. Remélem nem kell majd használnunk, mert a Con-

cord kifüstöl, bátyus. 
– Tudom, hugi. Én sem akarom használni. Csak ha baj van. A csatahajókat le tudjuk gyorsulni, 

de ha küldenek támadó fregattokat és elfogó hajókat, akkor kellenek ezek. Volre? Jelentést!
– MikroWarp meghajtó feltöltve. Drónokat is élesítsem?
– Igen. 
– Értettem!
– Kidokkolás után lehet, hogy azonnal célpontok leszünk, így Volre te állj irányba a Low Sec 

rendszer kapuja felé amilyen gyorsan csak tudsz! És állj készen drón kilövésre is.  Mei, te pedig az 
esetleges közeljövőket szedd le, ha tudod. Meg ha kell persze. Ja, és csatahajóra ne pazarold a töl-
tényt, úgyse tudjuk leszedni. Csak a kis gyors legyeket kell lekapni, világos? 

Nem válaszoltak szóban, csak bólintottak. Mindannyian tudták, hogy amit itt tettek ezen az állo-
máson, azután szép kis vérdíj lesz a fejükön. Bárhová mennek majd, sehol sem lesznek biztonság-
ban. Egy ideig legalábbis. 

– Finanar állomás, itt a „Dorothy”. Azonosítószám CX 153568. Kidokkolási engedélyt kérek 
azonnali indulásra!

– „Dorothy”, itt a Finanar irányítóközpont! Kidokkolási engedély elutasítva! Egy gyilkossági 
eset miatt dokkolási tilalmat léptetett életbe a Concord a nyomozás végeztéig. Kérem maradjanak a 
hangárálláson!

– Irányítóközpont, nagyon sürgős a dolgunk, sietnünk kell, tele vagyunk drága cuccokkal, és 
oda kell érnünk időre a találkozóra. 

– Megértettem „Dorothy”, de engedélyt nem adhatok, sajnálom. Kérem maradjanak a hangárál-
láson. 

– Értettem Irányítóközpont. 
Nem maradt más választás…
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– Volre! MikroWarp meghajtót indítsd a jelzésemre. Tíz másodperc… Kilenc…
Csak néhány percük volt. Ha most nem húznak el innen, az állomás lebénítja a hajót és a Con-

cord kiszedi őket belőle. Egyben, cafatokban vagy jéggé fagyva, ez nekik már mindegy volt. 
– Kettő… Egy… Indítsd!
A Hurricane teste megremegett, ahogy a MikroWarp meghajtó ötszörös sebesség eléréséhez ele-

gendő energiával töltődött fel. 
– Erőtér felenged, kifelé Volre!
A Gallente navigátor remekül végezte a dolgát. A hajó kilebegett az erőtér szorításából és a han-

gár kijárata felé… száguldott. 
Eközben felcsattant az irányítóközpont rádióadása:
– „Dorothy”, nem kapott engedélyt a kidokkolásra. Azonnal térjen vissza az erőtér mezőbe és 

kapcsolja le a MikroWarp meghajtót. Engedélymegvonás folyamatban, Concord értesítve.
Trondam elnémította az irányítóközpontot. Ennyi. Már nincs miről beszélni velük. 
A Hurricane kiszáguldott a hangár gigantikus szájából és már fordult is a legközelebbi kapu, a 

Matebe rendszerbe vezető átjáró felé. Volre remekül végezte a dolgát, a hajó szinte semmit nem las-
sult, ahogy ráfordult a megfelelő irányvektorra. 

A Finanar rendszer vörös napja szépen bevilágított a  Hurricane hídjára. Trondam összehúzta 
szemét az erős fénytől. Megvakulástól nem kellett tartania, a hajó hídján az elülső üveg el volt látva 
a megfelelő szűrőkkel, hogy mindössze csak az erős fény jusson át, az ember kicsit hunyorogjon, de 
semmi egyéb káros nem történt. A „közeli”, néhány ezer fényévre hömpölygő csillagködök kék és 
fehér színekkel festették be a világűr koromfekete hátterét. 

Sebesen távolodtak az állomástól, ezt a külső kamerák képein kiválóan megfigyelhették.
Trondam lefuttatta a szkennereket, hogy megállapítsa, milyen hajók vannak a közelben. A lista 

szerencsére nem volt túl terjedelmes: egy Typhoon és két Tempest csatahajó, egy Jaguar támadó ha-
jó, és egy Cyclone csatacirkáló. A jelek alapján pedig a hipertérben térben volt már egy Maelstrom 
csatahajó, egy Loki stratégiai cirkáló, és két Stiletto elfogó hajó. Ezek mind egy kezdő céghez tar-
toztak, de a pilóták alapján Trondam tudta, hogy ez csak egy fedőcég. De mit fedeznek? És végül is  
hol a Concord? 

Trondam tudta, hogy első körben a Jaguar okozhat gondot, mert gyors és megbéníthatja a hiper-
hajtómű magot a hajóban. Ez elől nem tudnak majd elmenekülni, ezért villámgyorsan le kell szedni-
ük, mert ha beér az erősítésük, és itt lesz a két Stiletto elfogó hajó is, akkor tuti vége a dalnak, mert 
azokat már képtelenség lepuffantani. A csatahajókat és a csatacirkálót kimanőverezhetik, így azok-
kal most nem foglalkoztak. 

– Elsődleges célpont a Jaguar. Ismétlem, elsődleges a Jaguar. Becélzás folyamatban.
A férfi látta, hogy a célzórendszer küszködik a kis hajó méreteinek feldolgozásával, hogy ponto-

san bekalibrálhassa a fegyvereket a tüzér, Mei számára. Közben megérkezett az első jelentés: a Ja-
guar befogta a hajót és MikroWarp meghajtót használva félelmetes iramban közelített. 18 kilomé-
terre volt, és már küldte is elfogó sugarát. 

– Navigátor jelent, mag bénítva, nem tudunk hipertérbe lépni.
– Vettem Volre! Tartsd az irányt! A gyorsaságunk megvan a belépéshez? 
– Igen, de mint mondtam, bénítva van a mag. 
– Tudom. Csak tartsd az irányt és a sebességet. Szólok, ha beléphetünk. 
– Értettem!
– Remek. Hugikám?!
– Na? – pislogott a képernyőn a nő izgatottan.
– Lődd le a Jaguar-t… légyszi! 
– Oké!
A hajóban remegés érződött és eldördült az öt darab, 220 milliméteres gépágyú. A lövedékek fé-

nyes csíkot húzva szökkentek az apró Jaguar felé. A pilótája egy csavart csinált, hogy kikerülje az 
elektromágneses robbanófejjel ellátott töltényáradatot. 
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Ezt követően a hajóban fültépő süvítés hallatszott, ahogy elindultak a rakétavetőkből a „kékfejű-
ek”. Egymás után szállva a kis gép felé vették az irányt. A külső kamerákon megfigyelhették, ahogy 
a pilótája remek, képzett mozdulatokkal kerüli ki a rakéták felrobbanásakor keletkező lökéshullá-
mot, és kerüli el saját pusztulását. 

A három rakéta után Mei újra konfigurálta a gépágyúkat és ismét lövedékáradatot indított útjára. 
A Jaguar pilótája a rakétákat kikerülvén egyenesen belerepült a második elektromágneses töltényzá-
porba. Kékes villódzások ölelték körbe, rövidre zárva sok rendszerét, és csökkentve az erőtér haté-
konyságát, aminek átszakadása esetén már a hajók fizikai testét fogja érni a sérülés. 

Újabb rakéták vágódtak ki a vetőcsövekből és éppen akkor csapódtak bele a Jaguar-ba, mikor az 
egy pillanatra lelassult. A három „kékfejű” teljesen lerombolta a kis hajó pajzsait és szinte félig el-
tüntette a fizikai páncélzat jelentős részét. 

Az ezt követő 220-as lövedékzápornak már nem tudott ellenállni a kis hajó. Először a bal szár-
nya szakadt le, valami folyadék fagyott azonnal kristályossá a légüres térben. Majd újabb, méteres 
lyukak kezdtek születni a páncélzaton. A Jaguar harcképtelenné vált, már egyértelmű volt ekkor. A 
pilótája katapultált és mentőkapszuláját a hajó robbanásának nyomása pörögve messzire repítette. 

– Volre, Warp meghajtó indít, MOST!
– Vettem! 
A Hurricane darabokra akart hullani a gravitációs meghajtó erejétől, ahogy dörögve lépett be a 

hipertérbe, hogy kirobbanjon a Finanar naprendszer szélén. 
– Oké, sikerült. Öt másodperc és kikapcsol a hajtómű – mondta kommunikátorán Volre.
– Vettem navigáció! Kapunál azonnali ugrást kérek!
– Értettem! 
Eltelt az öt másodperc és leállt a Hurricane Warp meghajtója. Újra remegés kezdődött, ahogy a 

fizikai törvényeket próbálta leküzdeni ez az ember alkotta Minmatar tákolmány. Felépítése és jóin-
dulattal is „összerakott” szóval jelzett színesfémhulladékokból összerugdosott teste ellenére azon-
ban az egyik legkedveltebb és legjobban felszerelhető csatacirkáló volt, még Amarr pilóták is elő-
szeretettel ültek bele, ha sikerült leküzdeniük felsőbbrendűségi érzéseiket az alsóbbrendűnek vélt 
Minmatar faj és az általuk „összeeszkábált” járművek iránt.

A hajó lelassult. De nem a kapura érkeztek, hanem egy köztes távra. Először meg kellett várniuk 
az iménti harc miatti egy perces riadójelzés végét. Majd továbbugrottak. 

A kijelzőkön már feltűnt a csillagközi utazást meggyorsító gigantikus, több kilométer hosszúsá-
gú, Minmatar gyártmányú kapu, ami egy csőre emlékeztetett, aminek négy tüskés talpa van. Felüle-
tén megannyi felszerelt modul, valamint a rácsos váz is láthatóvá vált… És nemcsak a kapu jele ér-
kezett be, hanem még sok más is… Blokád. Csatahajók, csatacirkálók, cirkálók, parancsnoki hajók. 
Nagyon sok. 

Trondam mérges volt, mert nem ellenőrizte az irányzéki szkennereket megfelelően. Most azt 
kell tenniük, hogy kibírni, míg minden hajó tüzet nyit rájuk, és csak azután ugrani, így egyik sem 
tudja követni őket. 

– Blokád a kapunál. Volre, megvárjuk az első sorozatot és csak utána ugrunk!
Ugrótávolságba érkeztek.
Két tüzérségi lövedék és néhány rakéta csapódott a csatacirkálóba, és szinte azonnal eltüntették 

a pajzsokat, amik kékes energiakisülések formájában enyésztek el a hajó körül. 
De nem volt az idegeneknek további lehetősége. A Hurricane és a benne utazó emberek beke-

rültek a mesterséges féreglyukba, majd a kapu által keltett energia átlökte őket a másik naprendszer-
be…

MATEBER NAPRENDSZER
Beugró, Finanar kapu
Fennhatóság: Minmatar Köztársaság
Konstelláció: Inkelm
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Régió: Metropolis
Biztonsági szint: 0.4

A térugrás miatt a hajó olyan hatásban részesült, mintha egy álcázó berendezés lenne ráépítve. 
Láthatatlan volt. De ez csak egy ideig tartott, míg meg nem mozdultak. 

A csillagközi ugrás azoknak, akik először használták a kapukat, hányinger és rosszullét érzését 
okozta. Az első százat tartották az emberi szervezet számára megterhelőnek a tudósok, utána már 
hozzá lehetett szokni. Sokan gyógyszereket vettek igénybe, hogy elkerüljék a másnaposság érzés-
szerű tüneteket, mások implantokat, amik akadályozták a gyomorsav képződést. Néhányan pedig 
egyszerűen edzették magukat ehhez. Ha az ember már túl volt az első száz ugráson – amiből néha 
ötven is elég – akkor lazává vált az utazás. 

A Hurricane legénysége már hozzászokott ehhez az érzéshez, de a két megszöktetett még nem. 
Na igen, a két civil. Trondamék nem tudták kik ők, csak a megbízást teljesítették. Nem lett volna 
semmi gond, ha Volre szépen kidumálja őket. Ha így történt volna, egyszerűen visszasétálnak a ha-
jóhoz és gond nélkül kidokkolnak. Azonban a „kidumálás” nem volt épp zökkenőmentes, lebuktak 
és a Concord állomásrendőrsége máris nekik esett. Más kérdés volt, hogy riadót már sokáig nem 
tudtak fújni, túl gyorsan haltak meg ahhoz. Azonban a menekülés során valaki kiszúrta a lelőtt rend-
őröket, jelentette az esetet, de végül nem a Concord, hanem ezek az idegenek jöttek rájuk.

Trondam végigfuttatta a szkennereket a rendszeren. Az eredmény a kapu közeli két Concord Őr-
ágyú és még valami. Mivel a Concord flottának nem volt engedélye belépni egy Low Security rend-
szerbe, ezért ez a kalózoknak kiváló megélhetést nyújtott. Akadtak árva szállítóhajók, melyeknek 
túlélési esélyei azon álltak, vagy buktak, hogy éppen mit szállítottak, vagy hogy a helyi kalózoknak 
milyen napjuk volt. Mikor épp pihenőn voltak a helyi nagymenők, akkor a logisztikai élet felvirág-
zott. Ezt tudták a szállítóhajók pilótái is, és mindig akkor mozgolódtak, mikor a kalózok pihentek.

Azonban a Hurricane éppen akkor érkezett, mikor a kalózok „ébredezni” kezdtek. Az első jel 
egy hajó volt, ami a szkenneren látszódott. Egy Gallente gyártmányú Brutix csatacirkáló. Azonosító 
jelei – melyet egy rendszeren belül minden hajó kibocsátott – ott villogtak a többi beérkező jel mel-
lett, ami azt jelentette, hogy a Hurricane utasain kívül még kilencen vannak a rendszerben. Ez per-
sze csak azokat mutatta, akiknek volt pilótaengedélyük. Az űrállomásokon és bolygókon élő „köz-
embereket és kiszolgáló személyzetet” nem lehetett így látni. Egy állomás személyzete – ha nagy 
részben gépesített is volt –, akkor sem ment 400-500 fő alá. Népesebb rendszerekben, mint például 
Hek, Amarr, Jita, a személyzet emberi létszáma akár több tízezer fő is lehetett. 

De most a legnagyobb gondot a kapu mellett „ácsorgó” Brutix, és a gyomrában lévő legénység 
jelentette. A Hurricane még mindig az álcázás leple alatt, a súlytalanság állapotában lassan forgott 
függőleges tengelye körül. A Brutix pilótája tudta, hogy egy hajó érkezett a rendszerbe, le is tudta 
kérni a pilóta azonosító adatait. Ezt mindenki meg szokta tenni, így a hajó pilótájának felcsillanha-
tott a szeme, hogy nemcsak, hogy levadászhat valakit, de még megkaphatja a vérdíjat is, ami ebben 
az esetben 100 millió ISK volt. Trondam még természetes szeme kikerekedett, mikor meglátta hogy 
a Concord mennyit tett rájuk.  

Nem volt kérdéses, hogy a Brutix támadni fog. Ami nem volt egyértelmű, az az, hogy vajon jön-
nek-e a társai? És vajon van-e még hajó a kapu közelében, álcázóberendezés leple alatt?

Bárhogy is legyen, a Hurricane műszerei jelezték, hogy az álcázásnak vége öt másodperc múl-
va. 

Mind Mei, mind Volre látták az adatokat a saját kijelzőiken a hajó egy másik részén, de várták a 
kapitány parancsát, hogy mit tegyenek. A Gallente férfi a száját rágta idegességében, és szaporán 
pislogott, a Minmatar nő a hajszálakat fújkálta ki szeméből, néha még nézte is a táncoló szálakat és  
türelmetlennek tűnt. Nem idegesnek, csak türelmetlennek. 

– Volre, állj vektorra a legközelebbi állomás felé! Töltsd a MikorWarp meghajtót! Küld ki az 
ECM drónokat is!

– Oké! 
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– És én? – kérdezte Mei. 
– Te maradj készenlétben! Nem tudjuk, hogy van-e még itt hajó álcázva és azt sem, hogy ugrás-

ra készen mennyi van, ha egyáltalán van. Nem kockáztatunk.
– Értettem – biggyesztette le ajkait Mei és csalódottan belefújt hajszálaiba, amik szépen táncol-

tak arca előtt. 
Trondam tudta, hogy Mei-nek néha a kislányos viselkedése – mert valójában 28 éves volt – elő-

tör és a véres kezű harcosból egy csapásra kis csitri lesz. Emiatt sok vita, veszekedés alakult már ki  
köztük, de a férfi végül mindig engedett neki. Úgy tekintett rá, mint a húgára, hiszen akár az is le-
hetne, életkor tekintetében legalábbis. 

Amint a Hurricane-ről leesett az álcázás, a Brutix már célozta is be. Kilőtte drónjait is. A beér-
kezett adatok alapján könnyű, Acolyte típusú harci drónok voltak, de abból a fejlesztett verziójúak. 

A Minmatar hajó már az állomás pályavektorára állt és rákezdett a MikroWarp meghajtó is. De 
későn… A Brutix a mag bénító berendezését használva képtelenné tette a Hurricane navigátorát, 
hogy a hipertérbe lépjen. 

– Oké Mei, tied a pálya! Légy ügyes kislány!
– Ééértettem! – tisztelgett mosolyogva a képernyőn a nő. És már fordult is az irányítópultokhoz, 

hogy megszórja gépágyú lövedékekkel és rakétákkal a másik csatacirkálót. 
– Drónok támadnak – jelentette Volre. Majd ő is az irányítópulthoz hajolt, hogy a kis robotrepü-

lőgépeiket megfelelően irányítsa. 
– Mindent bele! – kiáltott Trondam. 
A Hurricane letért az állomás felé mutató vektorról és orbitális pályára próbált állni a Brutix kö-

rül. Ami persze folyamatosan közeledni próbált, így a Minmatar hajó egy távolságtartó manővert 
végzett. 

Részecskeágyúk töltényei vágódtak a Hurricane már nem létező pajzsaiba, amit a másik rend-
szerben az idegenek hajói elpárologtattak. Szerencsére Trondam 1600 milliméteres páncél lapokat 
építtetett a hajó burkára, így az antianyag lövedékek nem tudták ezt átlyukasztani, csak belemarni. 
Azonban ez is elég volt: ha túl sok ilyen lesz, a páncél egy idő után át fog szakadni.

Megérkeztek a drónok is: sebészi pontosságú célzással lőttek bele azokba a helyekbe, ahol a ré-
szecskeágyú lövedékei már egyszer becsapódtak. Továbbá a páncéllapok közti réseket is remekül 
eltalálták lézereikkel. 

Volre is rázúdította saját drónjaikat az ellenséges támadó hajóra. A kis, ECM típusú robotrepülő-
gépek körbe-körbe száguldottak a csatacirkáló körül, megbénítva az elektronikus rendszereket. A 
Brutix célzórendszere azonnal kikapcsolt,  így már nem tudott  tovább lőni a  Hurricane-re.  De a 
drónjai még fenyegetéseket jelentettek. 

Meglódultak a gépágyú lövedékek és nehéz támadó rakéták hagyták el a vetőcsöveket. A kékes 
villámlássorozat és a rakéták által húzott, elégetett üzemanyagcsík végén repülő csatacirkáló súlyos 
károkat kezdett szenvedni. Ráadásul visszalőni sem tudott. Pajzsai kékes foszlányokban szertefosz-
lottak. És nem voltak páncélerősítő lemezei… 

– Mei, válts át…
– Robbanófejűre, tudom! 
– Jól csinálod! Gyerünk, gyerünk!
– Oké, oké!
A Hurricane testében az automatikák életre keltek és kihúzták az elektromágneses töltényeket a 

töltősínből. Helyére gyorsan bepakolták a robbanófejes, fúziós reakció elvén működő lőszereket. A 
töltőrendszer bepakolta a belül szinte izzó csövekbe és a gépágyúk újra készen álltak a tüzelésre. 
Ami a betöltést követő másodpercben meg is indult…

A Brutix pilótája próbált minél közelebb kerülni a Hurricane-hez, hogy újra be tudja fogni, de 
nem sikerült, mert a Minmatar hajó gyorsabb volt. Folyamatosan tartotta a távolságot. 

A gépágyúlövedékek megszórták a másik csatacirkálót, és a páncélzat olvadozni kezdett. Még a 
jéghideg űr sem tudta ilyen gyorsan visszahűteni a robbanófejek által felhevült és olvadó lemezeket. 
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Mei – hasonlóan mint Volre – rá volt csatlakozva agyával a tűzvezérlő egységekre; vicsorogva 
koncentrált, hogy a lövedékek és rakéták a keringés és tűzív váltakozás miatt mindig célba találja-
nak. 

Trondam hevesen dobogó szívvel figyelte a  Brutix-ról érkező adatokat. A százalékos értékek 
egyre csökkentek, a képernyőn az ellenséges hajó képén egyre több vörös folt jelent meg. 

A Brutix testéről jelentős mértékben leolvadt a páncélzat, egyre több helyen szabaddá téve a bel-
ső struktúrát. Volre drónjai nem kímélték a hajó célzórendszereit, Mei lövedékei és rakétái pedig 
már a vázból is olvasztottak le felszíni jármű méretű darabokat. 

A Brutix már szinte mindenhol füstöt okádott magából. Majd a belső struktúrája sem bírta to-
vább az iszonyatos rombolóerőt és kettétört. Beindultak a láncreakciók a hajó belsejében, ahogy a 
zárt rendszerbe kényszerített energiafolyam most kiszabadult és a csatacirkáló testét belülről is tá-
madni kezdte. 

Trondam, Mei és Volre diadalittas üvöltést hallatott, ahogy egy fényes villanás kíséretében a 
Gallente hajó darabjai messzire szálltak, nekiindulva örökké tartó útjukra a világűr mélységébe. 

A mentőkapszulája pedig a robbanást követően kilőtt a roncsok közül és az állomás felé szágul-
dott. 

– Szép volt srácok, nagyon szép! – ennyit tudott mondani Trondam, mert felsípoltak a vészjelző 
szirénák: a hipertér analizátor jelzett, hajók léptek be és ide tartottak. Ezek a Brutix pilótájának tár-
sai lehetnek. Valószínűleg megkapták a forró drótot, hogy a Hurricane már sérült. Így könnyebb le-
lőni.

– Volre, pályamódosítás, nem az állomásra megyünk, hanem egyes bolygó egyes hold. Várunk 
egy kicsit, aztán menjünk a kiugróra, az Ofage rendszer felé! Kapunál azonnali ugrás!

– Értettem!
A mindössze néhány lövést kapott Hurricane ráfordult az irányvektorra és gyorsulni kezdett. 
A hajlított térből pedig beérkezett az erősítés: egy Harbinger és egy Drake csatacirkáló, vala-

mint egy Ares elfogó hajó. 
A Hurricane felgyorsult a hipertérbe lépéshez szükséges sebességre. A beérkezett három másik 

hajó azonnal célozni kezdett, az Ares még félelmetes iramban közeledni is. 
De elkéstek: a Minmatar tákolmány dörögve száguldott el. 
Trondam csak remélni tudta, hogy mire ezek a hajók utolérik őket, addig már át is jutnak a má-

sik rendszerbe. Hogy ott azonban mi vár majd rájuk, senki sem tudta. 
A hipertérből „kiesve” a hold mellett találták magukat. Sípolva érkezett a jel, hogy az Ares már 

be is lépett utánuk és néhány másodperc múlva itt lesz. 
– Állj irányba kapu felé!
Volre engedelmeskedett, majd gyorsítottak. 
Megjelent az Ares, harmnc kilométerre, és máris utánuk iramodott. 
– Warp, most!
A Hurricane a kapuhoz száguldott. 
– Ugrás, most, azonnal! – kiáltotta a képernyőbe a navigátornak. 
Tudta, hogy az  Ares is át fog jönni utánuk. És az is elképzelhető volt, hogy annyira gyorsan, 

hogy a másik oldalon megfogja, majd „leorbitálja” őket és kényelmesen bevárja a Harbinger-t és a 
Drake-et és vége is a dalnak. Két csatacirkálóval már nem fognak tudni elbánni. 

Végrehajtották az ugrást. Trondam pedig már küldte is a koordinátákat a navigátornak, hogy 
majd hova ugorjanak…

OFAGE NAPRENDSZER
Biztonságos koordináta a mélyűrben
Fennhatóság: Minmatar Köztársaság
Konstelláció: Inkelm
Régió: Metropolis
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Biztonsági szint: 0.4

Sikerült lerázniuk az  Ares-t, köszönhetően annak, hogy az Ofage rendszerben nem egy másik 
Low Sec rendszerbe vezető kapu felé indultak, hanem egy ismeretlen, mély-űri koordináta felé. 

Ha a kiugró kapu felé mentek volna, az Ares ott már beéri őket és annyi. 
Trondam még figyelte a szkennereket, látta, hogy az üldöző kis hajó még a rendszerben van. Va-

lószínűleg ugrál bolygóról bolygóra, holdról holdra, hogy megtalálja őket. Trondam tudta, ez nem 
fog sikerülni. 

Néhány perc múlva az Ares elhagyta a rendszert. Rajtuk kívül két másik pilóta jeleit fogták, a 
szkennerek szerint egy bányászhajó és kísérője. Vagyis ártalmatlanok. 

Trondam nem kapcsolta le a rendszereket, bármikor szükség lehet rájuk. Úgy döntöttek, néhány 
órát pihennek, rendbe rakják a hajót és mennek tovább úti céljuk felé, hogy leszállítsák a két civilt.  
Miért is voltak börtönben? Miért onnan kellett kihozni őket? És kiknek fontosak? Hiszen az ügynök 
sem árulta el azt, hogy melyik cégnek dolgozik. 

Trondam bekapcsolta a páncél javító modult, ami zöldes színben kezdte el füröszteni a hajó tes-
tét, amint folyékony masszát pumpált a résekbe, lyukakba, horpadásokba. Ebben a gél szerű anyag-
ban folyékony halmazállapotú nehézfém áramlott, a vele hömpölygő nanorobotok pedig gondos-
kodtak arról, hogy a fém azonnal megszilárduljon, amint „befoltozta” a sérüléseket. 

Míg a javítás „folyt”, addig Mei jött fel a hajó hídjára. 
– Nem fognak kiszkennelni minket? – kérdezte, majd a Quafe géphez ment és kivett egy adagot.
– Csak egy bányászhajó és kísérője van a rendszerben, és mi. Az Ares pilótája feladta. 
– Szuper! – Mei ivott egy kortyot az italból. – Meddig akarsz itt maradni?
– Néhány órát. Aztán megyünk tovább. 
– Azt nem mondtad, mi lesz az úti célunk. 
– Antiainen naprendszer a Lonetrek régióban. 
– Hány ugrás? 
– Nagyon sok. Még akkor is, ha a legrövidebb utat választjuk. És át kell mennünk High Sec-en 

és Low Sec-en egyaránt. 
– Null Sec-en is? 
– Azt ki tudjuk kerülni. 
– Mi lesz a vérdíjjal a buksinkon? – Mei érdeklődve félredöntötte a fejét. 
– Nem leszünk egyedül ilyenek. Majd együtt élünk vele és kész – közölte unottan Trondam. 

Rajta már nem egyszer volt vérdíj. Kicsit kellemetlen az elején, bárhova megy az ember, azt hiszi 
figyelik, és mindenki csak meg akarja ölni vagy elkapni, de sok helyen egyáltalán nem foglalkoztak  
ilyesmivel. Sőt Trondam már olyat is látott, hogy egy vérdíjas Amarr kalóz be tudott állni a Con-
cord-hoz. Hogy miért? Rém egyszerű volt: a pilóta annyira jó volt és annyira kellett a rendőrségnek, 
hogy inkább eltörölték a körözését. Tiszta lappal kezdett, új klónokkal. 

– Nekem még sosem volt vérdíj a fejemen – forgatta elgondolkodva italát Mei és nézte a felvil-
lanó mini kijelzőn a reklámokat.

– Majd hozzászoksz – Trondam kikapcsolta a javító modult, a folyékony fém, gél és nanorobo-
tok százezrei visszahömpölyögtek a tartályokba. 

Mei kidobta a Quaffe dobozát a lézeres megsemmisítőbe, és odasétált a nagyméretű pilótafülke 
kilátóablakához. Figyelte az Ofabe rendszer napját a biztonságos fényszűrőkön keresztül. Gyönyö-
rű, kék színben tündökölt. A tőlük jobbra és lent elterülő kékes-fehér csillagköd látványa egy pilla-
natra békével töltötte el. Imádta az űrt, mint mindenki, aki a hajók fedélzetére szegődik és kiváltja 
pilóta engedélyét, vagy beáll egy ilyennel rendelkező ember mellé.

Eközben megjelent Volre a hídon és kissé gondterhelt ábrázattal kezdett bele mondandójába. 
– A diagnosztika készen van, navigációs rendszerek épek és aktiválhatóak.
– Jó, köszi! – Trondam hangja barátságosabban csengett, mint néhány perccel ezelőtt. 
– De van egy kis baj. A drónokat a másik rendszerben hagytuk. 

#11#



– Majd veszünk másikat. 
– Nézd meg az egyenleget!
Trondam megnézte, majd sóhajtott. 120.00 Isk. A Hurricane-be és moduljaiba minden pénzüket 

beleölték. 
Ők hárman egy éve repültek együtt. Jó haverok, és félig-meddig barátok is voltak, mely kapcso-

lat valóságos kincs volt Új Éden világában. Az első hajó, amiben együtt harcoltak, egy Tempest tí-
pusú csatahajó volt. Ezt lelőtték. A második hajójuk egy Cyclone volt. Ezt is eltávolították a csilla-
gos égről. A harmadik egy Sleipnir parancsnoki hajó volt. Ezzel bent ragadtak egy féreglyuk rend-
szerben és kénytelenek voltak felrobbantani saját magukat. A klónozástól már akkor elment a ked-
vük egyszer és mindenkorra, utálatos érzés. De legalább az ember élhet biztonságosan és több élete 
is lehet. Örökké nem tudtak élni, hiszen a klónok – amik lefagyasztva álltak készen arra, hogy az 
eredeti test pusztulása után aktiválják őket – átvették a biometrikus adatokat és néhány nap után a 
klón is „behozta” azt az életkort, amit az eredeti test. Eredeti test. Na igen, ez is érdekes kérdés volt. 
Melyik az eredeti? Sokan már el is felejtették, annyiszor haltak már meg, vagy altatták el saját ma-
gukat, hogy a másik testükben ébredjenek, a galaxisszeglet másik felén. Természetesen ez a trauma 
gyengébb idegzetű, átlag embereknél idegösszeomláshoz és tébolyodottsághoz vezetett. Azonban 
katonáknál, pilótáknál, felfedezőknél, rendőröknél máshogy hatott ez. Ha nem is szoktak hozzá, de 
„le tudták kezelni” a klón aktivizálás utáni „hol a francban vagyok?” kérdést. 

A negyedik hajójuk egy Maelstrom volt, ezt szerették a legjobban. Különösen Mei, aki örült an-
nak, hogy a hajó pusztán csak tüzérségi ütegekkel és gépágyúkkal is tud harcolni, nem volt szükség 
rakétákra, amiket a nő nem is nagyon szeretett. De a Maelstrom-ot is ronccsá lőtték egy rajtaütés so-
rán, mikor egy rejtett kalózbázist akartak lerombolni a mély űrben. 

A mostani hajójuk pedig ez a Hurricane volt. Másra ugyanis nem volt pénzük. A Maelstrom biz-
tosítása éppen a kilövés előtti órában járt le és a biztosító társaság bizony szigorú volt. Vagyis egy 
fillért sem kaptak. Kivéve azt a nyomorult Reaper-t… Közel kétszáz millió ISK lett oda a hajóval és 
felszerelésével együtt. 

Tehát maradt a Hurricane, ami még szerencsés is, hiszen ezt a menekülést egy csatahajóval nem 
tudták volna megcsinálni. 

A híd ajtaja nyílni kezdett és a két kiszabadított Caldari sétált be. Szabad járás lett nekik engedé-
lyezve a hajón. 

A nadrágkosztümös nő megköszörülte a torkát, hogy magára vonja a figyelmet. Trondam felné-
zett a műszerekről és bölcs mosollyal az arcán, székével az érkezők felé fordult. 

Mei megfordult a kilátóablaknál, majd háttal nekidőlt. Kifújkálva hajszálait szeméből érdeklőd-
ve billentette oldalra fejét,  mert a két beérkező emberen jól lehetett látni, hogy valamit akarnak 
mondani. 

Volre Trondam mellett állt egy kis készülékkel a kezében, ami holografikus képeket jelenített 
meg különböző dróntípusokról. Míg ezek a képek váltakoztak, addig a férfi rá sem hederítve nagyra 
nyílt, érdeklődő szemekkel nézett a két Caldari civilre. 

– Szeretnénk köszönetet mondani, hogy kihoztak minket és szeretnénk biztosítani önöket afelől, 
hogy fizetségüket megduplázzuk, melynek egy részét akár most rögtön át is tudjuk utalni – közölte 
a szőke, hosszú hajú, látszólag fém implantátumoktól mentes testű nő. A mellei más kérdések vol-
tak. 

– Csatlakozni szeretnék a hölgyhöz és magam is hasonlóan gondolkozva köszönetet szeretnék 
mondani azért, amit tettek – mondta mosolyogva a kopasz, elég izmos felépítésű öltönyös férfi. Ha-
lántékából egy csatlakozó aljzat állt ki néhány milliméterre, jelezve, hogy fejében van valami ketye-
re. Hogy ez mi lehetett, annak skálája meglehetősen széles volt. 

Trondam köpni-nyelni nem tudott. Arra készült, hogy a kiszabadított emberek hisztizni kezde-
nek, mert azt sem tudják, mi a fene történik velük és hova mennek. Pánikba esnek, belekötnek abba, 
aki kiszabadította őket, sőt még törni zúzni is szoktak és már olyan is volt, hogy megszöktek. Tron-
dam már sok fogolyszállításban vett részt, már szabadított ki kalóz űrállomásokról is embereket, és 
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mind „meghülyült”, ráadásul igen hamar. Azonban a jelenlegi „pácienseik” nemcsak, hogy nem tet-
tek semmi ilyesmit, de ráadásul olyan magabiztosnak tűntek, mintha bármelyik percben azt kérné-
nek Trondamtól, hogy adja át a hajó parancsnokságát. 

A férfi összeszedte meghökkent gondolatait és magabiztosságot erőltetve arcára válaszolt: 
– Öröm számomra, hogy… – megköszörülte a torkát. Utált ilyen hivatalosan, diplomata módjá-

ra beszélni. – Szóval remek, hogy itt vannak velünk. Elnézést az út során fellépő kényelmetlensé-
gért, de ez egy hadihajó és nem vagyunk berendezkedve civilekre. Ha fürödni akarnak, azt majd 
csak a legközelebbi állomáson tudják megtenni. A kaja is csak szintetikus szar, de elég jó tud lenni,  
ha már nagyon éhesek. És…

– Trondam Rei, köszönjük, de ne aggódjon miattunk – mondta mosolyogva a szőke nő. A hajója 
sokkal otthonosabb, mint egy börtöncella. 

– Rendben. Ugyanakkor örülök, hogy idemász… khm, idejöttek a hídra, mert volna egy-két kér-
désünk, ha nem bánják.

– Csak tessék – mondta udvariasan a nő majd egy széket kapcsolt be és leült keresztbe tett lá-
bakkal. Haját szépen eligazította, majd kezét combjain nyugtatta. 

Öltönyös társa karba tett kézzel állt a nő mellett, mint egy testőr. Hogy valóban az volt-e, nem 
lehetett tudni, mindössze csak annak tűnt. 

– Nos, a megbízóm nem mondott önökről semmit, sőt, még azt sem tudom, hogy ő maga melyik 
cégnek dolgozik. Nekünk nagyon furcsának tűnt az, hogy jól menő, sikeres Caldari üzletemberek-
nek néznek ki, vagy valami tudósnak. Bármik is legyenek, fura, hogy egy katonai börtönblokkban 
tartották önöket fogva. Ugye mi megpróbáltuk a békés kihozatalukat, ezt majd kérem mondják is el 
a megbízónak. Persze lebuktunk, majd lövöldözés, miegymás és most itt vagyunk. Na. Tehát. A kér-
désem… kérdésünk az, hogy kik maguk, hogy egy katonai blokkban voltak fogva tartva? Mit kö-
vettek el? Szeretnénk ezt tudni azért, mert ezen akció miatt már a mi fejünkön is vérdíj van, ami mi-
att hajtóvadászatot ugyan nem indítanak, de ha éppen egy unatkozó kalózba vagy valami milicista 
vad őrült bandába ugrunk, akkor nagy bajban lehetünk.

– Nos kérem, Trondam Rei. Mint tudja, sok olyan mély űri harcálláspontja van a Caldari terüle-
teken tevékenykedő Gurista kalózoknak, hogy az szinte hihetetlen. Képtelenség mindet megtalálni 
és megsemmisíteni. A Caldari Haditengerészet kénytelen néha egyezséget is kötni, ha új gyarmato-
sításról, vagy nagy mértékű logisztikai szállítmányozásról van szó.

– És önöknek ehhez mi közük?
– Hogy pontosan fogalmazzak, mi ismerünk egy olyan mély űri Gurista kalóz bázist, amire ha 

csapást tudna mérni a haditengerészet, akkor abban a régióban egy időre helyreállna a kereskedelmi 
élet. 

Trondam most nem kérdezett, hanem elgondolkodva lecsúszott székén, kényelmesen elhelyez-
kedve, készülve arra, hogy amiket még hallani fog, az egyre jobban meg fogja döbbenteni, jobban, 
mint most.

A szőke nő folytatta: 
– Tehát ezért zárt be minket a Concord. Kémek voltunk a kalózok közt, hogy hihető legyen az 

álcánk, még nagy összegű vérdíjat is tetettünk a fejünkre. A Caldari kormány természetesen tagadta, 
hogy közünk lenne egymáshoz és ezt most is így teszi. Mivel a Concord kilőtte a siklónkat, így 
könnyűszerrel el is kapták a kapszulánkat. Ezért kerültünk katonai börtönbe. Érti?

– Aham. Nem értem azonban, hogy miért mi? 
– Hogy miért önök?! Egyszerű: rajta voltak azon a listán, akik szóba jöhettek erre az akcióra. 

Elsőre elvállalták, nem kellett tovább kérdezősködnünk. Ennyi. 
– Tehát nem vagyunk semmiben különlegesek?
– Miért lennének? – nevetett fel cinikusan a szőke.
Trondam sóhajtott.  
A szőke abbahagyta a nevetést és folytatta: – Tehát mi tudjuk, hol van ez a bázis és el kell juttat-

nunk az információt az Antiainen rendszerbe.
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– Miért kell odajuttatni? Itt a Neocon, hívja fel a főnökét és kész. 
– Sajnos az nem megy. Az adatok szigorúan titkosak és itt vannak a mellettem lévő úr fejében és 

az enyémben. Ráadásul kódoltak és ha valaki babrálja őket, törli a memória saját magát. 
– Még mindig nem értem, hogy miért nem küldtek egyszerű üzenetet a főnökének és kész. Jön a 

flotta, dirrdurrpukk és ennyi. 
– Valóban ez lett volna a legésszerűbb. Azonban a kalózoknak is vannak beépített emberei a ha-

ditengerészetnél. Ha elküldöm az üzenetet, és indul a flotta, akkor az ő beépített emberük küldi a je-
let és a kalózok meglépnek egy másik bázisra és nem tudjuk lekapcsolni őket. Érti?

– Azt hiszem. Tehát mindenhol vannak kémek, igaz?
– Így van. 
– Hm. Még nem értem azt, hogy miért törli a memóriájuk saját magát, ha valaki illetéktelenül 

babrálni kezdi az adatokat. 
– Azért, mert ez titkos. Ha mondjuk a kalózoknál lebukunk, és megpróbálják kiszedni belőlünk 

amit tudunk, akkor megsemmisül az adat és nem derül fény arra, hogy mi kik voltunk valójában. 
– És mi van, ha a Concord neszeli meg, hogy van valami ilyesmi a fejükben? 
– Miért neszelné? Másrészt ha netalán mégis sejtenének valamit és megkaparintanának az ada-

tokat, akkor a Concord menne lecsapni a kalóz bázisra. Ez nem túl kedvező a Caldari Haditengeré-
szetnek, mert akkor a kereskedelmi útvonalak újra Concord ellenőrzés alatt lennének. Mivel sok 
olyan dologgal is kereskedik nemzetünk, amire a Concord azt mondja, illegális, így nincs mit tenni,  
el kell kerülni azt, hogy ide betegyék a lábukat. Másrészről pedig a Guristáknak még a Concordban 
is van beépített emberük. Egyszóval ez egy ördögi kör, ahol senki nem bízhat senkiben és itt is  
anyagi érdekek mozgatják a dolgokat. Ezért törlődnek az adatok, ha illetéktelenül akar valaki hoz-
zájuk jutni. 

Trondam elgondolkodott. Szeme sarkából pedig látta, hogy mind Mei, mind Volre beszélni sze-
retne vele. 

– Elnézést, Miss. Ööö…
– Miss Fran. 
– Oké, Miss Fran, szeretném megbeszélni az embereimmel a dolgokat, ha kérhetném, magunkra 

hagynának? 
– Természetesen. Tudna hozzáférést biztosítani a Neocon-hoz a kabinunkban?
– Hogyne – Trondam a saját konzoljához fordult, egy gombnyomásra feltűnt egy holografikus 

billentyűzet, melyen végigszáguldottak kezei. – Kész – jelezte néhány másodperc után. – Ja, és ne-
hogy adatokat küldjenek bárkinek is arról, hogy most hol vagyunk!

– Ez csak természetes. 
A két civil kivonult a hídról. 
Mei a kilátóablaknak dőlve elgondolkodva karba tette kecsesnek tűnő, mégis súlyos kezeit. Még 

a hajszálakat sem fújta most ki szeméből.
Volre is leült egy székre, és a „gondolkodó ember” pozícióját vette fel. 
Trondam pedig hátradőlt, ujjait tarkóján kulcsolta össze.
Egy percig csendben voltak és gondolkoztak. 
A hallgatást Mei törte meg:
– Ööö, izé, nekem ez nem tetszik. Valami nem stimmel ebben.
– Egyetértek – bólogatott Volre.
– Nekem sem tetszik, de nincs más választásunk. Kell a pénz és most ez az egyetlen meló. Rá-

adásul a rohadt vérdíj miatt korlátozódnak a lehetőségeink, tehát vagy ezt csináljuk, vagy mehetünk 
megint roncsokból guberálni egy ámokfutó után, akinek szaftos melója volt. 

– Akkor mit teszünk? Megyünk egyből a célrendszerbe? – kérdezte a nő.
– Hja, azt hiszem. De előbb beszéljük át, mik lehetnek a lehetséges bökkenők. Készüljünk fel 

mindenre, amire csak lehet. 
– Szerintem ne menjünk egyből oda – Volre visszaült a székbe és gondterheltség ült ki arcára. – 
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Mit is mondott Miss, ööö…
– Fran. 
– Az. Szóval mit is mondott Miss Fran? Hogy megduplázzák a fizetségünket és egy részét előre 

átutalják?
– Igen, azt. Tényleg, várj – azzal Trondam a pultjához fordult, életre hívta a holografikus billen-

tyűzetet és egy újabb lebegő kép jelent meg Miss Fran arcával. 
– Parancsoljon Trondam Rei – mondta a nő közönyösen. 
– Azt mondta, hogy a fizetségünk egy részét át tudja utalni előre, igaz? 
– Így van. Így tegyek? 
– Ha kérhetem.
Miss Fran egy pillanatra elfordult a képernyőről, majd néhány másodperc múlva közölte.
– Rendben, a pénz átutalva.
– Köszönjük. – Ezzel Trondam bontotta az utaskabinnal az adást.
A férfi megnyitotta ISK egyenlegének lekérését és a szája tátva maradt. A fizetség nemcsak, 

hogy megduplázódott, hanem megtriplázódott. A nő átutalta a felét, vagyis 150 millió ISK-et. 
– Te jól fittelt drón anyám! Ezt nézzétek!
Volre és Mei szája is tátva maradt. Ennyi pénz egy szállító küldetésért iszonyatosan soknak mi-

nősült Új Édenben. Túl soknak. Egyértelmű jele volt  annak, hogy valami nem stimmel. Tudták 
mindannyian, hogy sokan eljátsszák azt, hogy szállító küldetést hirdetnek meg rengeteg jutalomért 
cserébe, de a letét is hatalmas. Néhányan azonban úgy gondolják, megkockáztatják. Vesztükre, mert 
sok esetben a célrendszerben hatalmas blokád várja a gyanútlan szállítókat és néhány pillanat múlva 
az ember pár fényévvel odébb tér magához egy klónozóban.

Ez hasonlónak nézett ki. Különbség volt, hogy itt nem kértek letétet és nem kellett dupla nullás 
rendszerbe sem menniük, csak High Sec és Low Sec-be, ami jobbá tette a helyzetet, de a szállít-
mánynak az elhangzottak alapján nem eshetett bántódása.

– Szerintem menjünk úgy, hogy, hmm, ne kövessük az autópilóta jeleit. Időnként térjünk le, áll-
junk meg egy-két órára vagy napra és utána menjünk tovább. Így kikerülhetünk pár csapdát, ha 
esetleg valaki állít majd nekünk egyet. Na, mit szóltok? – fordult kérdő arccal Trondam a társai felé. 

– Jól hangzik – kezdte vakarni haját Volre. – Meg ti ketten amúgy is benne vagytok ebben az 
őrültségben, mit mást mondhatnék? 

– Ez a beszéd – vigyorgott Mei.
– Azért ez nem lesz kalandocska, Mei – szólt szigorúan Trondam a nőre. – Most én is aggódok 

egy kicsit.
– Te?! Kérdezte Mei és Volre egyszerre.
– Igen, én. De … mindegy. Benne vagytok?
Mei megvonta a vállát.  Hát persze, hogy benne van, hisz Minmatar. – Hajrá!
Volre csak megadóan feltette kezét. 
Trondam elkezdte analizálni az útvonalakat és elkészítették az ugrások terveit. Hirtelen Miss 

Fran hívta őt. 
– Épp kaptam egy üzenetet. Valaki jönni fog utánunk.
– Nocsak, lesz kíséretünk?!
– Nem igazán pozitív értelemben.
– Honnan tudja ezt?
– Szigorúan titkos.
Trondam mérgesen nézett rá, és a nő arca sem volt olyan arisztokratikus, mint eddig. Lekapcsol-

ta a képernyőt. 
Az automata pilóta által javasolt ugrásokat kiegészítették, kitérő egy zsákrendszerbe, megállás 

jó néhány állomáson, rejtőzködés holdak mellett, bolygók felett. Normál közlekedési sebességgel 
haladva ez az utazás nem tartott volna tovább néhány óránál. De kiterjesztették úgy, hogy három 
nap hosszúságú legyen. A férfi megbeszélte ezt a javaslatot a két Caldari utassal, akik jónak találták 

#15#



az ötletet. 
Elkészültek az útvonaltervek: kitérőkkel, megállásokkal, pihenőkkel együtt pontosan 70 ugrást 

fognak végrehajtani a következő három napban. 
Volre és Mei visszamentek a helyükre, hogy készen álljanak az indulásra. 
Trondam eddig nem félt szinte semmitől, az öngyilkos akciókba is fejest ugrott, de most ez a két 

titokzatos utas, a még titokzatosabb megbízójuk és a jelenlegi üldözött szerep egy kissé nyugtalanná 
tette.

De tévedett … ugyanis a két utas sokkal súlyosabb titkokat hordozott mint gondolta volna, és 
mindvégig hazudtak. Ha tudta volna az igazságot, máris bepakolja őket egy konténerbe, hogy kilője 
őket az űrbe valahol a semmi közepén… de már ezzel is elkésett… 
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2. RÉSZ: A FEJVADÁSZ CÉG

UEMON NAPRENDSZER
VIII-as bolygó, 3-as hold állomás, Perkone gyár
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Mivora
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.2
68 ugrás a célig…

– Perkone gyár irányítóközpont, itt a „Dorothy”, azonosítószám CX 153568, dokkolási enge-
délyt kérek.

– „Dorothy”, itt a Perkone gyár irányítóközpontja, dokkolási kérelem feldolgozása folyamatban. 
Na, ez is egy robot, gondolta magában Trondam. Az állomások irányítóközpontjainak nem min-

den esetben volt emberi személyzete. Sokszor a legfejlettebb mesterséges intelligenciával ellátott 
cyborgok végezték a forgalom irányítását. Ez az esetek többségében gyors volt, de ezek a fejlett gé-
pek nem tudtak kényes és bonyolult helyzeteket lekezelni, mondjuk mikor egy olyan ember szere-
tett volna bedokkolni, aki éppen harcolt, de az állomás számára létfontosságú dolgokat próbált be-
hozni. A lövöldözés miatti dokkolási kérelmek rövid felfüggesztését a cyborg irányítószemélyzet 
pontosan betartotta, és a menekülő, magát védő hajó nem tudott belebegni a hangár biztonságos fa-
lai közé. Legalábbis egy darabban nem, a mentőkapszula ugyan bevágódott, de a rakományt ekkor 
már lenyúlták. Mivel ez az állomás a Caldari államnak nem volt létfontosságú, ezért idetettek pár 
Cyborgot és ezzel részükről meg volt oldva a probléma. 

Egy perces csend után az éterben a cyborg személyzet tagja válaszolt: 
– Dorothy, dokkolási kérelem elfogadva, 3-as szint, 6 E hangár az önöké. Élvezzék az ittlétet, 

szép napot.
– Köszönjük – válaszolt Trondam, de tudta, felesleges, a cyborg nem jegyzi meg ezt.
Az állomás amolyan Caldari stílusban épült, vagyis a kezdeti főblokkok után a többi szekciót 

úgymond „rádobálták”. És még ők szidják a Minmatarokat, mikor képtelenek egy épkézláb állomást 
összerakni, de még a hajóik tekintetében is úgy tűnt, a tervezők vagy tökrészegek voltak, vagy pe-
dig azon versenyeztek, ki tud ocsmányabbnál ocsmányabb hajót kitalálni. 

A gigantikus építmény mögött a szürke, légkör nélküli hold betöltötte a kilátóablakot, majd szép 
lassan takarásba került, ahogy közeledtek a hangár bejárata felé. 

A Concord flottája nem tette tiszteletét az állomás közelében, mivel ez a rendszer Low Sec volt.  
Csak a két Őrágyút hagyták itt, hogy ha valaki mégis őrültséget követ el, akkor kezelésbe vegyék. 

A Hurricane berepült a hangárba, majd a függőleges, több kilométer átmérőjű, neon-zöld fény-
ben fürdő kútba érve fellebegett a hármas szintre és elfoglalta a neki kijelölt 6 E állást. 

Ha esetleg innen is olyan módon kell távozniuk, ahogy a Finanar rendszerből, akkor kicsit nec-
cesebb lesz ez. Ott a hangár ajtaja közvetlenül az űrre nyílt, itt pedig az átvezető kúton kell először  
majd kinavigálni. 

Amint a Hurricane elfoglalta a neki kijelölt állást, az erőtér megfogta a hajót és le lehetett kap-
csolni a rendszereit. Azonnal megjelentek a lebegő javító drónok és a hajót ért apró meteorok által 
okozott kisebb lyukakat foltozták be. Ezek az űrutazás természetes velejárói voltak. 

Trondam a hajót készenléti kóddal hibernálta le, hogy ha baj van, már akkor beinduljon, mikor 
ők még csak az állomás másik felén vannak. Majd idehívták a kiszálló siklót. 

A kis kocka alakú teremben forogni kezdett az egyik piros lámpa, jelezve, hogy a külső zsilip 
mindjárt nyílik. Hallották, ahogy a sikló csatlakozott a fémmonstrumhoz.

– Itt egy napot leszünk – kezdte gyorsan összefoglalni Trondam a dolgokat. – Menjenek bárho-
vá, nem érdekel, de viseljék az álcát, amit adtunk!
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A szőke elfintorodott és megszagolta a szerelőoverallt, amit kapott. 
Trondam ezt látván némi magyarázatba kezdett: 
– Jó, hát nem készültem arra, hogy más is hordja majd a ruhámat.
Mei és Volre felröhögött.
A férfi megvető pillantást lövellt feléjük, de szeme csillogásából látható volt, hogy legszíveseb-

ben ő is csatlakozna a jókedvhez. 
– Na szóval, egy napig leszünk itt. – Eközben kinyílt a külső zsilip és átmentek a siklóba, ami-

nek bezárult az ajtaja, elvált a csatacirkáló testétől és az egyik siló felé repült. – Kérem próbáljanak  
gyorsan találni valami szállást ebben a monstrumban, és ha lehet, a legkevesebbet mutatkozzanak! 
Ha igaz, amit mondtak, hogy követnek minket, akkor nem kéne kiszúrniuk önöket itt. Rajtunk már 
van vérdíj, de biztos vagyok benne, hogy ezen az állomáson nem leszünk egyedül így. Pontosan 24 
óra múlva találkozunk a beszállósiklóknál. Ha valami rendkívüli történik, hívjanak. 

– Rendben, Trondam Rei. Próbáljanak maguk is észrevétlenek maradni! 
– Igyekszünk – nézett rá Mei-re és kacsintott neki egyet. 
Volre felsóhajtott. Tudta, hogy ha valaki miatt lebuknak, akkor az épp Trondam és Mei lesz. Ők 

ketten nehezen állták meg, hogy ha egy űrállomás kocsmájába tévednek, akkor ne csináljanak vala-
mi balhét. Ez persze nem volt törvényszerű, de már volt rá példa, hogy „kipenderítették” őket egy 
állomásról. 

A sikló belebegett a silóba, aminek külső, légüres terű hangár felé néző ajtaja becsukódott. Meg-
történt a nyomáskiegyenlítés és a belső zsilip ajtaja is feltárult. Kiléptek. 

– Akkor 24 óra múlva ugyanitt. Élvezzék az ittlétet, szép napot – mondta gúnyolódó gépi hangot 
utánozva Trondam. 

A szőke és a kopasz Caldari elsétált a „lakószekciók” felirattal jelzett irányba. Trondam, Mei és 
Volre még a siklónál maradtak és figyelték őket, amint felszállnak az első kis nyitott tetejű antigra-
vitációs járműre, bepötyögik a kívánt szekciót, és a szerkezet elszáguld velük.

– És mi hova megyünk? – kérdezte Mei. 
– Természetesen mi is a lakószekcióba, csak megvártam, hogy ők elhúzzanak előbb. Nem aka-

rok együtt mutatkozni velük. 
– Jó. Jól esne egy zuhany – kezdte el haját vakarni Mei. 
– Nekem is – tette hozzá Volre. 
Az első üresen lebegő antigravitációs belső szállítójárművet leállították és beszálltak. A lakó-

szekció nevet lekérve a kis szerkezet ellebegett velük; a folyosókon a 30 kilométer per órás sebes-
ségnél többel nem mehetett. 

Mei Volre-ra nézett.
– Nem írod át az irányítóprogramot kézi vezérlésre? Úgy száguldoznék egyet.
Trondam állította le a nőt. 
– A két Caldari lelkére hagytam, hogy ne keltsenek feltűnést. Tudom, nehéz megállni, én is ezt 

tenném, de most viselkedjünk Mei… légyszi!
A fél-cyborg nő megszeppenve pislogott a férfire. Végül sóhajtott egyet.
– Megpróbálom.
– Menni fog, bírd ki. Idd le magad és aludj egyet! Jót fog tenni. 
– Hja, lehet, hogy az lesz – majd fejét úgy mozgatta, hogy a menetszél kivigye a hajszálakat 

szeméből. 
A kis jármű kiérkezett a hangárszekcióból és a raktárrészleg külső folyosóin lebegett át. Látszó-

lag az állomás személyzete jóval több volt, mint a Finanar rendszerben. Csak eddig annyi embert 
láttak, hogy egy gyors saccolás azt mondta, hogy akár nyolcszáz, de még lehet, hogy több mint ezer 
természetes ember élhet itt. A cyborg személyzettel együtt ez akár kétezer fő is lehetett. 

A raktárrészleg külső folyosói széles, neon-kék fényben fürdő közlekedő utak voltak. A falakon 
a zöld nyilak egyértelműen jelezték, hogy melyik elágazásnál merre kell fordulni. Rakodódrónok 
sokasága húzott kis antigravitációs kocsikat, rajtuk fémládák, konténerek. A plafonon mágneses sín-
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pár futott, ezen csúszva közlekedtek az analizáló drónok és kameráikkal rögzítették a folyosón zajló 
élet és munka perceit, továbbá jelentést adtak a részlegen belül az esetlegesen meghibásodott dró-
nokról. 

Az antigravitációs kis taxi egy négyes elágazáshoz ért, mely egy teremmé szélesedett, középen 
töltőállásokkal. A nukleáris elven működő, mini atomreaktor közelében figyelmeztető feliratok töm-
kelege világított rikító sárga színnel, tiltva a dohányzást, a lőfegyver használatot, valamint a részeg, 
vagy drogos egyénekről való bejelentést is sürgette.

A raktárrészlegről egy átkötő folyosóba értek, melynek mindössze néhány méteres szélessége 
volt és ugyanekkora magassága. Kétoldalt ellenálló üveg fallal a világűrre nézett egyik oldalon, a 
másikon az állomás külső burkát lehetett megfigyelni: a felszínen zajló munkálatokat és építkezése-
ket, továbbá a háttérben a kráterekkel tarkított holdat. 

Ez a kis átkötő folyosó mindössze néhány száz méter hosszúságú volt és megérkeztek a közös-
ségi szekcióba, ahol bárok, kocsmák, örömtanyák, holo-film vetítések, sőt még élő zenével koncer-
tek is szoktak lenni. Mindig akadt olyan ember, aki nem foglalkozott a technikai vívmányokkal, az-
zal sem, hogy egy fejbe építhető kis szerkezettel percek alatt „készíthet” egy dalt. Volt, aki a puszta 
érzését szerette a zenélésnek, amit egy implantátum nem teljesen tudott leutánozni. És mint ilyen, a 
több ezer éves mondás itt sem hazudtolta meg magát: „a művészet örök”. Az bizony. 

Mivel az állomáson nem volt megszabva a munkaidő, meg a valódi munka java részét a drónok 
végezték, így az embereknek sok idejük volt szórakozni. Továbbá néha még kénytelenek is voltak, 
mert az állomás sokszor depressziót okozó környezetétől valahogy fel kellett szabadulni egy kis 
időre. Persze erre is kitalálták a megfelelő hormonszabályzó beültetéseket, hogy ne legyen az embe-
reknek ilyen gondjuk, de néha ez sem volt elég. Néha bizony csak a drog és pia segített. 

Az állomás természetes emberi személyzete leginkább Caldari származásúakból állt össze.  Egy 
kis Concord iroda is volt erre, leginkább csak „hirdetés feladásra”, ami azt jelentette, hogy elhelyez-
nek valaki fején valamekkora összegű vérdíjat. Gallente és Minmatar származású embereket egyet 
sem láttak errefelé. 

Trondam még emlékezett, hogy mikor a rendszerbe érkeztek – az állomás személyzetén felül – 
hat pilóta engedéllyel rendelkező személyt láttak bejelentkezve a helyi csatornákon. Egyik Amarr 
volt, erre biztosan emlékezett a férfi. Most itt volt nem messze tőlük és így látva élőben, valamint 
ruháját elnézve ez teherhajó pilóta lehetett. Bátor, hacsak nem ugró teherszállítóval közlekedik. Ez 
utóbbi esetben elég egy mesterséges féreglyuk némi folyékony ózon lebontási reakcióival megnyit-
va, és máris pár fényévvel távolabb fogja eltakarni hatalmas méreteivel a látképet valaki elől.

A többi pilóta mind Caldari volt. Hajóik típusát nem lehetett tudni és a közösségi szekcióban 
nem is lehetett látni senkit, akire illene egy pilóta leírása. 

A közösségi szekció, közismertebb nevén szórakozóblokk, tele volt emberekkel. Keskeny, sárga 
fénycsíkokkal leválasztott rész volt a kis taxiknak kialakítva, nehogy elüssenek ezek a járművek va-
lakit. Fényes reklámok hirdették a helységek rendeltetését, bárok, zenés termek, kuplerájok. Teljes 
értékű életet lehetett itt élni, ha ez ember időnként le tudta küzdeni súlyos depresszióját az épít-
ménybe zárva. 

A kis taxi kifordult a közösségi szekcióból és újabb átkötőfolyosón haladt át, melyen már gya-
logszerrel is közlekedtek emberek, néhányak pedig az üvegfal előtt állva élvezték a kilátást a csilla-
gos űrre. 

A lakószekció több ezer, kisebb nagyobb szobából állt. Akadt olyan, amiben akár egy család is 
kényelmesen el tudott lakni, de volt olyan picike is, amibe épphogy be lehetett lépni, ledobni a ru-
hákat és aludni. A lakóblokk bejáratánál recepciós pultot építettek a falakba: aki itt lakott, fel kellett 
mutatnia lakó kártyáját, aki pedig szobát szeretett volna bérelni, az is megtehette itt. 

Trondam, Mei és Volre három külön szobát béreltek, megkapták a mágneses kulcsokat és elvo-
nultak. 

Mei lezuhanyzott. Kibernetikus végtagjai vízállóak voltak, mint minden implantátum, amit mos-
tanában gyártottak. Az övé még ráadásul jó sok pénzbe is került. Belül a „csontozat” bórkarbon, sú-
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lyos és ellenálló ötvözet volt, tömérdek elektronikával. A bevonata azonban valódi szintetikus em-
beri bőr. Kinézetre senki nem tudta megállapítani, hogy a nő végtagjai nem természetesek. Az il-
lesztéseknél lehetett észrevenni némi „hézagot”, de azt is csak annak, aki nagyon tüzetesen vizsgál-
ta meg az adott testrészt. 

A zuhany végeztével kinyitotta mesterséges szemének elülső fedőlapját és a lencséket a hozzá 
való karbantartó folyadékkal spriccelte be. Majd visszazárta a műanyaglapot és kipróbálta a lencse-
cseréket. Sokkal könnyebben mozogtak. 

Majd felöltözött és elvonult a szórakozóblokkba, hogy igyon egyet és ismerkedjen. Férfira volt 
szüksége. Méghozzá nem is akárhogyan… 

Trondam a szobájába érve egyből felment a Neocon hálózatára, hogy végigolvassa a környék 
fontosabb híreit, ami az utazásukat jelentősen befolyásolhatja. Sok mindenről lehetett olvasni kezd-
ve a leghírhedtebb kalóz utáni körözésekről és vérdíjakról, a helyi háborúkon át kutatási eredmé-
nyekről, új implantátumokról, felfedezésekről és a frakciós háború állásáról. Ez utóbbiba olyan har-
cos kedvű pilóták jelentkeztek, akik nem féltették hajójukat a pusztulástól és önmagukat sem, ha 
klónozóban kellett ébredni. További céges összecsapásokról is hírt adtak a csatornán, a pilóták által 
alapított társaságok és szövetségek közti háborúskodás sokak számára érdekes hírnek minősült. 

A férfi a hírcsatornák böngészése után ledobta ruháit és beállt a zuhany alá. Az ő beültetései lég-
mentesen zártak voltak,  a szemével sem kellett  foglalkoznia, mert nem volt cserélhető lencséje, 
mint Mei-nek. 

Volre a szobájában elintézte fejében az implantátumok karbantartását. Néha, ha rossz helyen 
fogta meg a kilökődő beültetést, akkor egy elektromos visszacsatolás adta tudtára, hogy „ne itt fogd 
meg te barom”. Ettől az egész teste megrándult, mintha egy elektromos sokkolóval vágnának tar-
kón, de ez mindössze csak egy másodpercig tartott. A beültetéseket visszazárta, letörölte halántéká-
ról a mellément karbantartó folyadékot és beállt a zuhany alá. Volre jóképű, harminc év körüli férfi 
volt. Teste nem volt olyan izmos, mint Trondam-é, inkább csak átlagos. Nem harcra termett, de ezt 
már bebizonyította a hajók fedélzetén. A gépekhez értett. 

A forró fertőtlenített vízsugár alatt erekciója támadt, ahogy eszébe jutott a közösségi szekcióban 
a kupleráj. Igen, ellátogat oda. Volt egy kis saját pénze, ami ugyan hajóra vagy modulvásárlásra 
nem volt elég, de személyes örömszerzésre annál inkább. 

A zuhany után felöltözött és mivel Trondam azt mondta, szabad foglalkozás lesz, de csak ésszel, 
így nekiindult vissza a közösségi szekcióba. Igen, egy remek csaj kéne neki. Nem Mei, mert az már 
félig gép volt és ki is jelentette, hogy kollégákkal sosem. 

Volre leadta a jelentést, hogy a közösségi szekcióba megy, iszik egyet és néz valami sportese-
ményt. Ezt hazudta. Trondam jóváhagyta, majd azt mondta, hogy ő is csatlakozik később. Mei pe-
dig egy bárban „pasizott”, ami az ő esetében annyit jelentett – mivel szép nő volt – hogy annyit 
iszik ingyen és bérmentve, amit nem szégyell. Vagy amíg el nem ájul… mert ez is megesett már. Ha 
pedig talál egy jóképű pasit és valami történik, akkor tökéletesen zárul az este. 

Volre testében a szexuális izgalom által keltett adrenalin szint a mellkasát verte és már a fejében 
is érezhetően dörömbölt. Megérkezett a közösségi szekcióba és átvágott az embereken, akik vagy 
egy kivetítőn néztek valami űrcsatát, vagy a piac elektronikus adatain végbemenő változásokat fi-
gyelték. 

Besétált az örömtanyára, ahol egy meglehetősen szép, Caldari származású nő – látszólag tiszta 
ember – adott útbaigazítást neki. Említett egy szép új lányt, aki a napokban érkezett és mindössze 
csak pár ezer ISK. Volre kifizette az összeget a nőnek és felsétált a félhomályos lépcsőkön a neki ki-
jelölt szobához. 

A szoba ajtaja hangtalanul a falba húzódott és a férfi belépett. Azonnal megcsapta orrát a par-
fümillat és a fertőtlenítő szag keveréke. Ez az ilyen helyeken normális szag volt. 

A lányt nem látta sehol, nemsokára jön, gondolta. Leült az ágyra és várt. Vajon most mit gondol-
na Trondam, ha látná? Irigyelné? Vagy ő is kedvet kapna benézni a szomszéd szobába, hogy ott mi-
lyen lány van? És Mei mit tenne? Valószínűleg olyan ideges lenne, hogy lekeverne neki egyet és te-
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kintve milyen karjai vannak, roppant fájdalmas pofon lenne az. De a lényeg, semmi közük hozzá. 
A szoba világítása elhalványult és Volre halántéka lüktetni kezdett,  nadrágja feszülni. Tudta, 

mindjárt bejön a lány. Vajon milyen lesz? Amarr? Caldari? Minmatar? Gallente? Szőke? Fekete? 
Barna? Vörös? 

Majd az ajtó újra a falba húzódott és belépett a lány. A félhomályban először csak a karcsú alak-
ját lehetett látni. Közepesen magas. Hosszú hajú. Láthatóan valami szexis ruhát viselt. A fények újra 
felragyogtak, hogy megvilágítsák a lány arcát és ekkor Volre nagyon boldognak érezte magát…

Egy órás kimerítő szex után Volre elsétált az egyik kocsmába, hogy igyon egyet. Erre az él-
ményre muszáj. Még nem akart odamenni, ahol Trondam várta. Majd később. 

A neon-kék fényben fürdő kocsmateremben közel húsz ember iszogatott. Közel a fele hangos 
éljenzésben tört ki minden második percben. A férfi nem értette, mi lehet ennek az oka, csak azt lát-
ta, mintha egy asztalt állnának körül. Hogy ott mi folyik, nem sejtette. 

Figyelme az egyik űrhajóversenyre tévedt a holovetítőn, majd el is kalandozott, amint eszébe ju-
tott a gyönyörű, barna hajú Caldari lány. Megérte a pénzét. Persze megpróbálja majd titokban tarta-
ni Mei és Trondam előtt. Bár talán a kapitányt nem is érdekelné, a nőt azonban annál inkább. 

Az ováció ismét hangos volt. Volre úgy döntött, hogy megnézi, mi történik arrafelé. 
Kártyacsata. Ráadásul a vetkőzős, ezt már ismerte. Egy férfi és egy nő szokta játszani. Egyszerű 

volt, lapokat húzogattak, és körönként akinek kisebb volt, levett magáról valamit. A győztes pedig 
választhatott: ha a lány győzött, egy nagyobb összeget kérhetett, ha a férfi, akkor pedig elvihette a 
lányt. Sokan visszataszítónak találták a játékot, de a pilóták galaxis kocsmáiban előszeretettel ját-
szották. 

Volre látta, hogy a férfi már majdnem meztelen volt, csak az alsónadrág maradt rajta.
A lányon pedig már szintén csak az alsónemű volt, a melltartót is le kellett már vennie. Vesztés-

re állt. És Volre döbbenten ismerte fel, hogy a lány…
– Mei! 
– Volre!
– Baszd meg! – emelte meg hangját a férfi. 
– Baszd meg te! Mit keresel itt?
– Nem, te mit keresel itt?
– Semmi közöd hozzá – fonta össze a karját meztelen mellei előtt Mei.
– Neked sincs. Ó cseszd meg, ha most Trondam látna téged, vagy új tüzért szedne össze, vagy 

szó nélkül lelépne nélküled. 
– Miért jöttél ide? – kérdezte dühösen a nő, Volre arcába mutogatva.
– Inni jöttem egyet. És te?
– Van egy kis saram. Egy adósság és ki kell fizetnem, különben bajba kerülök. Trondam nem 

fog adni rá és nem is akarom hogy tudjon erről, ez az én gondom, meg kell oldanom.
– Nekem se ad szinte semmit ne aggódj.
– De téged nem fenyegetnek börtönnel, ha nem fizetsz. Hát ezért vagyok itt, hogy legyen egy 

kis plusz pénzem. Ha nyerek, lesz. 
– Nem úgy tűnik, mintha nyerésre állnál. Úgy ötven-ötvennek mondanám.
– Kapd be. Még rajtam van a bugyim. 
– A partnereden is csak egy cucc van. 
– Na jó, hagyj most békén! 
A jelenlévők – mivel csak itteni dolgozók voltak – nem mertek beleszólni kettejük beszélgetésé-

be: a pilóták és a hajók legénysége mindig nagy tiszteletben álló, félelmetes emberek voltak. Senki 
nem mert beléjük kötni. 

Miután látták, hogy a beszélgetést a férfi és a nő befejezte, így kicsapták az utolsó kártyalapo-
kat. Az alsónadrágban ülő férfi jól látható izgalomban volt. Ha nyer, megkaphatja a lányt, de ha ve-
szít, fizetnie kell. Akár egy évi fizetését is elveszíthette így valaki. 
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Mei győzött. Akkorát ugrott örömében, hogy elfelejtette, nincs rajta melltartó. Persze a jelenlé-
vők eközben mind jól megnézték maguknak a lányt testét. 

Mei megkapta a nyereményét és visszaöltözött. A vesztes is így tett, majd elvonult inni. 
– Most mit csináljunk? – kérdezte Volre.
– Semmit. Nem mondjuk el Trondamnak ezt és kész. 
– Oké. Nem beszélek. Hmm, de…
– Semmi de – Mei csettintett ujjaival a pult felé, felmutatva poharát, hogy kér még egy italt. 
– De mi van, ha mégis elmondom Trondamnak ezt? Hm? – kezdett el sandán vigyorogni Volre.
– Te most zsarolsz? – pislogott haja mögül Mei. 
– Nos, nem, de, hmm. Lássuk. Kihívlak egy ilyen kártyapartira és ha én nyerek, akkor megejt-

jük a dolgot, tudod. Ha te nyersz, csendben maradok. Na?
– Te mocskos kis Gallente nyomorék – sóhajtott fel a nő és hátradőlt a székén. – Rendben. Imá-

dom az ilyen típusú zsarolást – majd vigyorogni kezdett.
Előkerült a kártyapakli és néhányan újra köréjük gyűltek – kivéve az előbbi vesztest, aki szomo-

rúan eloldalgott. Majd kezdetét vette a játék…

Trondam az egyik bárban üldögélt és figyelte az egyik űrcsatáról készült felvételt, ami egy frak-
ciós háborúból származott, néhány nappal ezelőttről. 

Kékes színű italt ivott és cigizett is. Ez utóbbit a hajókban csak nagyon ritkán szokta megtenni. 
Már fél órája volt itt és várta Volre-t, hogy csatlakozzon. Bár a Gallente férfi előbb elindult és  

még nincs itt. Érdekes. Trondam sem volt hülye, sejtette, hogy hova ment a másik férfi. Benne is 
megfordult a gondolat, hogy benéz, de végül elvetette. Majd egy High Sec állomáson inkább, ahol 
nincsenek agyhalott rabszolga lányok ilyenre kényszerítve.

Néhány perccel később megérkezett Volre és Mei… Egyszerre…
– Nahát, nahát. Merre jártatok? – kérdezte ártatlan érdeklődéssel Trondam, de miután mind a 

ketten rákvörösek lettek, felröhögött. – Nem mondjátok!? – kezdett el még jobban kacagni. 
– Mit nem mondunk? – próbált pislogni ártatlanul Mei, de feladta, Trondam átlátott a szitán. 
– Semmit. Legalább jól éreztétek magatokat? Együtt, úgy értem. 
Mei és Volre már teljesen vörösre pirult fejjel néztek a kapitányra. Hát ennyi, ezt gyorsan be 

bukták. 
– Nézd, én… – kezdte Mei.
– Nincs miért magyarázkodnod. Nagylány vagy, Volre pedig nagyfiú. Nem tudom, mikor be-

széltétek meg, de gyorsan átestetek ezen.
Ezek szerint Trondam nem tudta, hogy „hol futottak össze” és „ott hogy történt”. Hú, ez mázli,  

gondolta Mei. 
Zavart csend következett köztük, a bárban a holo vetítőn az űrcsata felvételein hatalmas robba-

nássorozat volt látható, amint egy hordozóhajót lőttek ronccsá. 
Mei – még mindig rákvörös fejjel – megpróbálta elterelni a kínos témáról a szót:
– Jól láttam, az egy Thanatos volt?
– Az – bólogatott Trondam. 
– És kik… – ekkor vette észre a nő, hogy a férfi szája még mindig mosolyra húzódik – áhh, fe-

lejtsd el, most úgyis ezen fogsz röhögni egy ideig. 
Trondam újult erővel kacagott fel. De ez a jókedv nem tartott sokáig, mert a bár előtti területről  

lövéshangok hasítottak a bár duruzsoló csendjébe. 
– Mi a picsa? – pattant fel Trondam a székről és nyúlt pisztolya után az oldalán.
Mei és Volre felborítottak egy asztalt és mögéje bújtak, a bár többi vendége hasonlóan tett, vagy 

lehasalt a hűvös fémpadlóra. 
A bár előtti térre fegyveres alakok vonultak be, páncélruhában, rohamsisakban és a kint ácsorgó 

embereket a falhoz nyomták, vagy a földre kényszerítették. 
– Kik ezek? – súgta oda a kérdést Mei Trondamnak.
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– Csak tippelni tudok – eközben a férfi felcsapta az alkarjára erősített mini Neocon terminált és 
lekérte az új pilóták adatait: közel negyvenen voltak már a rendszerben. 

– Na?  
– Ez sajnos egy fejvadász cég. Ránk találtak. 
– A picsába. 
Volre magában imát mormolt, hogy az elmúlt egy óra – melyben roppant kellemes csalódás érte 

fél-cyborg társával kapcsolatban – élményei ne így érjenek véget, hogy egy fejvadász cég kapja el 
őket.

– Mit tegyünk? – kérdezte Mei suttogva, közben kilesett a térre és figyelte, ahogy a fegyveres 
alakok egymás után azonosítják a kinti embereket, néhányukra valami bilincs szerűséget tesznek és 
elvezetik. 

– Szólok az utasainknak. Lelépünk. 
– Nem várunk egy kicsit, hátha elmennek? – kérdezte súgva Volre. 
– Felesleges. Ezek a fejvadász cégek állomásról állomásra járnak és addig nem mennek tovább, 

míg be nem gyűjtöttek vagy le nem lőttek minden vérdíjas egyént. És mivel rajtunk is van ilyen, 
minket is megpróbálnak megtalálni. Addig persze a flottájuk figyeli a kidokkoló pontot és elkapnak 
vagy lelőnek mindenkit, aki menekülni próbál. 

– És hogy akarsz meglépni? – utalt Volre arra, hogy a Hurricane-nel nem fognak tudni kimenni. 
– Lelőnek a francba, vagy elvisznek egy Amarr bolygóra és ott…

– Fogd be! – sziszegte Trondam a fogai között és szigorúan nézett a Gallente férfira. – Elsétá-
lunk, vagyis elkommandózunk a Concord irodáig és ott jobb belátásra bírjuk őket, hogy levegyék a 
vérdíjat. 

– Mi?! Hogy? 
– A tervem az, hogy – suttogta a férfi – megvárjuk, míg ide is bejönnek szétnézni. Mi közben a 

hátsó teremben leszünk. Mei itt elöl lesz. Dobj le magadról pár cuccot, rendben? 
– Mi van? – képedt el a nő. 
– Figyelj! A vonzerőd rohadt nagy, elegyedj beszédbe velük. Remélhetőleg a megjelenésedre 

fognak figyelni és nem a fejeden a vérdíjra. Csald be őket hátra! Aztán tudod, mi lesz. 
– Rohadj meg a terveiddel – sziszegte Mei, de tudta, nincs más választásuk. 
– Jó, majd megrohadok. De nem most, nem itt. Tehát, csald be őket hátra, elintézzük őket csend-

ben. Aztán beöltözünk a cuccaikba és átsétálunk rajtuk. És…
– Ez nem fog menni – vágott bele Volre. – Nézd csak, a ruhák tele vannak csatlakozó aljzatok-

kal és a fejükből jönnek ki a kábelek, a sisak alól. Ha leszedjük róluk a ruhát, akkor az olyan, mint-
ha beindítanánk valami riasztót. Egyből jelez a társaknak, hol és ki esett ki. 

– Igaz… Akkor úgy csináljuk, hogy ha bejönnek ide, becsalod őket hátra. Te intézed el azokat, 
mi addig itt várunk. Mikor a jelzés leadódik, bejönnek a társaik, mi pedig oldalról meglepjük őket, 
te pedig szemből. És szabad is az út.  

Mei elhúzta a száját, de jelen pillanatban nem volt jobb ötlete. Ezt kell tenniük, vagy különben 
beazonosítják őket és máris hátrányos helyzetből kezdődik a harc. Tekintve, hogy a kinti teremben 
közel tízen voltak, a tűzharc kimenetele kétséges lett volna. 

Trondam egyik pillanatban a felborított asztal mögül a kinti azonosítást nézte, a másikban Mei-
t, ahogy száját húzva, dühös pillantásokkal fújkálja ki szeméből a haját és tolja le nadrágját. 

A férfinak azonnal szemet szúrt az alsó ruházat. Ilyet nem a vetkőzős kártyajátékot játszó csajok 
hordanak?

És ekkor leesett neki a tantusz, Mei és Volre hol jöttek össze. Ezért voltak annyira rákvörösek, 
hiszen véletlenül futottak  össze. 

De most nem volt ideje ezzel foglalkozni. Majd megbeszélik a hajón, ha visszajutnak egy darab-
ban. 

Mei végzett a ruhái ledobásával, már csak alsónemű volt rajta. Volre szeme elkerekedett és leg-
szívesebben újra ráugrott volna a Minmatar nőre, Trondam pedig majdnem elfelejtette figyelni a 
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kinti mozgást. 
– Ha mondani mersz valamit, bátyuskám, én nyírlak ki – szögezte le suttogva Mei.
– Majd később – kacsintott a férfi. – Na, figyelem! – suttogta. – Volre, kússz a bárpult mögé és 

vidd a fegyveredet. Én a szemben lévő oldalon leszek, hogy 45 fokos szögben lássunk rá a bejárat-
ra. Világos?

Volre intett és kúszva megindult. Néhány itt rejtőzködő, vagy hasaló vendég unottan várta, hogy 
vége legyen az ellenőrzésnek. Egyikük el is aludt. Úgy látszott, már nem először vannak ilyen hely-
zetben. Igen, a fejvadászoknak elég szabad mozgásteret adtak. Gyakorlatilag ők voltak a rendfenn-
tartás a Low Sec rendszerekben, a Concord a High Sec-ben. 

Volre elérte a bárpult szélét és becsúszott mögé. Kezét felemelte, hüvelykujját feltartotta, jelez-
ve, hogy készen áll. 

Trondam elfordította a fedezékül használt asztalt és felvette az új lövési pozíciót. Intett Mei-nek, 
aki dühös kifejezéssel arcán, de visszaintett. Készen álltak. Már bármelyik pillanatban beléphet a 
fejvadászok ellenőrző csoportja. 

Mei felállt és egy bárszékre ült. Egy félbehagyott, zöldes színű italt húzott magához és úgy tett,  
mintha inna. 

Néhány perc múlva a kinti tízfős csapatból kivált három ember és elsőként ebbe a bárba jöttek 
azonosítani az embereket. Belépvén egyből észrevették a semmivel sem törődő nőt, aki italát iszo-
gatta a pultnál. 

– Te, Minmatar, azonosítókártyát vetítsd ki és feküdj a földre! 
Mei  odafordult  a  székkel  és  a  szívószálat  nyalogatni  kezdte  nyelvével.  Ezt  látván Trondam 

majdnem elfelejtette a saját nevét is.
A három belépő fejvadász közül egyik sem mutatta jelét annak, hogy érdekelné őket Mei vonz-

ereje. Ami azt jelentette, hogy ezek az emberek nagy részben inkább robotok voltak.
A nő hamar észrevette azt, hogy csábos viselkedésével nem fog sokra menni. Az ártatlanság lát-

szatát fenntartva, mutatva azt, hogy ebből semmit nem vett észre a fegyveresek kérdése utáni har-
madik másodpercben leejtette italát, amibe röptében belerúgott. A törhetetlen üvegű pohár telibe ta-
lálta az egyik sisakos fejvadászt, akinek a kilátó plexijén szétfröccsent az ital. A két másik fegyveres 
pedig még a földön fekvőket ellenőrizte, nem számítván villámgyors támadásra egy lánytól. Mei 
égszínkék szemének írisze vörösre változott, a harci lencsék becsúsztak helyükre, azonnali adatokat 
kivetítve az általa közvetített képek sarkaiba. A nő leugrott a székről és a pohárral arcon küldött 
férfit úgy hasba rúgta, hogy az a bejáratig repült. Majd felkapta a bárpult tövébe helyezett kardját, 
lelökte róla a tokot, ami pattogva a földön állapodott meg. Egy  fentről lefelé vágással a kard az 
egyik férfi nyakán hatolt be, keresztülvágta a teljes felsőtestet, kettészelve ezzel. 

Társának nem volt ideje ocsúdni, mire odafordult, Mei már lépett felé egyet és a kardot a lenti  
helyzetéből felfelé lendítette, középen kettévágva a férfi állkapcsát és arcát. 

Majd a nő odaugrott a rúgás erejétől rövidzárlatot kapott fél-cyborghoz és hasba szúrta. 
Volre elmondása alapján tudta, hogy néhány másodperc és a kinti fegyveresek kiszúrják azt, 

hogy benti társaik halottak. 
Mei-nek nem sok ideje maradt, így a fedezék felé futtában felkapta ruháit és bevetődött velük 

mögé, ahol villámgyorsan öltözni kezdett. 
Trondam újra elámult Mei félelmetes sebességétől és erejétől. Nem is volt olcsó a rengeteg, har-

ci fejlesztésű implantátum.
Mei már javában öltözködött, amikor a kint maradt hét fegyveres elkezdett szétszóródni és meg-

próbáltak elbújni oszlopok, üzletek bejáratai mögé. Trondam tudta, hogy ez idő alatt kell legalább 
párat leszedni közülük, mert utána a fedezék miatt képtelenség lesz.

A férfi kiemelkedett a felborított fémasztal mögül és pisztolyából lövéseket eresztett meg. A töl-
tetek robbanófejesek voltak. A fegyver visszarúgása hatalmas volt, minden egyes lövés után a pla-
fon felé emelkedett. 

Trondam a jobboldali legszélső fejvadászt vette célba. Szeme segítette a célzást, az implant ki-
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számolta, hogy milyen sebességgel fut a célpont, a célkeresztet eltolta, így a lövés telibe találta az 
oldalát. A sisakos férfi nem hallatott fájdalmas nyöszörgést, ahol a bordáknak kellett volna lenni, ott 
most egy nagy lyuk tátongott, szikrázva fekete folyadék és vér keverékét lökve ki magából. A cél-
pont futtában oldalra vágódott, pontosan neki egy oszlopnak és holtan – vagy üzemképtelenül – le-
csúszott rajta. 

Trondamnak azonnal vissza kellett bújni fedezékébe, sőt helyzetet is kellett váltania, amint a ré-
szecskeágyúk sípolva küldték ki fémmagvas lövedékeiket,  ami mindenen átment,  ami gyengébb 
volt egy űrhajó páncélzatánál, vagy egy állomás falánál. 

A bár romhalmazzá kezdett változni: a bejárat melletti üvegek berobbantak, holo-vetítők hulltak 
darabjaikra, az általuk generált képek szertefoszlottak. A fémszékek, asztalok kilyukadtak, felborul-
tak, az italos üvegek szétdurrantak. 

Mei – immáron teljesen felöltözve – hasalt, ahogy Volre is kénytelen volt. Üvegszilánkok hull-
tak nyakukba maró italok kíséretében. Trondam ellökött lábával egy asztalt és jobb szemében a cél-
kereszt azonnal ráállt egy lehetséges célpontra. A férfi oldalt fekve tartotta célra pisztolyát és lőtt. 

A sisakos fej szétrobbant, a torzó az oszlop mögé hullott. 
Mei villámgyorsan kúszott a bárpult mögött. A széléhez ért, ahonnan kilesve ő is látott egy tiszta 

célpontot. Lőtt. 
Az energiafegyver átégette a fejvadász koponyáját sisakostul. 
Már csak négyen maradtak, de egyfolytában küldték sivító tölteteiket a már romos helyiségbe. 

Némi füst is szállingózott, de a harcra fejlesztett érzékszerveket nem zavarta meg. 
Egy pillanatra csend lett, ami vagy azért volt, mert a töltetek kifogytak, vagy azért, mert a fegy-

verek energiája apadt le. Valószínűleg ez utóbbi lehetett, hiszen prezentált rombolóerő teljes értékre 
beállítást tanúsított. 

Mei ki is használta a helyzetet, villámgyorsan talpra szökkent és a bejárat felé… száguldott. 
Trondam és Volre szavak nélkül is tudta, mi a teendőjük: tüzelni kell, mint az őrült, nehogy újra 

előbukkanjanak a fejvadászok a fedezékekből és továbbra is szórják az áldást. 
Míg a két férfi lőtt, addig Mei kiviharzott a bár helyiségéből és a legközelebbi, a bejárattól balra 

lévő oszlop felé iramodott. A mögötte álló fejvadász várta, hogy elnémuljanak a lövések és a válla  
melletti szikrák már ne akarják kivinni szemét. Miközben feszülten figyelt, Mei lépett mellé és le-
vágta a fejét monoszálas kardjával. A torzó eldőlt, mint egy zsák. Mei befordult a sisakos férfi he-
lyére, féltérdre ereszkedett és a bal karjában tartott lézerpisztollyal – az ebből a szögből szépen be-
látható célpontokra – tüzet nyitott. 

A fejvadászok azt hihették, hogy célpontjaik kitörtek, vagy hasonló, ezért úgy próbáltak helyez-
kedni, hogy most az új tűzív felől érkező lövések elöl legyenek takarásban. Ami pedig azt jelentette,  
hogy Trondam és Volre tisztán célozhatott. 

Trondam jobb szeme már égett a sok beérkező adatfolyamtól. De megpróbált nem figyelni rá. 
Célzott, durr, egy sisakos fej robbant szét. Újabb adatok, égő szemek, lövésrobaj, egy széttépett 
nyak, fémhuzalok sokaságát rántva maga után dőlt el. 

Volre lövései is sebészi pontosságúak voltak. Ő is energiafegyverrel harcolt, mint Mei, csak ki-
sebb energiájúval. Az egyik fejvadásznak a szemét találta telibe, a másiknak a fülén küldte be a pár  
ezer Celsius fokos sugarat. Sajnos azonban ő azokat lőtte, akiket Trondam is. 

Egyetlen fejvadász maradt. 
Mikor látta, hogy társai elhullanak, és elnémulnak a lövéshangok, eldobta fegyverét és kezét fel-

téve felállt fedezéke mögül. 
Trondam, Mei és Volre a fejére célozva közelebb sétált. Tudták, hogy jön az erősítés. 
– Mennyi időnk van, míg a társaid ideérnek? – kérdezte a Minmatar férfi.
– Három perc – közölte meglepően emberi hangon a sisakos.
– Kösz – ezzel Trondam lerobbantotta a fejét a nyakról. 
– Ezt most miért? – kérdezte elképedve a Gallente férfi.
– Miért, mit csináljak vele? 
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– Nem tudom, de ez… így… de hát megadta magát a francba is.
– Jól van, nem érdekel most a nyekegésed, van három percünk, nyomás az irodák felé!
Mei bekapcsolta kardján a kékes izzást; a vér és keringető folyadékok lespricceltek a fegyverről, 

vagy csak egyszerűen lecsöppentek a földre. Majd elrakta a gyilkolószerszámot, kifújta szeméből 
haját, és szemének vörös írisze megint kékre váltott.

Volre nem mondott semmit, eltette fegyverét és az egyik hullához lépett, hogy jobban megnéz-
ze. Fél-cyborgok, a legutolsó meglehetősen emberi, csak kis részben robot. Felvette az eldobott ré-
szecske gyorsítós puskát és bekapcsolta. Egy hang süvítve jelezte, hogy „csőre” töltve. 

Az emberek döbbent csendben figyelték a három, fejvadászokkal szembeszálló őrültet. 
Trondamék nem foglalkoztak velük. Tudták, hogy egy állomáson élő és ott begyepesedett, sok 

esetben drogfüggő ember inkább eltűrte  az időnkénti  vizsgálatot,  semmint  hogy szembeszálljon 
ezekkel. Na de tényleg. Miért is kéne ezeknek szembeszállni velük? De marha vagyok, rajtuk nincs 
vérdíj, gondolta Trondam. De rajtunk van, úgyhogy olajra! 

A kapitány kicsapta kommunikátorát és felhívta a két civilt. 
– Trondam Rei, mit művelnek? – kezdte a szőke. – Most nézem az állomás helyi adóját és ma-

guk…
– Szedje össze implant melleit kisasszony, és szóljon fényes fejű barátjának, hogy indulás a han-

gárba. Ott találkozunk, ahol megbeszéltük, csak egy kicsit előbb, úgy kábé húsz órával. Na, indulás!
– Maga roha…
Trondam elnémította az adást. 
Megállítottak egy antigravitációs járművet, amiből kiszedték a hevesen kapálózó férfit. 
Volre kihúzta fejéből a csatlakozót, bedugta a jármű irányítómoduljába. 
– Oké, kapaszkodni!
Trondam és Mei tudta, hogy ezt most tényleg meg kell tenniük, mert a Gallente férfi bizony úgy 

vezetett, mint egy őrült. 
A kis jármű meglódult és maga mögött hagyta a közösségi szekciót, hogy a lakóblokk felé ve-

gye az irányt, hogy maradék cuccaikat gyorsan összeszedjék aztán tűnés. 
Átlépték a megengedett 30 kilométer per órás sebességet, és a falakba épített érzékelő szenzo-

rok holografikus, rikító figyelmeztetéseket küldtek, melyeken átszáguldva azok semmivé foszlottak, 
hogy felvillanjon a következő figyelmeztetés: „Lassítson le!” „A megengedett sebesség 30 km/h!” 

Mint minden állomásnak, ennek is megvolt a saját mesterséges intelligenciája, ami megpróbálta 
letiltani a jármű irányítómodulját, hogy az ártalmatlanul leálljon. De nem sikerült neki, mert Volre 
nemcsak, hogy feltörte, de még le is védte az átvett irányítású mini rendszert. Számított erre. 

Beszáguldottak a lakószekcióba és gyorsan berohantak szobáikba. Hozták magukkal a táskákba 
pakolt fegyvereket, a kibernetikus testrészek karbantartó elemeit, a maradék ruháikat. 

Mikor kirohantak, a szőke és a kopasz – meglepően lassan haladó – járműve ért melléjük. 
– Mi a franc folyik itt Trondam Rei? Mit műveltek?
– Volre! – szólt Trondam a Gallente férfinek, aki tudta, hogy a másik jármű rendszerét is meg 

kell piszkálnia. 
Miután végzett, egy szó nélkül mutatta a kopasznak, hogy mivel irányíthatja a kis járművet, 

majd visszaszállt saját járművébe.
– Próbáljanak nem lemaradni. Bár ez elég nehéz lesz. Az irányítómodul tudni fogja, mi merre 

megyünk, csak kövessék a jeleket!
A kopasz és a szőke csak pislogni tudott. 
Mei szólalt meg hirtelen. 
– Trondam, induljunk! Jönnek! – ezzel derekát a biztonsági övvel a járműhöz kötötte és piszto-

lyait készenlétbe helyezte, mert már látható volt két másik antigravitációs kocsi, amik még az auto-
mata pilóta sebességével közeledtek. 

– Látom. Volre, indulás! 
– Kapaszkodni!
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A kis jármű szinte kilőtt és pontosan az érkező járművek felé száguldott. 
Mei szeme ismét íriszt váltott, és fogaival vicsorogva próbálta célra tartani fegyvereit. 
Trondam a karabélyát szorította vállához. A fegyver oldalából kiemelkedett egy célzást segítő 

berendezés és a férfi szeme elé fordult. 
Míg a közeledő járművek a megengedett sebességgel közeledtek, addig ők 100 kilométer per 

órával repültek feléjük. 
Mei és Trondam elsütötték fegyvereiket. A nő pisztolyaiból kivágódó lézernyalábok egy hirtelen 

kanyar miatt célt tévesztettek. Nem így a férfié, akinek dörgő fegyveréből a kimerült urán magvas 
töltények darabokra tépték a kis jármű elejét, belevágódva az elektronikába és tönkretéve az irányí-
tást. Még ez egyik fejvadász kapott is egy-két lövedéket, mert kifordult a kocsiból és a hideg padló-
ra hullott. A bent maradt három pedig próbált lőni, de a részecskegyorsító fegyverük még fel sem 
töltődött, már át is száguldottak közöttük. 

A másik autót is kimanőverezték és maguk mögött hagyták. Újra visszaértek a közösségi blokk-
ba, ahol már néhány ember tapsolt is nekik, és füttyökkel jelezték, hogy mindent bele.  

Ráfordították – pontosabban rádöntötték – a járműveket az irodák felé vezető járatok egyikére. 
Mivel a három perc letelt már, ezért úgy tűnt, az iménti két kis járműben utazók lehettek az erő-

sítés egyik része. Vajon hol a többi? Már a hangárban várják őket? Vagy máshol? 
Átszáguldottak egy átkötő folyosón, a falhoz préselve azokat, akiken már végeztek az ellenőr-

zéssel. Most nem volt sem kedvük, sem idejük megfigyelni, hogy milyen szép a kinti űrszeglet. 
Az átkötő folyosóról egyenesen beszáguldottak az irodák blokkjába. A mögöttük jövő szőke és 

kopasz nem maradt le sokkal.
Az irodák blokkja közel negyven emeletnyi, bérelhető irodát jelentett.  Mindezeket egy nagy 

henger falába építették, melynek közepén egy energiát szállító, majd ötven méter átmérőjű oszlop 
állt, néha kiengedve a kékes villámlásokat, megkímélve a túlhevült, az olvadási érték határán lévő 
csöveket. A henger falában az emeleteket lifttel és egy antigravitációs kis emelőjárművel lehetett 
megközelíteni és persze a hagyományos lépcsőkön. A járműveik képesek voltak elemelkedni a talaj-
tól tartott, fél méteres távolságból akár egy kilométeresig is. Így hát követték a fényreklámokat, 
hogy hol van a Concord irodája, ahol gyorsan leszedetik magukról a vérdíjat, így az őket üldöző fej-
vadász cég tehetetlen lesz egy ideig. Majd biztosan kibogozzák a helyzetet, de mire ezt megteszik, 
addig ők már ki tudtak dokkolni a Hurricane-nel és elhúzni innen. 

Az emelkedést úgy kezdték meg, hogy nem volt  üldözőjük. De csak jelen pillanatban nem. 
Amint a járművek már a tizedik szint magasságában jártak, megnézhették az irodák forgalmát is. 
Akadt néhány olyan, ahol sorokban álltak a jelentkezéshez. Érdekes módon ezek a cégek mind piló-
ták által alapított társaságok voltak és nem mondjuk a Caldari nagykereskedelmi vállalat, vagy hadi-
tengerészeti iroda. 

A Concord fejvadászattal foglalkozó irodája a harmincadik szinten volt. Elérvén az emeletet, a 
kis járművek „leparkoltak” néhány fogókar mellé. Itt azonban nem kiszálltak, hanem a két civil ki-
vételével kipattantak a kis autóból. 

A szőke és a kopasz jönni akart, de Trondam nemlegesen rázta meg fejét és feltartotta kinyújtva 
tenyerét, jelezve ezzel, hogy öt perc és itt vannak. 

Mei futott előre. Az emberek sokasodni kezdtek, volt, aki egy szállítóhajója elvesztése miatt állt 
a rövid sorban az irodánál, hogy attól, aki kilőtte az égről, revánsot vegyen. Így érve el azt, hogy a 
bűnös pilóta ne érezze magát sehol biztonságban Új Édenben. 

Trondam ugyanakkor nem értette, hogy mit keres itt ennyi ember, hiszen nemrég csak hat pilótát 
mutatott a helyi rendszer, most negyvenet, de tudta, hogy a többi mind a fejvadász céghez tartozott. 
Akkor ki ez a sok ember, ha nem pilóták? A válasz: fejpénz brókerek. Éppúgy, ahogy a piacon, a pi -
lóták csak elküldték a kéréseket ezeknek az embereknek, akik elintézték a formaságokat. 

Mei félretaszigálta az embereket és megérkezett az ajtóhoz, ahol két – teljesen embernek látszó 
– sisakos, a Concord egyenruhájába öltözött ember lépett a nő elé, hogy megállítsák. Nem kellett 
volna ezt tenniük. 
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Mei nem akart Concord rendőrökre lőni megint, hiszen akkor minek rohantak idáig? Ezért egy-
szerűen csak leütötte őket. A mozdulatok villámgyorsak voltak, az egyenruhás emberek egyike alól 
elszálltak a lábai, ahogy a nő kirúgta őket egy kaszáló mozdulattal, a másik akkora gyomorrúgást 
kapott, hogy az volt a félő, a beragadt levegő fogja megölni. 

A két ártalmatlanná tett férfi mellett belépett a nő az iroda fényplakátokkal világító helységébe. 
A képek a legjobban keresett embereket mutatták, a legváltozatosabb vérdíjakkal, az egészen apró-
tól a milliárdos tételekig. Meglátta saját magukat is. Érdekes volt, hogy általában csak magára a pi-
lótára teszik a vérdíjat, de most Mei-nek és Volre-nak is szép kis piros betűs összeg villogott vigyor-
gó feje mellett. 

Mei sóhajtott a saját képét látva, mert olyan profilból ábrázolta őt, ami szerinte tök béna volt.
Trondam a pulthoz lépett és fegyverével a két adminisztrátor fejére célozva szépen kérte a ké-

pek sorszáma alapján, hogy nullázzák ki a vérdíjat. 
A két, embernek látszó Caldari nő remegve teljesítette a kérést. Soha nem tapasztalták még azt,  

hogy valaki betör a Concord egyik irodájába. Ki lenne ilyen őrült?
A vérdíj kinullázása után kiviharzottak az irodából és visszafutottak a kis járműveikhez. 
– Rendben emberek – kezdte Trondam úgy, hogy a szőke és a kopasz is hallhassa. – Itt készen 

vagyunk, akkor most nincs más dolgunk, mint visszatépni a hangárhoz, beszállni, kidokkolni és tű-
nés. Persze ez csak egy terv. Továbbá…

– Trondam! – kiáltott Mei – Induljunk, itt vannak!
– Oké, akkor próbáljanak nem lemaradni, ahogy az előbb. Ha elvesznek, akkor a hangárnál ta-

lálkozó. 
A szőke most nem volt olyan magabiztos. Minden ízében remegett, nem úgy, mint a mellette ülő 

kopasz, aki láthatóan élvezte a kis jármű vezetését. 
Trondamék behuppantak a járműbe, kioldották a rögzítőkarokat és a henger alja felé zuhantak. 

Nem sokkal a becsapódás előtt Volre felhúzta a kis kocsi orrát és visszaszáguldottak arra, amerről 
jöttek, hogy egy másik elágazás felé repüljenek. 

A hengerben feléjük közeledett már két hasonló kis jármű, akiknek most meg kellett fordulni és 
követni őket ilyen hajmeresztő manőverrel. Az egyik sofőrnek sikerült csak, a másik becsapódott a 
fémpadlóba, az utasok össze-vissza törték magukat, a jármű pedig pattogva csúszott tovább, hogy 
belecsapódjon a falba. Az energia, amivel működött, sárgás villámok formájában enyészett el. 

Az épen maradt jármű viszont – hasonló tempóban, mint a menekülők – száguldani kezdett. 
Az egyik átkötőfolyosón le kellett lassítaniuk egy nagy terhet húzó rakodódrón miatt. Azonban 

annyira belassultak, hogy az üldözők közel ötven métert lefaragtak ezzel hátrányukból. Ezután érke-
zett csak az átkötőbe a szőke és a kopasz járműve. Na igen. Az üldözők egyszerűen leelőzték őket. 

Közeledtek a raktárrészleghez, aminek egyértelmű jele volt, hogy megszaporodtak a széles fo-
lyosókon a szállító járművek és az ezeket húzó vagy irányító drónok, cyborgok és emberek. A blokk 
magas falakkal körbevett, többszintes terem volt. A falból hatalmas ajtók nyíltak különböző konté-
ner tárolókhoz, ezek több szinten, hidakkal voltak összekötve a részleg másik oldalán a rakodóhan-
gárokkal. Ezen a termen keresztül zajlott a hajók rakodása, a fegyverzet, páncélzat moduljainak át-
szállítása, melyeket óriási, antigravitációs emelőgépekkel cipeltek át a földszinten, vagy a hidak va-
lamelyikén. 

A menekülők kikerülték az első nagyméretű konténert, amibe közel négyezer köbméternyi ás-
ványt, fegyver-, vagy páncél modult, hajtóműveket vagy akár lőszert is lehetett pakolni. A kis kocsi 
kitérő manővere során elütöttek egy lebegő, logisztikai drónt, ami levágódott a jármű elejéről. Sze-
rencsére ez nem volt rakodódrón, mert ha abba csattannak, rosszul fognak kinézni. 

Az üldözők is beszáguldottak a raktárblokkba és nagy ívben berepültek utánuk. 
Volre felhúzta a jármű orrát, hogy egy hídon keresztül robogjanak be a hangárba. A mesterséges 

gravitáció nyomást gyakorolt szervezetükre, de aki űrutazáshoz és térugrásokhoz szokott,  annak 
meg se kottyant. 

Volre elérte az első szinten a hidat, majd rálebegett és teljes sebességgel a hangár felé vezető 
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fémmonstrum szerű kapu felé tolta a botkormányt. Tudta, hogy a szerkezet automatikusan működik 
és ha valami közeledik felé, akkor kinyílik. 

Üldözőik is fellebegtek a hídra és követték őket. Azonban erre számítottak a menekülők, akik 
hirtelen lézersugarakkal és nagy sebességű töltényáradattal várták már őket.

A raktárrészleg hatalmas termében a robaj mire visszaverődött volna a messzi falakról, addig 
szinte el is enyészett. 

A lézer és a lövedékek kiszedték a sofőrt és feltrancsírozták a kocsi elejét. A sebessége megma-
radt, de a híd széle felé sodródott, ahol felcsavarodott a fémkorlát első kiálló darabján. Ketten sú-
lyos sérüléseket szenvedtek, a sofőr már lézerekkel átlyuggatott testtel füstölgött, az utolsó utazó 
pedig átesett a korláton és aláhullt a mélybe, hogy ott egy rakodódrón vastag karjain nyársalódjon 
fel. 

Kinyílt a hatalmas ajtó, Volre pedig lelassított. És le is állt. 
– Te most megállsz elszívni egy cigit? – rivallt rá Trondam.
– Miss Franék…
– Tudják hol a hangár és az ő seggükben nincs benne pár pénzre szomjazó fél-ember. Indíts! 
Volre engedelmeskedett. A zöldes színnel megvilágított széles folyosókon repülve már egyedül 

voltak, leszámítva a munkájukat végző emberi és robotizált személyzetet. 
A hangárhoz érkeztek, a beszálló és rakodó folyosókra, ahonnan teher és személy liftekkel lehe-

tett megközelíteni a dokkolt hajók szintjét és onnan igénybe venni a beszállósiklókat. 
Volre elrejtette a kocsit és kiszálltak belőle, majd néhány száz méteres futás után megérkeztek 

oda, ahol a találkozó volt megbeszélve Miss Fran-ékkel. Akik meg is jelentek, a kopasz férfi nagy 
sebességgel közeledett a járművel. 

– Akkor most beszállás!
Nem kérdezősködött senki. Cselekedtek… 

– „Dorothy” a Perkone gyár irányítóközpontnak, kidokkolási engedélyt kérek. Azonosítószám 
CX 153568.

– Perkone gyár a „Dorothy”-nak, kidokkolás engedélyezve. Köszönjük, hogy itt voltak. Repül-
jenek biztonságosan! 

– Köszönjük!
Trondam bontotta az adást és Volre-ra hagyta a kidokkolást. 
A Hurricane ellökődött az erőtérmezőből és kilebegett a kúthoz, amin először le kellett eresz-

kednie, majd kirepülni az alsó szintről az űrbe. 
A hajó elérte a kidokkolási szintet és lassan a kijárat felé lebegett. Külső kamerái látni engedték, 

hogy a fejvadászok közel húsz hajóval állnak az állomás körül, továbbiak bedokkolva várták az újra 
indulást. 

Mivel a vérdíj törölve lett róluk, persze csak addig, míg elhúznak innen, így zavartalan volt a ki-
dokkolás. Persze elméletben annak kellett volna lennie. Amint a Hurricane kiért az űrállomás biz-
tonságos fedezékéből, felsípoltak a hídon a vészjelzők, hogy becélzás van folyamatban. Mi a franc? 
Hát nem lett levéve a vérdíj? Vagy átverték őket? 

A Hurricane már fordult rá a rendszerből kifelé vezető kapu vektorára, és már izzította a Warp 
meghajtót, mikor a bénító sugarak megfogták. Ezen felül még ez elektronikus lassító hálók is rálö-
vődtek és a hajó teste egyszeriben remegni kezdett, amint a környező csatahajókról belevágódtak az 
1400-as ütegek lövedékei és torpedók, valamint cirkáló rakéták tucatjai kezdték el bontani a pajzsot, 
melynek energiája néhány másodperc alatt elenyészett az űrben. Ezután az 1600-as páncéllapok 
kezdtek kilyukadni és megolvadni. A tűzerőt lézerekkel fokozó Amarr csatahajókról indított, akár 
egy kisebb várost is elpusztító energia robbanások nem kímélték a csatacirkáló testét. 

A hajó már fordult vissza, hogy újra bedokkoljon, de elkésett. A páncéllapok lerobbantak, majd 
a belső törzs pillanatok alatt kettéhasadt az iszonyatos erejű támadás alatt. A „Dorothy” nevű Hurri-
cane egy hatalmas és fényes robbanásban búcsúzott el Új Éden éteri világától…
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– Ó drága édes drón anyám, de tudtam ezt – mondta Trondam és a kidokkoló Bellicose fedélze-
téről figyelte szeretett hajója pusztulását, amint a Minmatar és Amarr gyártmányú csatahajók össze-
sített tűzerejének egy percig sem tudott ellenállni.

– De bárhogy is, ez nagyon szép volt öntől Trondam Rei – mosolygott Miss Fran. 
– Tudom, köszönöm. 
– De hogy is sikerült ez? Még mindig nem értek részleteket. 
– Egyszerű. Míg a hangár felé tartottunk, addig Volre leszereltette a hajóról a felszerelést, kivé-

ve a páncéllapokat. A cuccot aztán az újonnan vásárolt  Bellicose-ba tetettük, amit már az érkezé-
sünkkor megvettem. Majd persze veszünk egy másik Hurricane-et. Így modulokat nem veszítettünk, 
ugyanakkor megkaptuk a biztosítás összegét. Továbbá Volre volt olyan ügyes, hogy távirányítással 
vitte ki a hajót. Valahogy nem bíztam abban, hogy tényleg eltűnik a vérdíj. Ezen felül üldözőinknek 
még nyilvánvaló is lehetett, mit akarunk. Aztán Volre kivitte szegény „Dorothy”-t és íme, máris lát-
hatjuk ezt a szép kis tűzijátékot. És míg ezek azt hitték, hogy abban ülünk, hiszen a kibocsátott jele-
ket is megbabrálta Gallente barátunk, addig mi ezzel a kis cirkálóval szépen ellebegünk és látja, már 
lépünk is be a torzított térbe. Volre?

– Indulunk.
A hajó megremegett és elszáguldott a következő úti céljuk, a Messoya rendszerig tartó három 

ugrás első állomásához… 

#30#



3. RÉSZ: HAJSZA A SZIGETKOLÓNIÁN

MESSOYA NAPRENDSZER
II-es bolygó orbitális pálya
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Ihatalo
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.3
65 ugrás a célig…

Szerencséjükre a Bellicose összerakása során az elsődleges szempont az volt, hogy ne tudják el-
kapni őket. Tudták jól, hogy a Messoya rendszerben sok kalóz szokott vadászni, egyesével, vagy 
csapatban, és ezzel a cirkálóval hatékonyan nem vehették fel a versenyt senkivel. 

A kapun beugráskor egy Drake és egy Hurricane csatacirkáló, valamint egy Dominix csatahajó 
várta őket. Azon nyomban, mit sem törődve a kihelyezett Őrágyú agresszivitást megtorló tűzerejé-
vel a Drake és a Hurricane máris célzott és támadott. Megpróbálták Warp mag bénító berendezéssel 
elfogni őket, de Trondam gondolt erre és mag stabilizáló berendezéseket építtetett be. Az elfogó be-
rendezés csődöt mondott, a Bellicose rá tudott állni egy mély űri koordináta felé, melyet Trondam 
már pár hónappal ezelőtti látogatásukkor bejelölt a saját csillagtérképén. 

A cirkáló ezen koordináta felé irányba állt. A három támadó hajó ugyan nem tudta elfogni őket, 
de gépágyú-, és tüzérségi ütegek lövedékeit, illetve rakéták tucatjait még útjára tudta indítani. 

A cirkáló pajzsai hatalmas rázkódások kíséretében szertefoszlottak az űrben, védtelenné téve a 
hajó páncélzatát. 

A támadóknak azonban nem volt továbbiakra lehetőségük, mert a Bellicose Warp meghajtói dö-
rögve lökték be a hajót a hipertérbe, maga mögött hagyva őket. Az irány a rendszer VIII-as bolygója 
felé mutatott. Így a támadok máris mentek feléjük, azt gondolva, hogy ott újra rálőhetnek a cirkáló-
ra. De tévedtek. A Bellicose elhúzott a bolygó mellett és nem állt meg mellette, hanem még egy 
egységnyi távolságot száguldott tovább. Itt azonnal bekapcsolták a hajóra épített álcázó berende-
zést. 

Az irányzéki szkennerek csökkentett hatótávján látták, hogy a Hurricane és a Drake egy egysé-
gen belül van. Valószínűleg a bolygónál keresik őket, de mindhiába. Néhány perc után a két csata-
cirkáló eltűnt a szkennerek képernyőjéről. Feladták. 

Trondamék fél órát vártak, majd csak ezután indultak el a II-es bolygó felé. Eközben Volre egy 
kapszulában kiszállt és elindult az egyik állomásra, ahol egy siklót vásároltak, amivel majd leszáll-
nak a bolygóra. 

Megérkezvén a planéta mellé a Bellicose oldalán a zsilip kinyílt és a fő mentőkapszula kilebe-
gett. Egyenesen a közelükben lebegő, Caldari gyártmányú sikló felé repült, amit Volre az egyik „kö-
zeli” állomásról hozott ide, amint megvásárolták. 

A Bellicose rendszereit lekapcsolták, hogy ne lehessen észlelni és a bolygó felett hagyták orbitá-
lis pályán. Remélhetőleg jól találták el a magasságot és a hajót nem fogja magához rántani a plané-
ta, hogy a felszínre hullva elpusztítson valami települést. 

– Most akkor mit is keresünk itt? – kérdezte Miss Fran. 
– Most egy időre eltűnünk az űrből. Megpróbáljuk eltölteni itt azt a napot, amit az előző állomá-

son akartam. Pihenünk és információkat gyűjtünk. Továbbá lesz pár ismerősöm, akikkel itt fogunk 
találkozni és segítenek nekünk az utazásban, a felderítésben és nem vakon fogunk beugrálni a rend-
szerekbe. 

– Kik ezek az ismerősök?  
Eközben a sikló zuhanni kezdett a bolygó felszíne felé. 
A naprendszer központi csillaga vörös-rózsaszín árnyalattal világított majd tízmilliárd éve. Ki-
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lenc bolygó és holdjai keringtek az izzó gömb körül, közel húsz egységen, azaz az óvilági egysége-
sített Nap-Föld távolságon belül. A bolygók közül kettő gáz volt, a szilárd felszínű társainak sokszo-
ros méreteivel, gyűrűkkel és az egyik vagy egy tucat holddal. A nap további égi kísérői közül az  
egyik tűzhányókkal tarkított felszínű, valóságos pokol volt. Sok esetben az űrhajók – ha egyáltalán 
volt valami céljuk, hogy ide leszálljanak – sem érték el a felszínt egy darabban, a magas hőmérsék-
let és a vulkáni hamu koncentrációja miatt. Beragadtak a légköri hajtóművek, a fékezőrakéták fúvó-
kái eldugultak, vagy már a nyomás széttépte a gépeket még a földet érés előtt. Hacsak nem volt va-
lami különleges indok, senki nem szállt le ilyen helyekre. Ezen speciális helyzetek egyike volt, ha 
egy börtönbolygót létesítettek egy ilyen felszínén. Már a telep létesítése sem volt egyszerű, de ha si-
került, akkor a végeredmény egy garantáltan szökésbiztos börtön volt, ahol a ritka ásványok bányá-
szatára alkalmas személyzet sok esetben beleolvadt a felszínbe. De ezek az emberek senkit nem ér-
dekeltek. 

Két jeges, csupasz felszínű bolygó volt a lista további részén. Ide csak nagy ritkán telepítettek 
kolóniákat, hiszen a szinte fagyott atmoszféra belélegezhetővé tétele rengeteg plusz költséget jelen-
tett. Ez alól kivételt akkor tettek, ha a bolygó valami értékes ásványt, vagy fémet tartalmazott. Ol-
csóbb volt, ha olyan helyre építkeznek, ahol már eleve van – esetleg álarc vagy implant segítségével 
–  belélegezhető légkör. Így ha oda telepítettek kolóniát, akkor azon már eleve meg lehetett spórolni 
a hegynyi kupolák árát, amik bent tartották volna a meleget. 

A sikló a rendszer egy olyan bolygójának légkörébe zuhant, amin volt atmoszféra. A jeleket 
megtekintve az utasok látták – mivel a mértékegységek még mindig az óvilági föld adataihoz voltak 
viszonyítva –, hogy a gravitáció közel azonos, a felszíni átlaghőmérséklet nem sokkal a nulla felett. 
A bolygót 50%-ban óceánok és tengerek fedték, megosztozva a nagy területű, egybefüggő kontinen-
sekkel és kis szigetekkel. Csak az egyikről fogtak rádióadásokat, a többi a jelek alapján nem tűnt 
építkezésre alkalmasnak az árapály ingadozás miatt, különösen azért nem, mert ennek a bolygónak 
egy, de nagy méretű holdja volt. A szárazföld alacsony fekvése miatt túl kockázatos lett volna billió, 
vagy trillió ISK-et beinvesztálni azzal a lehetséges opcióval, hogy az egyik dagály egy holdközel-
ségnél „kimossa” az fémmonstrumot, vagy pedig egyszerűen megfullassza az ott élőket. 

Ezért inkább az egyik magasabb fekvésű, néhány ezer négyzetkilométeres, hegyekkel tarkított 
kontinens lett az építkezés célpontja. 

A kolónia közel ötven éves volt, és több, mint egy millió ember élt benne. Nagy mennyiségű 
geotermikus energia elégítette ki az itt élők és a komplexum szükségleteit. Az árapály váltakozása 
mellett előfordult némi tektonikus tevékenység is, ezért a kolóniát a kontinens belsejébe építették, 
messze a vizektől. Azonban úgy alakították a közlekedést, hogy kis siklókkal és mesterséges folyó-
kon közlekedve légpárnás hajókkal meg lehetett közelíteni a vizeket, ahol halászatnak még nem ne-
vezhető tevékenység folyt. A víz alkalmas lett volna a halak életben tartására, de egyszerűen nem 
voltak ilyen élőlények benne. Mindössze csak algák és moszatok, melyből az egyik egy bizonyos 
hőfokon erősen mérgezővé vált. Sok haláleset történt a kolónián emiatt és így szigorúan tilos volt  
ezzel foglalkozni. 

A tengerben persze kialakították erőtér hálókkal a kis medencéket, közel a partokhoz. Itt pedig 
tonnaszámra tenyésztették a halakat. Így az elmúlt tíz év alatt kialakult a halászat mestersége, per-
sze nem horgászbottal és horoggal, hanem betakarító drónokkal és erőtérhálókkal. 

A sikló átszáguldott a légkör külső rétegein és a súrlódás miatt kigyulladt kis hajó egy meteor-
nak nézett ki a felszínről. Majd az 50 kilométeres magasságot elérve a súrlódás megszűnt, a sikló 
már nem lángolt és megkezdődött a műszerek gravitációt figyelembe vevő újrakalibrálása. 

– Na tehát – kezdte Trondam, az ereszkedés miatti dobhártyaszaggató hangok elmúlása után – 
ezek az ismerősök régi társak, akikkel együtt repültem.

– Megbízhatóak? – kérdezte a szőke.
Trondam a nőre sandított. 
– Maga szerint ki az, aki száz százalékban megbízható ebben a galaxisban?
– Hm. Igaza van, senki. 
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– Na látja. Azonban ha valaki már félig-meddig megbízható, akkor azzal szívesebben repülök 
együtt, mint olyannal, aki egyáltalán nem. Ugyan hátba alfázni nem fog, de még mindig elárulhat 
minket. De sajnos nem tudunk mit tenni. Ilyen lett ez a világ. Ezért találták ki a szerződéseket. 

– És milyen szerződést akar ezekkel? 
– Egyszerű. Fogjanak egy telefont, ruhadarabot, bármit. Állítsanak ki rá a Neocon-on egy nyílt 

szerződést, mint szállító küldetést. Kérjenek sok pénzt, mint letétet. És a jutalomnál se menjenek tíz  
millió alá. Így ha a félig-meddig megbízható emberek velünk jönnek, akkor elfogadják a szerződést, 
kifizetik a letétet és máris nem áll érdekükben sem elárulni, sem lelőni minket. Ellopni sem érdemes 
az árut, mert mint mondtam, egy értéktelen dolgot szállíttatnak el. Vagyis két választása lesz a piló-
táknak: vagy nem jönnek, vagy jönnek, de ez utóbbi esetben a végcélig. Érti?

– Igen, persze. Mellesleg Trondam Rei – fogta meg a nő az állát elgondolkodva – hogy bír ilyen 
életet élni, megbízhatatlan emberekkel? 

– Miért, maga a hírszerzésnél mindenkiben maradéktalanul megbízik? Ne röhögtessen. 
A nő zavarba jött. Valóban, ő is ilyen életet élt, csak máshogy. A hasonlóság az érdekekkel való 

játszadozásban merült ki. 
– Mellesleg – folytatta Trondam és már nevetni kezdett – a legénységemben megbízok. Mind-

ketten  megbízható,  erkölcsös  emberek,  akiknek eszük ágában sincs  mocskos dolgokat  művelni. 
Nem így van srácok? – kacsintott végül rájuk. 

Volre és Mei újra elvörösödtek. A nő fel akarta nyársalni szemével a férfit, közben szólni akart,  
de csak tátogás lett belőle. 

Volre vörös fejjel irányította a siklót és az ereszkedés ugyan rutinszerű volt, mégis szorgosnak 
akart tűnni azzal, hogy ugyanazon pályaadatokat többször is lekérte. Trondam persze észrevette ezt 
és csak finoman megveregette a vállát, azt mondva, hogy egyszer is elég, így még kellemetlenebb 
helyzetbe hozva ezzel őt és Mei-t is.  

Volre és Mei szembe kellett, hogy nézzen azzal, hogy Trondam ezért sokáig szívatni fogja őket. 
Közben meg halálra röhögi magát. 

Miss Fran és a kopasz férfi – akinek a nevét még mindig nem tudták – nem értették a jelenetet. 
Eközben a sikló már 30 kilométeres magasságig süllyedt és a messzeségben feltűnt az egyik 

kontinens partja. A nap gyönyörűen, vörös-rózsaszínben ragyogott. Az ég tiszta, enyhén zöldes-lila 
árnyalatú volt, köszönhetően a légkör összetételének. Felhőknek nyoma sem volt az égen. 

A sikló a part közelébe ért és már látni lehetett a gigantikus komplexum központi tornyát. Majd 
ahogy egyre csak közeledtek, a hegyekkel körbevett partok fölé emelkedve néhány percen belül már 
teljes egészében látták a várost, ami jó nagy területen, a közel négyszáz négyzetkilométerével ter-
peszkedett a zöldes-sárgás növénytakarójú, hegyekkel tarkított kontinens déli pólus felé néző olda-
lán. 

Nagyjából kör alakú, sötét színű anyagokból épített komplexum volt. Kisebb modulokat lehetett 
látni a nagy masszától távolabb, kis kikötőket a mesterséges folyóban, továbbá talán  mezőgazdasá-
gi feldolgozó üzemeket. 

Az épületek mind magas építésűnek látszottak, a központi – legmagasabb – torony majd egy ki-
lométer volt, melynek tetejére antennaegyüttest, továbbá egy kopter leszállót építettek. 

A felhőkarcolók nagy részének plasztiküveg faláról a nap fénye visszatükröződve csodaszép lát-
ványban részesítette a siklóban közeledő embereket. 

Az utcák rendezettnek tűntek, sugárirányú elrendezéssel. Középen volt a torony, ezt körbeölelte 
jó néhány kör alakú út, és ezekből indultak a kör széle felé a főbb közlekedési folyosók. Az épüle-
tek nemcsak a talajon, hanem húsz-negyven-hatvan emeletes magasságokban is össze voltak kötve 
átlátszó csövekkel, melyekben a forgalom elég sűrűnek volt mondható. Légpárnás és antigravitációs 
járművek repkedtek a felhőkarcolók közt, továbbá a felszíni közlekedés is jelentős volt. 

A városkomplexum külső gyűrűiben már nem voltak magas épületek, itt már csak a nagy raktá-
rak, gyárak terpeszkedtek és feldolgozóüzemek okádták füstjüket az égbe a gigászi kéményeken ke-
resztül. Ugyanezen külső gyűrűkben – szinte a várostól leválasztva – helyezkedett el az űrkikötő és 
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a helyi légi közlekedés egy helyen irányított forgalma. A hosszú kifutópályák, amik a bolygón lévő 
járművek landolását és felszállását segítették, valamint a hatalmas, föld alá épített hangárakat taka-
ró, nyitható kupolák területe majd negyed városnyi terjedelmükkel terpeszkedtek a keleti oldalon.

Volre lassított a siklóval pár száz kilométer per órás sebességre, nehogy beleszáguldjanak vala-
mibe. Még a város fölött szálltak három kilométeres magasságban, ahol nem zavarták a kifutópályát 
használó járművek fel-, és leszállását. 

– Messoya kolónia irányítóközpont, itt a „Suone” sikló, azonosítószám, BH 478358, leszállási 
engedélyt kérek – kérte Trondam.

– „Suone” sikló, itt a Messoya irányítóközpont. Leszállás engedélyezve, keleti C12-es Hangár 
az önök rendelkezésére áll.

– Köszönjük. 
Trondam Volre-re nézett és egy pillanatra elmosolyodott. A Gallente férfi tudta, hogy ez egy jó 

ideig így lesz, ha a Minmatar férfi rájuk fog nézni. De majd csak elfelejti egy idő után… Remélhe-
tőleg…

Mei is látta ezt, de mire Trondam feléje fordult, félrenézett. Persze a férfi észrevette a hirtelen 
félrepillantást. 

Volre a siklóval – talán mérgében – de zuhanni kezdett. Majd nem sokkal a hangárak közelében 
felkapta a gép orrát és a kupola felé lebegett. A külső kamerák képein jól meg lehetett figyelni, 
amint a közel száz méter átmérőjű fekete fémszerkezet, mint egy virág megnyílik, majd oldalra, a 
talajba húzódik, alatta pedig jól ki lehetett venni a „verőfényben” fürdő hangár dokkjait.

A Minmatar gyártmányú sikló leereszkedett a föld alá, majd a fekete kupola záródni kezdett.
A sikló rálebegett a neki szánt, a magasból is kivehető C12-es jelzéssel ellátott kör alakú terület-

re, kiengedte talpait és leszállt. 
A szőke és a kopasz megkönnyebbülten sóhajtottak, mintha attól tartottak volna, hogy lezuhan-

nak. Vagy másért? Trondam látta egy pillanatra Miss Fran reakcióját. Meg mert volna esküdni, hogy 
ez a sóhaj nem azért volt, mert féltek, hogy lezuhannak. De nem ám. Másért izgultak. Talán azért,  
nehogy lebukjanak? Hiszen kémek. Igen, ez lehet az oka. 

A sikló ajtaja feltárult és kiléphettek a friss levegőjű hangárba, melynek nagy kondulással záró-
dott össze a teteje. 

– Rendben. Akkor próbáljuk meg újra azt, amit pár órája az állomáson. Pihenjünk. – Ezzel Mei 
és Volre felé fordult. – Pi-hen-jünk, értitek?

Mei és Volre olyan tekintettel néztek Trondam-ra, mint a durcás gyerekek, akik rosszat tettek és 
még meg is sértődtek, hogy az apuka leszidta őket.

– Igen – válaszolták egyszerre. Majd meghökkenve egymás felé fordultak és elmosolyodtak.
– Na jó, tűnjetek innen, inkább egymással keféljetek, ne kártyázgassatok. És vigyázz Mei, még 

a végén elmar téged egy hasonló felépítésű cyborg és beléd teszi a nagy…
– Jól van, kussolj már – majd középső ujját mutatta a férfinak és elviharzott a legközelebbi anti-

gravitációs jármű felé, melyekből néhány a közelükben, szabadon elvihető volt. 
– Várj! – kiabált a nő után Volre és még visszaszólt a kapitánynak. – Bocs főnök. Ez megtörtént  

és kész. Miért nem hagyod békén őt? 
– Mi? Te véded? Haha. – Trondam a Gallente férfi vállára tette a kezét vigasztalóan. – Ne féltsd 

őt, ez a kiscsaj sokkal jobban bírja a strapát, mint gondolod. 
Volre elképedt.
– Már te is…
– Nem, én még nem. Nem mondom, hogy nem akarom, de nem zavar, ha ti együtt lesztek. Ezért 

nem úgy értettem, hogy bírja a strapát, hanem úgy, hogy nem sértődik meg ilyen könnyen. Belül ő 
is röhög saját magán, hidd el. 

– Igen? – pislogott nagyokat a navigátor. 
– Bizony. De most menj, Mei már türelmetlen – kacsintott Trondam. 
– Oké, kösz főnök. 
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– Vigyázz rá! Ésszel legyetek itt! Ha baj van, hívjatok!
– Rendben, de inkább majd ő vigyáz rám – vigyorgott Volre.
– Ja, az inkább megeshet. Na tűnés – ezzel Trondam a szőkéhez és a kopaszhoz fordult. 
Volre behuppant Mei mellé az ülésbe, átvette a volánt és elindultak a hangár „kijárat” jelzéseit  

követve, amik a fémpadlóra voltak festve. 
Trondam még utánuk nézett egy pillanatra és be kellett vallania magának, hogy örül, hogy ők 

ketten, ha lehet így mondani, összejöttek. Már régebben látta hogy Volre nagyon figyeli a fél-cyborg 
lányt. És vissza is megtörténtek ezek a pillantások. Egy szóval, mindketten kívánták egymást, de 
valahogy sosem kerítettek rá sort. Erre véletlenül összefuthattak valahol és valahogy kikezdték egy-
mást, majd kártyázás lett belőle. Nem volt nehéz kitalálni, hogy Volre volt a győztes.  Bár ha Mei 
nyer, könnyen elképzelhető lett volna ugyanez a végeredmény. 

Miután elrepültek, Trondam a szőke és a kopasz felé fordult. 
– Nos kérem, akkor most itt megpróbálunk pihenni. Ahogy nemrég terveztük ugyebár. Most 

nem 24 óra, hanem 16 óra múlva találkozunk pontosan itt. Megfelel?
– Rendben, Trondam Rei – mosolygott a szőke erőltetett magabiztossággal. 
– Foglalhatunk szállást a lakószekcióban? – kérdezte a kopasz.
– Persze, miért, máskülönben hol szeretnének aludni? Az utcán?
– Nem egészen. 
– Na, akkor 16 óra múlva ugyanitt. 
Trondam viszlátot intett kezével és két külön antigravitációs járműbe szállva kirepültek a han-

gárból, hogy jobban szemügyre vegyék a várost… 

***

– Itt vannak. Messoya rendszer, II-es bolygó. – Közölte kommunikátorába a Caldari származá-
sú, hosszú, ápolatlan hajú férfi. Izmos testalkata tele volt reflexgyorsítókkal, izomerősítő beülteté-
sekkel.

– Értettem – válaszolt egy férfi hang. A kis, háromdimenziós kép egy katonatisztet ábrázolt. – 
Kövesse őket. Küldöm az erősítést, egy órán belül ott lesznek. 

– Vettem, tábornok úr. 
– Szép munka volt, fiam. 
– Uram, csak szerencsém volt. Sok őrszemet küldött ki, és én voltam a mázlista, hogy megtalál-

tam őket. 
– Ne szerénykedjen, fiam. Mellesleg a szállítók maguk sem tudják, miket cipelnek. 
– Úgy érti, ezeknek fogalmuk sincs, ki a két civil valójában?
– Igen, úgy értettem. Biztosan hazudtak valamit, a kapitány és legénysége pedig elfogadták ezt a 

magyarázatot. A Neocon-ban úgysem találnak semmit róluk majd. – A holografikus, tízcentis kato-
natiszt képe felsóhajtott. – Na szóval, kövesse őket, az erősítés úton van. Kapják el a két civilt és  
hozzák ide őket! A kapitánnyal és legénységével tegyen belátása szerint, tizedes.

– Értettem Uram! – vigyorgott az ápolatlan hajú.
A vonal megszakadt. 

***

Volre és Mei a kétágyas szállásukra érve azon nyomban lezuhanyoztak és megbeszélték egymás 
közt az előző állomáson megejtett – mindkettejük számára élvezetes, de rövid – szeretkezés öröme-
it. Élvezték mindketten. Nagyon. És mint kiderült, már régóta szerették volna ezt, hát egy évet kel-
lett várniuk erre. Ha pedig nem megy be Volre abba a bárba, akkor ez a vágy még mindig csak pasz-
szívan rejtőzne agyukban. 

Fürdés után elrendezték a dolgot, megbeszélték, hogy akkor most ők barátok lesznek. Szexbará-
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tok vagy valami. Bár nem is nagyon foglalkoztak azzal, hogy a kettejük közti kapcsolatra megfelelő 
szót találjanak. Élvezték egymás közelségét és kívánták egymást. Így hát a fürdés után folytatták 
ott, ahol abbahagyták…

Két óra múlva újra lezuhanyoztak és úgy döntöttek, szétnéznek a városban. Felhívták Tronda-
mot és megmondták, mit fognak tenni. A férfi jóváhagyta és óva intette őket attól, hogy meggondo-
latlanságot tegyenek. 

A szobájuk egy olcsó hotelben, a harmadik emeleten volt. Kilépve a nem túl fényesen megvilá-
gított, sötétkék falú folyosón találták magukat újra. Minden emeletnek megvolt a maga recepciós 
pultja, így odasétáltak és letették az elektronikus nyitókártyát. A mögötte ülő, burkolatlan cyborg el-
vette és egy leolvasóba helyezte. A gép elmosolyodott, ami bizarrnak tűnt egy pillanatra. A  szokat-
lan nem az volt, hogy egy gép mosolyog, hanem inkább az, ahogyan mosolygott. A gép irányítású 
cyborgok agya nagyon fejlett  volt,  teljes mértékben érzelmektől mentes,  emberi intelligenciával 
rendelkező gépek voltak és mint ilyenek, bármikor helyettesíthették az embert. Azonban a kreativi-
tás leképzése még mindig gondot okozott a készítőknek, így ezek a gépek ezen a téren nem vehették 
fel az emberrel a versenyt. Ez a meghatározó különbség elhatárolta a két „fajt” a felhasználás tekin-
tetében. 

A recepciós pulttól elsétálva a központi liftekhez és mozgólépcsőkhöz értek és ez utóbbival le-
mentek a földszintre. Az olcsó szálloda aulájában két ember aludt a földön, láthatóan csövesek vol-
tak. A Cyborg személyzet nem tudott velük mit kezdeni, programjuk azt mondta, hogy szobát sze-
retnének bérelni. Hogy erre a lehetőségre már hónapok óta vártak, ennek kezelése már nem volt le-
programozva. Így hát nem penderítették ki őket. 

A hosszúkás terem a falból jövő fehér megvilágításban fürdött, a sötétkék színű falakkal mintha 
harcoltak volna, mint a fény és a sötétség. Továbbá néhány művirág volt felborítva a fémpadlón. 
Ezekkel sem foglalkozott senki. 

Az olcsó szálloda  előtt  három légpárnás  taxi  parkolt,  emberi  sofőrökkel.  A forgalom szinte 
hangtalanul duruzsolt, mely alig érzékelhető zajt az erre közlekedők „csapták” járműveikkel.

Megkérdezték mennyi a taxi, szerencsére nem volt drága. A bevásárlóközpontba kérték a fuvart.
Útjuk során a taxi fellebegett a magasba, ahol nem kellett kerülgetnie a kerekeken közlekedő, 

„földhözragadt” járműveket. Jól láthatták innen a felhőkarcolók szépen megtervezett és megépített 
tornyait. Néhányon fényes feliratok hirdették, hogy melyik céghez tartozik, továbbá az épületek ol-
dalán, a magasban is voltak közlekedési jelek, amik figyelmeztették a sofőröket sebességhatárra, 
szembejövő forgalomra, ütközésveszélyre. 

A taxi átrepült a monumentális épületek közt és közeledett a főtorony közelében lévő, hozzáve-
tőlegesen 150 emeletes bevásárlóközpont felé. 

Volre-nek és Mei-nek már több pénze volt, személyes ruhákra és eszközökre bőven tellett ebből. 
Úgy döntöttek, vesznek pár új göncöt.

A taxi a bevásárlóközpont hatvanadik emeletén, a hídhoz ért. Rálebegett a kis építményre, ami 
az épületet egy másikkal kötötte össze, melynek rendeltetése ismeretlen volt. Nem volt semmi rek-
lám, cégfelirat. Talán lakóépület lehetett. 

Volre kifizette a taxist, aki elrepült és a mélybe zuhant, mert utasokat leginkább ott lehetett talál-
ni. 

Besétáltak a bevásárlóközpontba és elámultak a gazdag díszítésű termen. Ez a szint kis jármű-
veknek adott otthont, antigravitációs és légpárnás robogóknak, melyekkel a vásárlás után azonnal ki 
lehetett repülni. Egy gépi hang a hangosbemondóban közölte hogy ha valakinek hagyományos, „ke-
rekes” járműre van szüksége, az fáradjon a földszintre. Volre-nek nagyon tetszettek ezek a lebegő 
robogók, azonban erre már nem volt elég pénze. 

Az épületnek ezen a szintjén közel ötven ember nézegette a járműveket, néhányan próbálgatták 
is őket. Az eladók is emberek voltak. 

A levegőben lebegő kiírások alapján a ruházati részleg a 45-48-as szinteken volt. Így hát lemen-
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tek ide. 
Közel két órát töltöttek el itt ketten. Volre fekete, szintetikus-bőr kabátot vett magának, hasonló 

anyagból készült nadrággal egyetemben. Egy kalapot is vásárolt, első pillantásra ez az óvilági cow-
boy kalap megfelelője volt. 

Mei sem vitte túlzásba a vásárlást. Ugyan nő volt, de már átlépett azokon az „ingereken”, hogy 
annyi ruhája legyen, ami még egy csatahajót is letérít a pályájáról a súlytöbblet miatt. 

A nő egy nadrágot vett magának, mely méregzöld színű, testhezálló anyagból készült.  Jól ki-
emelte formás lábait és fenekét. Föléje fekete felsőt vásárolt, amiből félig kikandikáltak a mellei.  
Amik nem voltak túl nagyok, éppen jók, és Volre szerette azt, ami pont elfért a tenyerében. Az 
aszimmetrikus ruhadarab félig szabadon hagyta a nő hasát és egyik vállát. Fejére szürkés fémből 
készült fejpántot vásárolt és feltolta vele folyamatosan szemébe lógó haját. 

Kisétáltak újra a hídra és hívtak egy taxit egy erre a célra kialakított, állványos terminálról. Eb-
ből a magasságból szépen ki lehetett venni a város lebegő forgalmát, a felszínen nyüzsgő életet és a  
komplexum határain túl elnyúló zöldes-sárgás borítású hegyláncokat. A nap lemenőben volt, még 
egy óra és lebukik a horizont alá. A látóhatáron a naplementével járó sarki fény szerű képződmé-
nyek sűrűsödni kezdtek. 

– Na, ez azt mondja, hogy öt perc – mondta Volre, majd fejébe tolta kalapját, hogy a hídon fújó 
szél le ne vigye a fejéről. 

– Szuper. Jól nézek ki? – pózolt mosolyogva Mei.
– Persze – mondta Volre, majd a felsőjénél megfogta a nőt, magához rántotta és megcsókolta. 
Egy percig élvezték egymás közelségét. 
– Na, akkor most visszamegyünk és megszabadítalak ettől a ruhától is – kacsintott a férfi. 
– Már alig várom – nyúlt Mei a férfi ágyékához és valami keményet fogott. – Ejha, de potens itt  

valaki. 
– Ha most én is odanyúlnék, biztos éreznék valamit, nem?
– Hát nyúlj oda – ezzel Mei megfogta a férfi kezét és saját lábai közé tette. 
– Hmm, így csak a melegséget érzem, de az izgalmad fokát nem. Talán ha benyúlnék mélyebb-

re…
– Ne itt, te!
– És te fogdoshatod itt a farkamat? – nevetett fel Volre. 
– Az más. Az nem annyira feltűnő. De ha benyúlnál a nadrágomba, az már az lenne. 
– Senki nem lát minket ennyire – nézett körül a férfi, a híd ezen részén egyedül voltak. 
– De bármikor jöhet valaki. 
– Hát aztán? 
– Mi az hogy hát aztán?! Te tényleg Gallente vagy? Néha úgy tűnik, mintha 'matar lennél. Azo-

kat nem szokta érdekelni, mi történik körülöttük. 
– Ezt akkor én is kérdezném. Te tényleg 'matar vagy? Nem inkább valami sznob Caldari vagy 

arisztokrata Amarr?
– Na jó, ezt megbeszéljük később. 
Eközben a taxi fellebegett a közelükben a híd magasságába. 
És ekkor…
Volre háttal állt a közeledő járműnek, így nem láthatta, hogy valami nem stimmel. Mei azonban 

a férfi arca mellett elpillantva észrevette, hogy itt valami nagyon nincs rendjén. Szemének írisze hir-
telen beváltott kékről vörösre és a szemben álló Gallante férfi azonnal tudta, hogy baj van. A nő fel 
is kiáltott. 

– Feküdj!
Éppen időben. Lehasaltak és hangos süvítéssel egy kábítógránát szállt el felettük.
Óriási robbanás csapta meg a fülüket és forró lökéshullám söpört át felettük, majd néhány  mé-

terrel arrébb lökte őket. Éppen annyira, hogy Volre átcsússzon a híd peremén és hiába kapálódzott, 
nem tudott elkapni semmit, amiben megkapaszkodhatna. Kivéve Mei kezeit. 
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A nő megmarkolta a férfi csuklóját és könnyedén megtartotta a nyolcvan kilós testet, le ne zu-
hanjon a mélybe. 

A taxi eközben a híd közelébe ért és páncélruhába öltözött alakok ugráltak ki belőle és feltöltött 
energiafegyverekkel kezükben a túlélésért küzdő párosért indultak. 

– Kapaszkodj még jobban, felrántalak! – sziszegte Mei a fogai közt, majd hirtelen felrántotta a 
férfit annyira, hogy a híd peremén el tudja kapni.

Volre megfogta az egyik merevítő darabot, ami kiállt a híd oldalából. És erőlködve bólintott 
egyet, jelezve, hogy rendben van. 

Mei pedig felpattant és mivel fegyvereket nem hoztak magukkal egy bevásárlásra, ezért úgy 
döntött, puszta kézzel védi meg magukat. De elkésett. Míg azzal foglalatoskodott, hogy felrántsa a 
férfit, addig a páncélruhások körbevették őket. Érdekes volt, hogy nem lőttek. Sőt ahogy Mei elnéz-
te a fegyvereket tudta, hogy ezek kábítópuskák. El akarják kapni őket. De kik ezek? Fejvadászok? 
Jaj ne. Éppen most talált egy jó pasit magának és talán valamit összehozhatnának hosszabb távon, 
erre meg…

Az első páncélruhás laza mozdulattal a nőre fogta a fegyverét és megpróbálta lelőni a kábítósu-
gárral. Azonban valószínűleg nem kaptak információt arról, mire képes egy fél-cyborg, harci fej-
lesztésű implantokkal… A lövés elöl olyan gyorsan ugrott el Mei, hogy az azt leadó férfi társai hir-
telen mind célra kapták fegyvereiket. Rutinnak gondolták az egészet, de hamar megváltozott a véle-
ményük. 

Mei a tüzelő férfi fegyverét lenyomta, majd egy akkora jobb horgot adott neki, hogy a sisakba 
épített elektronika kékes villanásokkal lehelte ki lelkét. A fejvédő oldala beszakadt és a férfi fülét 
szinte bepréselte az agyába. 

Mei nem állt meg, megpördült és visszakézből lendítette meg karját. Kézfejével csapta arcon a 
felkészületlen valakit. Ezzel együtt maga elé rántotta a testet és a két másik kábítófegyver lövése te-
libe találta a szerencsétlen fickót. A teste elernyedt, ahogy öntudatlan állapotba zuhant. 

A két maradék páncélruhás fegyvere még nem töltődött újra, így a nő elengedte a férfi kábult 
testét és előrelódult. Úgy hasba rúgta a közelebbit, hogy az volt a félő, a gerincét is eltörte ezzel. 

A másikat egy pörgő fejrúgással küldte a mélybe a hídról. Elfogytak. Legközelebb a mélybe zu-
hant fickón kívül a többi megfelelően fel fog készülni egy harci fél-cyborg elfogására. 

Volre közben felmászott a hídra és kicsapta kommunikátorát, amin Trondam nyúzott arca deren-
gett fel. 

– Mi van? – kérdezte álmos hanggal.
– Megtámadtak. 
– Mi? Mit műveltetek? 
– Semmit. Csak vásárolni mentünk. 
– Vásárolni mi?!
– Tényleg. Majd megmutatjuk a cuccokat is a jó életbe, de mint mondtam, MEGTÁMADTAK – 

üvöltötte Volre a kis készülékbe.
– Jól van, értem. Hol vagytok? Veszélyben vagytok? 
– Most épp nem, Mei elintézte őket. Nem látok többet belőlük. 
– Jó, húzzatok el onnan!
– Vettem. Megint előbb megyünk el innen? 
– Kénytelenek leszünk. Itt mellesleg valami rohadtul nem stimmel. Úgy üldöznek, mintha Új 

Éden legveszélyesebb drogját csempésznénk. Úgy érzem, valami nem stimmel az utasainkkal. 
– Vagy velünk, nem? Még mindig van vérdíj rajtunk. Ráadásul ezeknek kábítófegyverük volt. El 

akartak kapni minket. Ha megölnek, akkor is jön a fejpénz, nem? 
– De.
– Na, akkor – eközben Volre Mei felé nézett, aki felkapott két kábítópuskát és kémlelte a kör-

nyező járműveket, nehogy megtámadják őket újra. – A megölés sokkal egyszerűbb nekik. Miért 
akarnak elfogni? 
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– Nem mi kellünk nekik. Hanem az utasaink mint mondtam. Ki akarják szedni belőlünk, hol 
vannak. Vagy hogy hova tartunk. 

– Akármelyik is… várj…
A pillanatnyi csendbe Mei hangja hasított bele, még Trondam is hallotta a vonal másik felén a 

kiabálást. 
– Még két kocsi jön erre. Tűnés!
– Menjetek a földszintre! Ott felveszlek titeket.
– Vettem – ezzel Volre bontotta a vonalat. 
Mei a férfi kezébe nyomta az egyik kábítópuskát és vissza, a bevásárlóközpontba ráncigálta. 
– Ne cibálj már, jövök magamtól!
– Gyere már, gyere!
Visszarohantak az épületbe és még két másik jármű érkezett a hídra, melyekből újabb lézerpus-

kás alakok ugráltak ki. Mei visszanézett és látta, ezeknek is kábítótöltet van fegyverükbe tárazva, 
valamint az alsó részen gránátvető. 

Két kábítógránát repült a bejárat felé és az egyik, már előzőleg megsérült, ajtónálló cyborgba 
csapódott, a másik berepült és az egyik lebegő robogót találta el. Mivel ezek a kábítógránátok csak 
a lökéshullámmal döntötték le célpontjaikat a lábukról, valódi rombolóerejük nem volt túl nagy, 
ezért idebent mérsékelt károkat okoztak.

Mei és Volre a földre lökődött a légnyomástól, de nem lett semmi bajuk. Majd felpattantak és a 
robogó árusító részlegben futottak tovább. 

– Ide! Gyere! – kiabálta Volre.
Egy robogóhoz futottak, ami mellett az eladó megrémült a fegyverektől, de minden erejét össze-

szedve mosolyogva kérdezte: – Szeretnének kipróbálni?
– Hogyne – ezzel Volre felpattant a járműre és be is indította. A hajtóművei halkan duruzsoltak, 

mégis annál nagyobb energiát szabadítottak fel.
– Semmi gond – kezdte az eladó –, kérnék egy azonosítókártyát és…
Mei lelőtte. A férfi berepült az egyik alkatrészeket tartó állványzatba és nagy csörömpöléssel 

döntötte fel azt testével. 
Már láthatták üldözőiket, akik berohantak a hídról. És mind jól tudták, merre vannak az üldözöt-

tek, fedezékről fedezékre kezdtek ugrálni és közeledni. 
Mivel a kábítólézer találat kiütött bárkit – még egy fél-cyborgot is – pár percre, ráadásul elég 

volt egy váll találat is ehhez, ezért túl kockázatos lett volna a tűzharc. Menekülni kell, kifelé az áru-
házból. 

Volre a talajtól fél méterre emelte a kis járművet. Mei egyik kezével úgy kapaszkodott, hogy 
majdnem átszakadt a szerencsétlen férfi hasfala. 

– Ne engem fogj te hülye, ott egy kapaszkodó. Azt fogd!
– Jó, bocs! Na olajra!
Volre kifordult a kiállító állványtól és a lépcsőház felé repült. Közben össze kellett húznia magát 

és a nő is így tett, mert a kékes lézernyalábok a közelükben süvítettek el. 
Majd megindultak a legalsó szint irányába…

Tíz perccel később… 

A bevásárlóközpont széles, sok embert átengedő bejáratán keresztül egy antigravitációs robogó 
száguldott ki,  melyet Volre Den vezetett – akinek cowboy kalapja csodával határos módon még 
mindig a fején volt –, mögötte pedig a fél-cyborg Mei Gron szorította egyik kézzel a kapaszkodót, 
másikkal meg méter hosszú, kábítótöltetes lézerpuskáját. 

Szinte egyazon időben ért Trondam is egy bérelt kis autóval az áruház elé. Nyomban ki is fa-
kadt:

– Ezt az idilli látványt. Legközelebb inkább lecsukatlak titeket addig, míg pihenünk – mondta 
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nekik, mikor látta, hogy lopott robogóval, éppen most vásárolt bulizós ruhában, és fegyverrel a kéz-
ben jelennek meg a békés, de most épp sikongató járókelők közt.

Volre le sem állította a robogót és ártatlanul pislogott. 
– Figyelj, mondtam, hogy mi csak ruhákat jöttünk vásárolni. Nem csináltunk semmit, ők támad-

tak ránk. Bár azt se tudjuk, kik ezek.
– Na jó, megbeszéljük később. Befelé a kocsiba. 
Volre és Mei leszálltak, majd beültek a kocsiba. A Gallente férfi még egy pillanatra kiugrott, 

odafutott a látványtól földbe gyökerezett lábakkal álló dísz biztonsági őrhöz és kezébe nyomta a ro-
bogó kulcsait. Eközben Trondam kezdett mérges lenni: 

– Ez teljesen hülye. Most nézd meg mit csinál. Kit érdekel az a rohadt robogó? Mindjárt itt van-
nak, ez meg… Nézz oda, ezt nem hiszem el, még beszélget is vele – fakadt ki a Minmatar férfi.

– Volre, gyere már! – kiabált ki Mei is.
A Gallente férfi néhány másodperc múlva futva érkezett meg és behuppant a volán mögé.
– Kész vagytok? – a választ meg sem várva kilőtt a járművel és egyenesen a két utasuk szállásai 

felé vették az irányt. Még láthatták, ahogy már a helyi rendőrség légpárnás és kerekes járművei is 
gyors blokádot vonnak az áruház bejárata elé, éppúgy, ahogy velük karöltve megjelentek olyan pán-
célruhás alakok, akik az imént próbálták őket elkapni. De elkéstek. 

Mellesleg mi folyik itt? Kik ezek?

Az űrkikötő felé repültek már, miután minden cuccukat összeszedték a szállásról és felszedték a 
két utast is. Trondam úgy tervezte, hogy jobban ki lesz hallgatva a szőke és a kopasz és számított 
Mei segítségére is ebben. Vagyis a lány majd lefogja őket, Trondam pedig kiüti a titkot belőlük. 

Mind az öten be voltak préselődve a bérelt légpárnás kocsiba és követték a városból kifelé tartó 
utat, ahol az útjelző hologramok előttük lebegtek száz méterig, majd jött a következő.

Eközben a nap már majdnem teljesen lebukott a horizont alá. A még látszódó fél vörös-rózsa-
szín izzó gömb pazar látványt nyújtott, különösen az, ahogy a légkör fényes körök formájában, a 
zöldes-lila égen fényes, sárga színtöréseket jelenített meg. 

A lehajtóról néhány autó az űrkikötő felé száguldott és itt újra kettéváltak a felszíni repülőtér és 
a föld alatti hangárok felé. Ez utóbbi egy alagútba süllyedt és ott haladtak tovább. 

A föld alá érve a kínos csendet Trondam törte meg. 
– Tudom, hogy maguknak is tele a tökük, hogy kezdünk fáradni és nem tudunk pihenni. De tör-

tént egy-két dolog, ami meglehetősen aggasztó. Ismét ránk találtak és nem tudjuk, kik voltak azok, 
akik Meit és Volret el akarták fogni. Én nemrég felmentem a Neocon-ra és az elmondásuk alapján 
kerestem valami ilyesmi fejlesztésű ruházatot, hogy vajon kik lehetnek ezek az emberek, akik éppen 
el akarnak fogni minket. Tudják kik voltak?

– Fogalmam sincs Trondam Rei – kezdte a szőke kissé felháborodva, mintha éppen meg lenne 
vádolva valamivel. Félig-meddig meg is volt. 

– Maguk ugye azt mondták, hogy egy titkos Gurista harcálláspont koordinátái és technikai ada-
tai vannak a kis fejükben és le kell szállítaniuk a Caldari haditengerészet hírszolgálatának, mindezt 
azért, hogy a titokról ne tudjon senki, ne szivárogjon ki adat. Így van?

– Igen.
– Akkor árulja el kérem, hogy elméletben önöket a Gurista kalózoknak kellene üldözniük, akkor 

mégis miért akar minket a Caldari Haditengerészet elit kommandós osztaga elfogni? Nem éppen ne-
kik szállítjuk az adatokat?

– Mit mondott? A Caldari elit egység katonái? Nem értem – pislogott a szőke. 
– Hát még én mennyire nem értem Miss műmell. Úgy érzem, valamit eltitkoltak előlünk. Van 

egy olyan érzésem, hogy maguk nem azok, akiknek mondják magukat. 
– Higgye el Trondam Rei, hogy…
– Nem kisasszony, maga higgye el, hogy meg fogom találni a választ önök nélkül is és attól füg-

gően, hogy mennyit hazudtak, majd eldöntöm, hogy hol dobom ki magukat Warp meghajtó nélküli 

#40#



kapszulában: egy állomás nélküli rendszerben, ahol senki nem fogja a vészjelzést vagy egy féreg-
lyuk rendszerben, ott pedig garantálom, hogy éhen pusztulnak majd a kapszulában és egymást fog-
ják megenni fényes fejű barátjával. Először a lábak, majd a kezek, ha egyáltalán lesz erre elég leve-
gőjük. 

A szőke jól láthatóan sóhajtott egyet. Mintha beletörődött volna a sorsába. De vajon abba, hogy 
ki lesznek téve a mély űrben, vagy abba, hogy el kell mondania az igazat?

– Rendben Trondam Rei, maga győzött. El fogom mondani az igazat. De a lényegen nem fog az 
sem változtatni. Szándékosan hazudtam, nem akartam, hogy megrémüljenek az eset mögött megbú-
jó erők miatt.

– Tessék? Megbújó erők? Mibe rángattak bele minket? 
– Majd elmondom a hajón, ha visszaértünk. 
– Nem, most mondja el. 
– Az önök biztonsága érdekében jobb, ha a hajón mondom el. Kérem, Trondam Rei!
A szőke olyan könyörgő pillantással nézett a férfire, hogy annak megesett a szíve rajta, de csak 

egyetlen másodpercre, ami elég volt ahhoz, hogy eldöntse:
– Jó, a hajón majd elmondják. De ott aztán nem menekülnek…
A szőke magabiztossága visszatért. Olyan arccal kezdett vigyorogni, hogy a mellette ülő Mei 

nem bírta tovább és könyökkel orrba vágta. Csak finoman persze. 
A kopasz megpróbálta megvédeni az erősen vérző orrú Caldari nőt a hátsó ülésen, de Mei rá-

emelte energiafegyverét és csendben megrázta a fejét. 
Trondam hátranézett Mei-re, aki megvonta a vállát. 
– Bocs, nem bírtam ki… 
A szőke zsebkendőt vett elő, hátradöntötte a fejét és megpróbálta elállítani a vérzést. 
Az út hátralévő része csendben telt el.
Az alagút monoton hosszúsága – pedig csak néhány kilométer volt – egy kicsit ellazította őket. 

A szőkének elállt az orrvérzése, de fejét még hátrahajtva tartotta. Mei pedig még mindig fújkálta ki 
szeméből a hajtincseket, pedig a fejpánt miatt már nem lógtak oda. Megszokás.

Elérkeztek az ellenőrzőpontokhoz, ahol fel kellett mutatni igazolványaikat a beszálláshoz. 
Volre lelassított a kis épület mellett. Legnagyobb megdöbbenésükre senki nem volt benne.
– Itt valami nagyon nincs rendjén – mondta a Gallante férfi. 
– De még mennyire nincs… Mei, látsz elöl valamit? 
A kérésre a nő szeme íriszt váltott, becsúsztak a vörös lencsék és sokszoros nagyításra állítva 

őket megfigyelhette az alagút mélyében azt, amitől nagyon, de nagyon tartottak. 
– Rábasztunk – váltott vissza a nő szeme vörösről kékre. – Elöl blokád. Rendőrautók, tankok.
– Volre fordulj meg… gyerünk… 
A férfi nem kérdezősködött. Kezdett a hideg futkosni a hátukon. Ha elöl már várják őket, akkor 

az sem kizárt, hogy be is kerítik majd egy hátulról jövő másik konvojjal. És ennyi. 
Trondam közben kinyitotta a Neocon-terminált a járműben és nyomban rákeresett a város terv-

rajzaira. Valami szervizjáratot keresett az alagútban, amin keresztül megléphetnek. Nincs más vá-
lasztás. 

Közben Volre megfordult és lassan elindult vissza. Mivel az elöl lévő blokád még jó messze 
volt, a mögöttük jövőket pedig csak feltételezték – egyre nagyobb eséllyel persze –, ezért valahol itt 
a közelben kell megállniuk. 

Trondam közben megtalálta a keresett szervizjáratot. 
– Hetven méter és állj meg ott!
Volre megállt. Most vették csak észre, hogy a hangár felé vezető úton már az autók is eltűntek. 

Az előbb még haladt mellettük néhány, de most elfogytak. Hát persze, a blokád megfogta őket, nem 
engedték ki vagy be ezeket és már csak az üldözöttek maradtak az alagútban. 

– Itt jó lesz.
A kocsi megállt és Trondam kipattant. A fémfalú alagút oldalában egy ajtó volt, „Csak személy-
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zet!”,  „Életveszély!” feliratokkal elrettentve azt,  aki be akar  menni.  Persze ez nem riasztotta  el 
Trondamékat. 

– Miss Fran, azt hiszem, nem fogunk eljutni a hajóig. Ezt a szervízjáratot most azért használjuk,  
hogy a városba jussunk vissza, felejtsük el a siklót. Ha van valami ismerősük a közeli rendszerek-
ben, aki segíthet, akkor most hívják ide, mert rohadt nagy szarban vagyunk. Az én ismerőseimmel 
néhány óra múlva lett volna a találkozó, még nem is értek ide. Tehát egyedül vagyunk.

– Nekünk nincs ismerősünk. 
– Érdekes, valami nagy hatalmú erőket említett még a kocsiban. Miért nem hoznak ki azok min-

ket? 
– Majd megtudja a hajón. 
– Nem Miss Fran – tépte fel dühösen az ajtót Trondam.  – Most akarom tudni. 
– Trondam Rei ez pofonegyszerű. Ha elmondom a titkunkat, maga itt hagy minket. Ha nem 

mondom el, akkor felvisz a hajóra. Ha majd ott tudja meg, akkor ez más lesz. De hogy gyorsan jobb 
belátásra bírjam, ha öt napon belül nem érkezünk meg az Antiaien rendszerbe, mert ugye három 
napra terveztük az utazást, akkor a fejükre olyan vérdíj lesz téve, milliárdos tétel, hogy a galaxisban 
cégeket fognak arra szervezni, hogy magukat elkapják. 

Trondam gyorsan átfutotta magában a lehetőségeket. Azon felül, hogy egy folyamatos „rábasz-
tunk, rábasztunk, ó jaj, rábasztunk” hang visított agyában, megpróbált józan maradni. Igen, ha itt 
hagyják a két civilt, akkor akár jobban is teszik, ha maguktól jelentkeznek börtönbe vagy ön-, és  
klónmegsemmisítésre. Ha azonban viszik őket, akkor megtudhatják a valódi titkot. Feltéve ha az 
igaz egyáltalán, senki nem tudja már. 

Nem volt kérdéses, most innen mindenképpen menni kell. Vissza a városba és ott elrejtőzni. És 
meg kell várniuk a segítséget, ami néhány óra múlva itt lehet. Csak ez a lehetőség maradt.

Trondam sóhajtott egy nagyot és előrement az alagút szervízjáratába, ahol már megcsapta arcát 
a geotermikus hőenergiát szállító vaskos csövek forrósága. Két kilométer idebent. A városban aztán 
meglátják, mi lesz…

A szervízjárat két kilométer hosszan, szinte nyílegyenesen vezetett vissza, a város szíve felé, 
ahol a fő kitermelőközpont helyezkedett el. A nem túl széles, mindössze három méteres, plazma-
lámpákkal gyéren megvilágított alagútban akkora volt a forróság, hogy azt hitték, kicsapódik min-
den víz a szervezetükből és elájulnak. Ha még néhány kilométert kellett volna megtenniük, akkor 
komoly gondjuk lett volna az életben maradással. 

Az alagút végén a folyosó kiszélesedett és egy hatalmas föld alatti terembe torkollott. Több tu-
cat, geotermikus energiát feldolgozó és elosztó gépezet zúgott és okádta magából a forróságot. A 
közel ötven méter magas és vagy kétszáz méter alapterületű teremben ezek az elosztóberendezések 
a padlótól a plafonig értek, elnagyolt henger alakúaknak néztek ki kiálló modulokkal, kiegészítő 
egységekkel, sötét tömegük felszínéről pedig irányítópanelek világítottak. A mennyezeti plazma-
lámpák fénye valahol az ötven méteres magasság felénél elenyészett, így a padlón való séta során 
jól meg kellett figyelniük, hova lépnek, nehogy felbukjanak valami kábelben, vagy beleessenek egy 
aknába, mert bizony ilyen is volt és elfelejtették lefedni ezeket. 

Mei vörös lencséi enyhén irizáltak a félhomályban, egy vadászó démon benyomását keltve ez-
zel. Ő ment előre, neki voltak a legjobb „felszerelései” még az ilyen helyeken folytatott harchoz is.

A falakon persze fent világítottak a megfelelő iránymutatók, hogy ebből a teremből hova lehet 
jutni. És ami a legfontosabb, hogy volt egy lift is, ami a felszínre vezetett. 

– Felmenjünk? – kérdezte Mei.
– Aha – válaszolt Trondam és a terem mélye felé nézett, közben mesterséges szemével a beérke-

ző fényeket próbálta erősíteni.
– Biztos? 
– Muszáj, mert mindjárt felrobban az agyam. És ezzel nem vagyok egyedül. 
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– Oké. 
Mei előrement és a lift feliratok irányában, árnyékról árnyékra lopakodott végig, nehogy itt is 

csapda várja őket. Azonban senki nem volt idelent. 
A felvonóhoz érve Trondam intézett gyors beszédet. 
– Na emberek. Akkor ha felértünk, egyből próbáljunk fogni valami járművet. Már nem érdekel, 

hogyan. Ezzel megpróbálunk elhúzni  valami rejtett  helyre.  Nemrég utánanéztem és megtudtam, 
hogy ez a város nem teljesen békés hely ám. A helyi Caldari megatársaság ellen az adói miatt egy 
kisebb tüntetést szerveztek. Az ellenük fellépő roppant erőszakos megoldások tovább gyűrűztek és 
az elmúlt egy év alatt kialakult egy úgynevezett szeparatista mozgalom, akik sok eszközzel egy ki-
sebb terrorista hálózat szerűséget tartanak életben. Rejtőzködnek sokfelé, többnyire ott, ahol senki 
nem számít rájuk. A helyi rendőrség, valamint a most ránk is vadászó elit egység már megpróbálta  
elkapni őket, de kevés sikerrel. Azóta a mozgalom kiterebélyesedett, a hírforrások szerint közel öt-
száz tagjuk van. És gerillaharcot folytatnak. Néha kirabolnak egy áruszállító járművet, céges alkal-
mazottakat molesztálnak és a helyi gyárak ellen több, elég jól szervezett akciót hajtottak végre. Itt 
robbantottak, vagy csak egyszerűen tönkretették a gyártóberendezéseket, minél nagyobb károkat 
okozva a megatársaságnak. Halálos áldozatokat azonban sehol nem említettek, tehát ezek amolyan 
fehér lovagok a cég ellen. Még mindig hiszik, hogy mennek ezzel valamire, de csak azt érik el, 
hogy ha elkapják őket, akkor a büntetésük súlyosbodik csak. Nekünk azonban jók lesznek most, 
mert sok rejtekhelyük van és ott el tudunk időzni egy ideig. Addig, míg a régi flotta társaim ideér-
nek és az ő segítségükkel elhúzunk. Ez rendben van minde… hm, vagyis ezt fogjuk tenni – javította 
ki magát a férfi mert ennél jobb tervvel senki nem tudott volna előrukkolni. 

– Mikor érkeznek a társai? – kérdezte a szőke. 
– Néhány órán belül. Maximum egy nap. Ugye úgy terveztem, hogy megvárjuk őket csendben, 

békésen, de itt valami nem stimmel magukkal Miss műmell. Már nem véletlenül bukunk le, hanem 
ez már hajtóvadászat. 

Eközben beszálltak a liftbe, hogy a felszínre jussanak. Az utolsóként belépő Trondam még egy 
aggasztó dolgot is mondott. 

– Hát bizony nagy baj van, jönnek a járatból felénk.
– Micsoda? Hogyan ilyen gyorsan? – kérdezte elképedve Volre. 
– Szerintem látták, mikor bementünk a szervízjáratba. Ott meg már csak végig kellett rohanni-

uk. Nekik nem kellett óvatosnak lenniük, mint nekünk, ezért gyorsabban tudtak haladni.
Trondam lecsapta az ómódi, fémrácsokkal összeeszkábált lift ajtajait és nyikorogva emelkedni 

kezdtek. Remélték, hogy az üldözők nem látták, hogy lifttel mentek fel. Ha mégis, máris küldik az 
egységeket, ha nem, akkor még keresgélnek egy ideig.  

A lift a felszínre ért és máris szorgosan tevékenykedő drónokat és embereket lehetett látni az el-
osztóterem feletti irányítószobában. A helység berendezése sok kontroll egységből, kivetített ener-
giahálózati térképpel, továbbá vas székek tucatjaival volt berendezve. 

A dolgozók – akik közel harmincan lehettek itt – szinte egy emberként tartották fel a magasba 
kezeiket. Elég rutinos mozdulatnak tűnt ez tőlük, mintha nem először lennének ilyen helyzetben. El-
képzelhető volt az, hogy ez a kis terrorista csoport már látogatást tett errefelé.  

Mei kilépett a bejáraton az éjszakai város külső kerületébe. A felhőkarcolók tőlük néhány kilo-
méterre világítottak, jól ki lehetett venni még ilyenkor is az aktív légi forgalmat. Ez a kerület, ahol 
ez az energia elosztó központ volt, alacsony, de annál nagyobb alapterületű épületekkel volt tele. Ez 
volt az iparnegyed. A legközelebbi gyár két, toronyházakkal vetekedő magasságú kéménye okádta 
még ilyenkor is magából a tömény füstöt, amit a szél jelen pillanatban a belváros felé vitt. Raktárak 
és űrhajógyárak takarták el a horizontot, ezen épületek közt pedig hatalmas útkereszteződés terpesz-
kedett csendesen, senki nem járt errefelé. A különleges útburkolat, ami hasonlított az óvilág aszfalt-
jához itt más anyagból készült. Emiatt feketén csillogva verte vissza az égen a fényes, nagyméretű 
hold fényét. Még távcső sem kellett ahhoz, hogy a kráterekkel tarkított felszínt szépen ki lehessen 
venni. 
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Az energia elosztó központ közelében néhány jármű parkolt: antigravitációs, légpárnás, turbinás 
kis repülők és hagyományos kerekes járművek. 

Mei fülét megcsapta a sziréna hang. A közelben az útjelző táblák hirdették az űrkikötő felé ve-
zető alagút bejáratát. A hang onnan érkezett. A nő visszafordult.

– Totálisan rábasztunk, már ide is jönnek – tekintete a vörös írisz miatt ijesztő volt, ráadásul a  
bekapcsolt adrenalin adagoló valahogy mintha több ideig üzemelt volna a kelleténél. A nő halánté-
kán kidagadtak az erek, nyaki izmain is látszódott a feszültség és úgy izzadt még a lenti forróságtól, 
hogy szemébe lógó hajtincsei – mert a fejpántot levette – most összeálltak és víz csepegett le róluk. 

– Mennyi időnk van? – kérdezte Trondam. A nőhöz hasonlóan róla is ömlött a víz. Hátrazselé-
zett hajából most egy-két tincs elállt a rendezettségtől. Csak egy szintetikus-bőr mellény volt rajta 
hasonló anyagú nadrággal, csupasz, izmos karjai fényesen csillogtak a terem fényében, ahogy szorí-
totta karabélyát. Jobb szeme, ami mesterséges volt, elütött a másiktól, táskás lett és úgy látták, hogy 
az alsó szemhéj bevérzett és megdagadt: a nagy hőmérséklet kikezdte a mikró áramköröket. 

– Talán egy perc a hangforrás analízis alapján – Mei újra kinézett és vissza. – Francokat egy 
perc, ezek gyorsabban jönnek… fél percünk van. 

– Oké. Volre keress egy kocsit! Mei, fuss el távolabb, onnan lőj rájuk, ha addig nem tudunk el-
indulni. 

Egy szó nélkül kilódultak a teremből és feladatukra indultak. 
Volre is úgy izzadt, mint az óvilág igáslova. Tartott attól, hogy fejében az implantok zárlatosak 

lesznek a halántékról befolyó izzadtságtól. Fején még mindig ott volt a cowboy kalap, amit már az 
alsó pánttal a fejéhez erősített, nehogy leessen. A fehér vászonszövet már magába itta az izzadtság 
egy részét, emiatt a feje búbjánál sötétebb színű lett. 

Beugrott az első légpárnás kocsiba, fejéből kihúzta a milliméter vékony kábelt és rácsatlakozott 
a jármű irányítórendszerére. Ez mindössze három másodpercig tartott, majd a kis jármű hajtóművei 
életre keltek. 

– Idő? – kérdezte üvöltve Trondam.
– Tíz másodperc – kiabált vissza Mei, majd egy kis fémből készített kapcsolószekrény mögé 

térdelt és mindkét energiafegyverét a közeledő, már vizuálisan is látható autók felé emelte. 
– Bassza meg! – káromkodott Trondam. Mei készültségét látva tudta, hogy ez a tíz másodperc 

azt jelenti, hogy le kell szedniük a közeledőket és csak utána tudnak meglépni, máskülönben túl sok 
üldözőt fognak összeszedni. Azt azonban nem tudta, hogy mennyien jönnek, de mivel Mei harcra 
készült, így a nő döntése alapján van esély. 

A kis autó kiemelkedett a parkoló erőteréből és a bejárat elé lebegett. 
Trondam megrázta a fejét. 
– Tedd le odébb és kapj fel egy puskát!
– Remek… – sopánkodott a Gallente férfi, és gyorsan a bejárat mellé állította járó hajtóművek-

kel a kocsit és kiszállt belőle, majd még a fejvadászoktól zsákmányolt részecskegyorsítós puskát 
szedte elő táskájából. Teljes energiára állította és futva indult el egy lehetséges fedezék mögé. 

Két sugárhajtású rendőrjármű közeledett. Igen, ezek elől valóban nem sikerült volna meglépni-
ük. Le kell szedni őket és utána kell eltűnni, azt is gyorsan, mert az erősítés beéri őket. 

A kis járművek lapos alja a talaj felett lebegett fél méterrel. Ívelt, fekete üvegből készült tetején 
forogtak a lézerfényekből alkotott szirénák. Hátul két kis hajtóműve volt, ami felszíni közlekedés-
ben akár kétezer kilométer per órás sebességre is fel tudta gyorsítani. Persze a városban ez szinte 
azonnali halál lett volna, de azon kívül, a hegyek között még versenyezni is szoktak ilyenekkel. 

– Két másodperc – dörgött már Mei hangja – és egy… és TŰZ!
Volre-val együtt elsütötték a fegyvereket és megkezdődött legsebesebb üldözőik likvidálása.  

Két lézersugár vágódott a jobb oldali járműbe és ebből az egyik eltalálta a hajtóművet. Ez fel-
robbant és az autó máris letért pályájáról és beleszáguldott egy oszlopba. 

A másik felé Volre küldte a részecskeágyú lövedékét. A fémmag áttépte az autó és a benne uta-
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zók testét és továbbrepült, majd egy épület oldalába csapódott. A jármű eleje a föld felé esett, ott  
szikrákat kezdett szórni, majd annyira felizzott a súrlódástól, hogy hirtelen felrobbant. Darabjai lán-
goló mini üstökösként szálltak mindenfelé. 

A picsába, mit művelek, kérdezte magától Volre. Éppen kinyírt pár hatósági személyt, ahelyett, 
hogy csak megbénította volna a járművüket. Mi történt vele?

Trondam visszanézett és látta, hogy az ócska lift ereszkedik le. Vagyis akik utánuk jöttek, mind-
járt jönnek fel. A férfi visszafutott és egy gyújtógránátot dobott még be, tíz másodperces időzítéssel. 
Elvileg mikor kinyílik odalent az ajtó, éppen akkor fog robbanni.

Beugráltak a légpárnás járműbe. Volre ült a volán mögé, kalapját a fejébe tolta és meghúzta alul 
a madzagot. Melléje Trondam ült. A középső két ülésre a szőke és a kopasz, hátra pedig Mei.

A kis jármű hajtóművei felduruzsoltak, majd megindultak a belváros irányába. 
Miközben távolodtak az energia elosztó központ épületétől, egy tűzcsóva csapott ki az ajtón. 

Ezek szerint a gyújtógránát berobbant és az általa felszabadított energia utat keresett magának  oda-
lent és a felszín felé egyaránt. 

Elhagyták a külső kerületeket és észvesztő sebességgel beljebb hajtottak.
A két leggyorsabb rendőrjárművet elintézték, a többi valószínűleg túl lassú ahhoz, hogy most 

egy darabig fenyegetést jelentsen. Nem tudták, hogy a bekötő úton lesznek-e még további rendőr-
blokádok. Csak remélni tudták, hogy nem. 

Volre kiabálva kérdezte: 
– Ez most fasza, hogy el tudtunk húzni, én megyek is a belváros felé, de végül is hova is hajtsak 

pontosan?
– Hajts egy biztos helyre, valahol odabent – kiabált vissza Trondam. 
– Milyen biztos helyre?
– Oda, ahol kevés ember van. 
– Akkor miért épp a belváros felé megyünk, ahol mindig kurva sok ember van? 
– Azért, mert ezen a területen keresnek minket. Mindjárt jönnek a kopterek is. Ha itt maradunk, 

a kameráikkal kiszúrnak, ha a toronyházak közé megyünk, ott el tudunk rejtőzni. 
Volre húzta a száját, de nem tudott előrukkolni jobb ötlettel. 
Mivel már beesteledett, így a külső kerületben a felszíni forgalom meglehetősen ritkásnak volt 

mondható. Az egyik híd, ami a város szívébe vezetett, szép kilátást engedett az elterülő panorámára. 
Fények mindenütt, lebegő járművek százai a tornyok közt, a háttérben a gigászi, kráteres fényes 
hold. 

Lehajtottak a hídról és már sűrűsödni kezdett a forgalom. Hiába volt este, a belváros az belvá-
ros. Forgalomirányító lámpák tartották fel az alul hőt, vagy mágneses teret képező járműveket, a ke-
rekesek pedig kényelmesen vártak. 

Egy kereszteződéshez értek. Ezen a csomóponton pedig akadt egy rendőrautó, aminek berende-
zései a sofőrök arcát követve azonnal felsípoltak, amint Trondamék a közelbe értek. 

A kerekes rendőrautó szirénái életre keltek és megindult a járművük felé. Eközben persze adta 
le a jelentést. 

Volre rádőlt az egyik leágazásra és két szűk építésű torony közé száguldott be. A légpárnás jár-
mű mindössze csak egy méterre tudott elemelkedni a talajtól, így a kerekes jármű szépen tudta ül-
dözni. 

– Szólok ha lassíts!  – mondta Trondam és kezdett  kikászálódni üléséből, hogy megeresszen 
majd egy lövést. – Mei, készülj te is!

A nő bólintott. 
A rendőrautó már közel ért. Már egészen biztosan leadta a rádióadást. Valószínű követni akarja 

a menekülőket addig, míg az erősítés ideérkezik és bekerítik őket, vagy valami elfogóhálót  lőnek 
rájuk. 

– Most! – kiáltott Trondam.
A légpárnás jármű fékező hajtóműve teljes energiával kezdett üzemelni és a Gallente férfi úgy 
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fordította el a járművet, hogy annak a jobb oldala – ahol Trondam és Mei lógott kifelé fegyverestül  
–  az üldöző jármű felé nézzen. 

A rendőröknek nem sok esélyük volt, két lézernyaláb és pár robbanólövedék tépte szét a kocsi-
juk elejét, roncsolta össze a szélvédőt, lyukasztotta át a tetőt. A bent utazó két rendőr meghalt. 

Volre újra irányba állt és felgyorsított. Majd hajtott tovább… legalábbis szeretett volna. 
Szemből, a toronyházak közt egy kopter jelent meg, a feltűnése pillanatában két villanás látszó-

dott és rakétákat küldött útjára. 
A Gallente férfi nem tudott kitérni és a rakéták becsapódtak. Mivel azonban őket nem megölni, 

hanem elfogni akarták, így a robbanás a közelükben lévő épületek falán zajlott le. 
A lökéshullám elsodorta a járművet, ami nekicsapódott egy kékes energiáktól villámló oszlop-

nak. Majd onnan lepattanva már a földre zuhant, leálltak a főhajtóművek és a kis jármű az úttesten 
csúszva belecsattant egy másik járműbe. Az megfogta egy pillanatra, a légpárnás felborult, pördült 
egyet és az oldalán állapodott meg. 

– Ááá – üvöltötte Volre és kikászálódott a vezetőülésből. Eközben hallhatták a kopter hangját is, 
amint közeledni kezdett. 

– Ó, hogy a… – sziszegte Trondam a fogai közt, majd a földre gurult és megpróbált felállni. 
Mei nem szólt semmit, látszólag semmi baja nem volt. Hagyta magát a földre zuhanni a kocsi-

ból, majd felállt és kilesett a közeledő kopterre. 
– Húsz másodperc. Kifelé, kifelé! – kiáltotta.
Trondam ocsúdott és segített kiszállni a vérző homlokú szőkének és az épségben lévő kopasz-

nak. 
– Tíz másodperc! – üvöltötte Mei. Fél térdre ereszkedett és egyéb parancs hiányában célozni 

kezdett a kopterre. A hosszúkás, óvilági helikopterre emlékeztető testű gép, golyó és lézer álló pán-
célzatban közeledett.

Trondam érezte, hogy vége a dalnak. Elkapták őket. A kopter kiiktatta a járművüket, gyalog-
szerrel pedig nem jutnak majd messze. És ennyi…

Ekkor azonban…
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4. RÉSZ: SZÖKÉS A BOLYGÓRÓL ÉS MISS FRAN-ÉK VALÓDI TITKA

MESSOYA NAPRENDSZER
II-es bolygó Kolónia, belváros
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Ihatalo
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.3
65 ugrás a célig…

Egy sugárhajtóműves, közel tízszemélyes, áramvonalas, lövedékre emlékeztető formájú kis jár-
mű lebegett melléjük, melynek fekete burkolata félrecsúszott és egy Caldari férfi emelkedett fel be-
lőle. Vállához egy irányítható rakétát elindító szerkezetet emelt és egy durranás kíséretében, felső-
testével hátradőlve útjára indította a halálos lövedéket. 

A rakéta átszáguldott a toronyházak falai közt a közeledő kopter felé, aminek nem volt túl gyors 
reakciójú a pilótája. Megpróbálta felrántani a gép orrát, de már későn. A rakéta a pilótaablak üvegén 
robbant fel, betörve azt, széttépve és megsütve a pilótákat, majd a még működő hajtóművek a gépet 
spirális pályán a talaj felé eresztették. Ott összetörve pattant egyet, de nem robbant fel. 

– Befelé! – mondta az imént tüzelő, Caldari-nak tűnő, vörös tarajos frizurát viselő férfi, akinek 
testén megannyi tetoválás díszelgett, piercingek ékesítették testét és rövid láncok lógtak füléből, or-
rából, szájából. 

Trondam nem tudta, ki ez, de most nem volt választásuk. Beszálltak a látszólag megsegítésükre 
érkező járműbe. 

A sofőr, egy rövid hajú, szintén Caldarinak látszó férfi volt, műanyag kezeslábasban, fejéből ká-
belek csatlakoztak a ruhára és a járműbe. Szeme koromfeketék volt, úgy tűnt, szinte nem is ember 
már ez. 

Trondamék beszálltak a járműbe, aminek becsukódott a teteje és elindult… valahová.
– Ne aggódjatok tessérkéim, a teteje ennek a kocs'nak szűrőkkel van ellátva, nem látnak be a 

zsa'uk ide semmilyen ketyerével.
Trondamék testében még tombolt az adrenalin az életveszély miatt, így beletelt jó néhány má-

sodpercbe, míg le tudták reagálni az elhangzott mondatot. 
– Tessérkéim, azt mondtad? – kérdezte lihegve Trondam.
– Azt biza. Jók vótatok. Tu'od, mi követjük a zse'nyákok dumáit, és tudtuk, hogy güsztök.
– Gyüszünk? Jövünk, úgy érted? 
– A'há. Oszt vá'tunk má' titeket biza. 
– Vá'tatok? Ez fasza, de bocs már, de te ki is vagy? Mert te tudod kik vagyunk mi, de azt nem 

tudom, ki vagy te.
– Há' mi vagyunk a mo'galom.
– Mozgalom? 
– A'há, a mo'galom. 
– Te tudsz beszélni rendesen? – Trondamban kezdett felmenni a pumpa, hogy egy lehetséges be-

szélgetésben majd vissza kell kérdezni. Várhatóan sokszor. 
– A'há hone – kacsintott a vörös tarajú férfi. 
– Fasza. 
Tehát megtalálták őket, éppen időben, gondolta magában Trondam, megpróbálva elhessegetni 

az iménti kis párbeszéd idegesítő hangtónusait. A férfinek ez volt a terve, hogy kapcsolatba lép ez-
zel a szervezettel, akik talán segíteni tudnak nekik elbújni, mindössze csak pár órára. Sejtette, hogy 
a rendbontás miatt szimpatizálni fognak velük, de arra nem számított, hogy ilyen gyorsan meg is ta-
lálják majd őket. 
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Eközben a sugárhajtóműves kis gép elszáguldott az épületek közt. Nem emelkedett a magasba, 
hanem a toronyházak labirintusában, a felszíni forgalom felett néhány méterrel repültek át. 

Közel öt perc száguldás után a kis sugárhajtóműves gép úgy tűnt, megáll. A kilátóablak újra át-
tetszővé vált és a külvárosban voltak ismét. A kis gép éppen a felszín alá ereszkedett, egy hangár 
földbe süllyesztett bejáratán át. 

Amint a tető visszazáródott, a kis, felszíni sikló teteje hátrahúzódott és fegyveresek tucatjai cé-
lozták be az utasokat. 

A vörös tarajú férfi kiugrott, látszólag otthonosan érezte magát. Majd megfordult és visszanézett 
a siklóba.

– Akó most szállja'ok ki!
– Szálljunk ki? – kérdezte Trondam és megint érezte megemelkedni a pulzusát. 
– Aha, szállja'ok ki – tett sürgető mozdulatokat kezeivel a tarajos. 
Trondamék engedelmeskedtek, de fegyvereiket nem tették le. 
– Ne célozz senkire! – sziszegte Mei-nek.
– Jó, nem vagyok hülye – mondta a lány és haja mögül harciasan pillantott a több tucat fegyve-

resre. 
Legtöbbjük ápolatlan, rongyokba öltözött csöves volt, fegyverük is valami olcsó ballisztikus el-

ven működő puska látszatát  keltette.  Néhányukon harci implantátumok jeleit  lehetett  észrevenni 
fém borítású koponya, arccsont, és burkolatlan művégtagok formájában. 

A tarajos férfi csípőre tett kézzel, büszkén kihúzva magát kezdte roppant idegesítő mondókáját: 
– Na tehá'. Figyelünk má' egy ideje titeke'. Naccsibészek vagytok ám.
– Csibészek? Miért? – kezdett Trondam ártatlanságot erőltetni magára. 
– Me' jó' odapökkö'tetek e'eknek. Ésöö…
A tarajos férfi mellé egy kopasz, szövetruhát viselő férfi lépett és átadott egy pici tárgyat. A tara-

jos megvonta a vállát és tarkójában, a memória aljzatba helyezte a chipet. Szeme egy pillanatra fel-
vibrált, majd folytatta beszédjét, és mintha egy teljesen másik ember szólalt volna meg: 

– Na, tehát, figyelünk már egy ideje titeket. Nagy csibészek vagytok ám. – Ezzel barátságosan 
mosolyogni kezdett.

– Áhhá, szóval társalgási segédprogramot használsz. Értem. – Utalt Trondam arra, hogy a tara-
jos alapbeszédstílusa ez az idegesítő, szlengekkel telt érthetetlen maszlag. Valószínű készítettek már 
neki „beszédes” memóriaegységet, amit ha a fejébe dugott, akkor segítette a kulturált beszédben. 
Valószínű azért, hogy saját magán kívül más is megértse, amit mondani akar. 

– Aham, azt biza – mosolygott a tarajos. 
– Remek. Akkor tudsz beszélni mostantól érthetően? 
– Ja. – Bólogatott nagyokat a tarajos. 
– Óriási. Na tehát, ti vagytok a mozgalom? – színlelte Trondam azt, hogy nem tud semmit róluk. 
– Igen. Figyeljük a Neocon-t és ha valaki szembeszegül a megatársasággal, magunkhoz vesz-

szük, így gyarapszik seregünk. 
A tarajos kezével intett a fegyvereseknek, hogy leengedhetik azt. 
– Ti a rendszer ellen lázadók vagytok?
– Pontosan – emelte fel büszkén fejét a tarajos. 
– És ki a főnök itt? 
– Elvezetlek hozzá. De előbb te is beszélj pár szót azért magadról. Miért üldöznek titeket?
– Nos – sóhajtott fel Trondam – azért, mert ez a két ember itt, hogy is mondjam, szökevény és 

visszük vissza őket. Tényleg, tudtok adni bilincseket? 
– Persze – intett az egyik férfinak a tarajos, aki adott is két bilincset nekik. 
Volre és Mei, de még a szőke és a kopasz is tudta, hogy most el kell játszaniuk ezt a szerepet, 

nem mondhatták ki az igazat. Ki tudja, mit tennének ezek, ha egyrészt megtudnának, mennyi vérdíj  
lóg a levegőben, másrészt még a végén megsérthetik a szőke és a kopasz fejébe épített memóriát. 
Már ha egyáltalán igaz az a történet. 
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Trondam elvette a két bilincset, a szájukat húzó két utasukhoz lépett és hátrabilincselte kezeiket. 
A szőkének még a fülébe súgta. 

– Tudja, nagyon jól áll magának ez a karperec. Remélem, sokszor látom majd így még az élet-
ben.

– Roha… – a nő hirtelen elvágta mondatát, nehogy lebuktassa saját magát. 
A tarajos folytatta:
– Mellesleg, ez a szőke nő szép darab, nem bánod, ha kicsit elszórakoznak az embereim vele?
Trondam arcán önelégült vigyor terült szét: – Már hogy bánnám? Csak tessék, azt csináltok 

vele, amit akartok. 
A tarajos szája is vigyorra húzódott és intett két emberének, akik elcipelték a sírási-, üvöltési-, 

pofozkodási kényszerrel küzdő és ájulás határán lévő szőkét a hangár egy félreeső részébe. A nő 
szeméből olyan gyűlölet sütött, hogy talán a puszta tekintetével átégette volna egy űrhajó páncélza-
tát. Trondam pedig megtudta, hogy ha igaz a történet a fejében tárolt adatról, akkor annak valóban 
nagy értéke van, bármi is legyen az, hiszen Miss Fran éppen tűri, hogy elviszik… meggyalázni…

A kopasz férfi nem szólt semmit, de látszódott rajta, hogy legszívesebben kitörne innen, még bi-
lincsekkel a kezén is. 

– Ja, amúgy mikor akartok beállni közénk? – folytatta a tarajos.
– Beállni? Miről beszélsz? – értetlenkedett Trondam. 
– Hát… nem azért csaptatok oda a rendőröknek, hogy majd mi megkeressünk és beálljatok? – 

kezdett pislogni nagyokat. 
– Hahaha, dehogyis. – Kacagott fel Trondam. 
– Hát akkor miért? – pislogott újra a tarajos, ezúttal csalódottan. 
– Azért csaptunk oda a rendőröknek, hogy megvédjük magunkat. Tudod, a szőke körözött nő-

személy és ez a kopasz is itt mellettem az. Vérdíj nincs a fejükön, pusztán csak körözés. Mi beléjük 
botlottunk és elfogtuk őket, de aztán a zsaruk át akarták venni őket tőlünk. Azonban a mi megbí-
zónk a lelkünkre kötötte, hogy ezt nem engedhetjük. Végül a zsarukkal összevesztünk, ők erőszakot 
akartak alkalmazni és a többit ki tudod találni már. 

A tarajos gondolkodóba esett. Szemét összehúzta és úgy fürkészte Trondam tekintetét. A Min-
matar férfi pedig csak remélni tudta, hogy bődületes hazugságának legalább csak egyetlen részletét 
el fogják hinni. 

– Oké, ööö, hogy is hívnak?
– Trondam. Trondam Rei. 
– Oké, Trondam. Akkor odaviszlek a főnök elé, jó?
– Aham, de igazából nem vagyok rá kíváncsi és…
A tarajos úgy nézett vissza, mintha éppen egy műalkotását szerette volna megmutatni és a férfi 

nem kíváncsi rá. 
Trondam gyorsan kijavította magát:
– Jó, akkor vigyél a főnököd elé. Bár ha már így összefutottunk, akkor elmondanám, hogy mi 

csak menedéket keresünk pár órára.
– Menedéket? 
– Aham. Tudod, a zsaruk keresnek minket. 
– Tudom. Majd a főnök eldönti, hogy adunk-e nektek menedéket. 
– A foglyomat épp most árasszátok el kedvességetekkel. Nem tekinthetnénk fizetségnek azt? 
– Majd a főnök eldönti – a tarajos hangja már barátságtalanul csengett. 
Mei és Volre csendben maradt. Tudták, hogy ha bármit mondanának, azzal legfeljebb a saját le-

bukásukat segítenének elő. Ugyanakkor azzal is tisztában voltak, hogy ha ebből a „mozgalomból” 
bárki megnézi a Neocon-ban az adataikat, máris vége a dalnak, hiszen a vérdíj az vérdíj. Barátokat 
fordított barát ellen ha kellett, hiszen a pénz még mindig Új Éden legnagyobb ura volt, éppúgy, mint 
az óvilágban. 

Trondamék követték a tarajos férfit a hangár mélye felé. Az épület egykor egy közeli gyár privát 
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űrkikötőjének adott otthont, melybe akár egy ipari hajó is be tudott ereszkedni. A fedőkupola közel 
fél kilométeres átmérőjével borította be az alul fekvő mini város területét. Ez a mozgalom valószí-
nűleg elfoglalhatta ezt a létesítményt és a megatársaság – bár jól tudta, hol vannak – nem tett sem-
mit, hogy kifüstölje őket innen. Nem volt elképzelhetetlen az, hogy emögött piszkos üzleti érdekek 
állnak. Például lehet, hogy éppen a megatársaság pénzelte ezt a kis lázadó mozgalmat azért, hogy a 
miattuk „lehetetlenné vált” logisztika, gyártás, biztonság ára még nagyobb legyen. A másik lehetsé-
ges magyarázat arra, hogy miért nem füstölik ki őket innen az volt, hogy ez a mozgalom valóban 
elég ütőképes és egy nyílt támadásban hatalmas vérfürdő lenne. Ezek tűntek a logikus magyarázat-
nak arra, hogy miért nincsenek innen kitakarítva ezek. 

A földalatti létesítmény felső szintje két űrhajó és sikló állásból állt. Erőterek biztosították azt, 
hogy a hajóknak ne kelljen letenni „talpaikat”. A két kör alakú parkoló állásról széles és enyhén lej-
tő masszív hidak vezettek a henger alakú létesítmény falába. Innen letekintve egy hozzávetőlegesen 
fél kilométer mély kútnak tűnt ez. 

A henger falán széles szerpentin út vezetett a mélybe, mely elég széles volt ahhoz, hogy kis ra-
kodókocsik, drónok és emberek kényelmesen elférjenek egymás mellett. Lebegő liftek biztosították 
a szintek közötti még gyorsabb közlekedést, melyek szintén eléggé nagyok voltak ahhoz, hogy akár 
egy űrhajó modulját is szállítani tudják. 

A henger alja innen fentről tekintve fényárban úszott, és rengeteg felszíni sikló, továbbá légpár-
nás, kerekes, antigravitációs, sugárhajtású jármű parkolt ott, melyek körül sürögtek az emberek. Ké-
kes fények cikáztak, ahogy a javítódrónok és emberek a munkájukat végezték. 

A henger alján, a – talán keleti – falban egy akkora ajtó állt, hogy nem volt kétséges: ezen ke-
resztül volt összekötve azzal a gyárral, amitől elfoglalták ezt. Az ajtó vastag, közel tízszer tíz méte-
res volt és figyelmeztető jelzései azt mondták, hogy mögé belépni csak engedéllyel lehet. Ugyanak-
kor a szabványosított vészjelzések festése is feltűnő volt:  „Radioaktív veszély”.  Valami hasadó-
anyag tároló helyezkedett, vagy helyezkedik el még mindig a másik oldalán. 

A hajóállásokról a lejtős rámpán keresztül lesétáltak a henger falába. Ahogy odaértek, a tarajos 
feléjük fordult. 

– Ott nem messze – mutatott egy fém ajtóra, mely előtt néhány fegyveres állt – várhattok, míg  
elmegyek a főnökért. Ne ijedjetek meg, ha kétségbeesett sikoltásokat hallotok majd.

– Tudom, a szőke – vigyorgott Trondam. 
– Azaz – mosolyodott el egy pillanatra, de azon nyomban visszatért barátságtalan arckifejezése. 
Trondamék a tarajost nézték, amint beszáll egy liftbe és a mélybe ereszkedik. 
Ők pedig elindultak a nem egész húsz méterre elhelyezkedő fémajtó felé. A nyílás elé érve sírás 

és könyörgő hangok csapták meg fülüket: tudták, hogy az ajtó mögötti helységek közül az egyikben 
Miss Fran büszkeségét tiporják a földbe. 

Míg Trondam és Volre besétált a terembe a fegyveres őrök előtt, addig Mei a központi henger 
szemben lévő oldala felé meredt. Szeme vörösre váltott, hogy közelíteni tudjon a megfigyelt terület-
re. A Minmatar férfi észrevette, hogy Mei nagyon figyel valamit, ezért megállt, majd megkérdezte:

– Mi baj?
– Semmi. Csak láttam valami érdekes modult – majd a férfi felé fordult és egy hang nélkül, csak 

szájával tátogva úgy, hogy a fegyveresek ne lássák, olyat mondott, amitől Trondamnak kihagyott a 
szíve egy ütemet: – A fegyveresek puskái csőre vannak töltve és szemben vannak mesterlövészek is. 

Trondamnak ekkor esett le a tantusz: tudták, hogy ha ez a mozgalom megnézné a Neocon-ban 
az adataikat, akkor egyből lebuknának a vérdíj miatt. Azonban a tarajos éppen azzal kezdte, hogy a 
Neocon-ban figyelték őket. Tehát már tudnak a vérdíjról és a fegyveresek pedig nem a rutin munká-
jukat végzik, hanem majd rájuk fognak figyelni, ki ne törjenek innen. 

Trondam agyában újra felsípolt a „rábasztunk, rábasztunk, ó jaj, rábasztunk” hangsorozat. 
Volre megfordult, nem értvén, mi történik. Mikor azonban a Minmatar férfi mellette elhaladva 

megfogta a karját, jól megszorította azt és fogai között sziszegve mondta, hogy „Baj van”, Volre 
azonnal befogta a száját. 
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Besétáltak a terembe, úgy téve, mintha nem vették volna észre azt, hogy ez csapda. Az ajtót rá-
juk is csukták mögöttük, így most maguk voltak csak ebben a kis előszobában, ahonnan két, ajtóval 
elzárt járat vezetett tovább. Egyik mögül könyörgő hangok, sikoltások, elhaló nyögések érkeztek, a 
másik felől semmi. 

A beszélgetést halkan folytatták le. Először közölték Volre-val is, mi a helyzet, majd jött az első 
kérdés. 

– Mit tegyünk? – kérdezte suttogva a Gallente férfi.
– Kihozzuk a szőkét. A kopasz itt van velünk. Aztán eltűnünk. 
– Hogyan? Nem nyitják ki a hangár ajtaját. Nem tudunk meglépni. 
– Láttad a kút alját? 
– Igen… Áhá, értem… Ó… na neee…
– De, nincs más választás. Már tuti hívták az elit egységet, hogy itt vagyunk. 
– Akkor sietnünk kell – bólogatott Volre. – Hogy kezdjük?
Mielőtt bárki bármit mondott volna, Mei már fel is tépte az ajtót, ami mögül a sikoltások érkez-

tek. Ezek egy másodperc múlva abbamaradtak, majd helyüket átvette két férfi fájdalmas haláltusájá-
nak hangja. Nem egész egy perc múlva Mei újra megjelent az ajtóban, vállán cipelve Miss Fran 
meggyalázott testét. A nőről le volt tépve a ruha úgy, hogy melleit és nemi szervét szabadon hagyta. 
Csúnyán megerőszakolták ezen kis idő alatt. 

Trondam nem tudta, hogy most sajnálja, vagy azt gondolja, megérdemli. Amint kiderül az igaz-
ság a valódi kilétükről, ezt újra át fogja gondolni. 

Mei már előzőleg levágta a nőről a bilincseket. A kopasz kezéről is eltávolította a karpereceket, 
és a férfi azonnal a szőkéhez ugrott segíteni, aki félig ájultan lett a padlóra fektetve. 

Míg a kopasz és még Mei is a szőkét pofozgatta finoman és kedves szavakkal próbált szétzilált 
büszkeségéből megmenteni valamit, addig Trondam azon járatta az agyát, hogyan lépjenek meg in-
nen. 

Ezek már biztosan szóltak a haditengerészet elit egységének és a rendőröknek is. Valószínű nem 
ide hívják majd őket, ezért egy találkozó lesz megbeszélve, ahol az átadást megejtik. Addig pedig 
be lesznek ide zárva, még az sem kizárt, hogy valami gázt rájuk engednek, hogy biztosan harcképte-
lenek legyenek. Tehát innen ki kell törni és le kell jutni a legalsó szintre. Ott valahogy kinyitni a 
nagy ajtót és olajra… Na persze… Trondam kezdte érezni, hogy most tényleg „rábasztak”, mert oda 
lejutni a lehetetlen kategóriát súrolta. 

Azonban – mint valami mentőhívás – életre kelt a Minmatar férfi karján a kommunikátor. A hí-
vást elfogadva egy tízcentis, holografikus nő képe jelent meg. Amarr származású volt, fekete csuk-
lyáján még kicsinyítve is látni lehetett a gyártó fényreklámját, amik keresztbe futottak a fejrészen. A 
többi részletet nem tudták kivenni innen. 

A holografikus kép csettintett egyet és a férfire mutatott. 
– Trondam Rei, megvagy te 'matar bitang – hallatszott egy vidám, kissé érces női hang.
– Aylar Bren! Te nyavalyás… – válaszolt mosolyogva Trondam és gondolatban kiegészítette a 

mondatot a „ribanc” szóval. 
– Üzenetet küldtél, hogy szarban vagytok. Gondolom ez semmit nem változott. 
– Nem hát. Már kételkedek abban, hogy siklóban hagyjuk el ezt a bolygót és nem inkább a klón 

aktiváláshoz szükséges adathalmaz formájában. 
– Na, a dumád még mindig a régi te faszlovag – kacsintott a csuklyás nő. 
– Ezek szerint emlékezetes voltam neked? Élvezted egy 'matar férfiasságát?
– Azóta sem voltam 'matarral, csak Amarral, még egyszer nem süllyedek le. 
– És ha megint leitatlak? 
– Akkor meghalsz.
A társalgás könnyedsége és vidám tónusa megdöbbentette Mei-t és Volre-t. Sejtették, hogy ez a 

nő Trondam régi flottatársa lehet, akik a segítségükre érkeznek majd… ki tudja mikor. 
– Merre vagytok Aylar? Mikor értek ide?
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– Már itt vagyunk vagy két órája. 
– Micsoda? – Képedt el Trondam. – Hisz alig pár órája hívtalak titeket. 
– Na ja, de mikor ezt megtetted, csak pár ugrásra voltunk, és épp unatkoztunk. Gondoltuk, előbb 

idejövünk. Aztán Croy és Max azonnal felmentek a Neocon-ra, hogy utánatok nézzenek. Valahogy 
sejtettük, hogy baj lesz. Persze nem tévedtünk és nemrég rábukkantunk a rólatok szóló jelentésre. 
Tudják, hogy itt vagytok. 

– Kik tudják? 
– A haditengerészet. Életveszélyesnek vagytok minősítve, nemcsak vérdíj van ám. A kimagasló 

jutalom mellett az elfogásotokért akár új személyazonosság is járhat. És az tudod, mekkora kincs 
mondjuk egy bűnözőnek? Tiszta lappal újra mehet be az életbe. 

– Ejha – biggyesztette le Trondam az ajkait. – Ezek szerint az utasaink a vártnál nagyobb fejfá-
jást fognak okozni valakinek, ha célba érnek. 

– Milyen utasok? – hajtotta félre a fejét a holografikus nő. 
– Á, semmi. Majd elmondom, ha találkozunk. Na… Tehát… Most akkor…
– Jövünk és megmentjük a seggeteket. 
– Az jó lenne. Mikor értek ide? 
– Már be vagytok mérve, itt vagyunk a közelben. Kihozunk titeket, mert ahol el akartatok rej-

tőzni, az ott lakók szépen fel fognak adni. 
– Erre már rájöttem, kösz. Úgy terveztük, hogy a lenti ajtón…
– Hagyd azt a picsába! Jobb ötletem van. Fogjátok be a fületeket!
A következő pillanatban a hangszórókból olyan frekvenciájú zajok csaptak ki, hogy mind a 

mesterséges, mind a természetes fülekkel rendelkező emberek azonnal odatapasztották kezeiket és 
fájdalmasan a földre roskadtak.  

A hangrobbanással vetekedő zaj néhány embernek komoly fizikai fájdalmat is okozott. 
– Na Trondam – kezdte újra a csuklyás nő –, induljatok ahhoz a felszíni siklóhoz, amivel ide ér-

keztetek! Croy és Max kinyitják a zsilipet és átveszik a pilóta cyborg irányítását is.
– Oké, indulunk. Viszlát később. 
Trondam bontotta a vonalat, majd Mei-re nézett. 
– Van egy zárt ajtónk. Tudsz vele kezdeni valamit?
– Persze – az ajtóhoz lépett, felhúzta jobb lábát és akkorát rúgott a zárszerkezet helyére, hogy az 

ajtó meghorpadt, majd kivágódott. 
A szemben lévő mesterlövészek most a hangrobbanás miatt harcképtelenek voltak. Az ajtó kö-

zelében álló fegyveresek úgyszintén. 
Mei a kezeibe fogta monoszálas kardját és kilépve a négy szédelgő puskás férfit kaszabolni 

kezdte. Egy fej hullott a henger alakú terem mélye felé, egy kettévágott puska esett a földre, két láb 
dőlt el, mellé pedig a csonk és a test esett, és egy középen kettévágott fejű utolsó ember csuklott 
össze. 

Mei bekapcsolta kardján a „tisztító üzemmódot”, majd a vibrálás végeztével elővette energia-
fegyverét is és szabályos rohamra indult a rámpa felé, hogy minél előbb visszaérjenek a kis felszíni 
siklóhoz. Az adrenalin adagoló teljes áteresztésen üzemelt, a nő amúgy is magas harci teljesítménye 
a sokszorosára növekedett ezáltal. 

Trondam futott a megvadult nő után, de képtelen volt beérni. Felmérte a helyzetet: az előbbi 
hangrobbanás még sokakat harcképtelen állapotban tartott. Ezt kell kihasználni, mert utána már ér-
kezni fognak a lövések. De vajon már az egész földalatti épületben tudnak róluk, vagy pedig csak 
néhányan? Erre a férfi csak úgy akarta megtudni a választ, hogy már kilebegtek innen. 

Mei elérte a rámpát, majd félelmetes sebességgel robogott tovább felfelé, a siklóhoz. Még sze-
rencsére nem volt senki, aki rájuk lőtt volna, vagy megpróbálkozna a megállításukkal. 

A fél-cyborg nő már félúton járt, mikor Trondam a rámpa tövéhez ért. Mögötte a kopasz és Vol-
re cipelték a szőkét, aki már elájult. Szerencsére nem volt túl nehéz ez a nő. Ha mondjuk Mei lenne 
ilyen állapotban, akkor a 130 kilójával már igencsak megszenvedne még három férfi is. 
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Mei elérte a siklót, ami mögül két fegyveres bukkant elő meglepetésszerűen. Látszólag kihever-
ték az elmúlt néhány másodpercben a hangrobbanás okozta ártalmakat. De ez sem mentette meg 
őket a rohamozó amazontól: az első férfi célra emelte puskáját, és pontosan Mei feje felé szeretett 
volna lőni. A nő azonban előrevetődött, bukfencezett egyet és pontosan a fegyveres dereka elé ér-
kezve vízszintesen vágott egyet kardjával. Nem sikerült teljesen átvágnia a testet, ezért a férfi úgy 
hullott a mélybe – még azelőtt, hogy fegyverét elsütötte volna –, hogy az oldalán még a bőr és a  
bordák egyben tartották. De már halott volt. 

A másik a sikló takarásában volt és nem látta mi történt társával. Futva indult el, hogy a támadó 
nőre rálásson, de ezt rosszul tette. Mei a másik irányból, körbe-körbe fogócska szerűen kezdett el 
futni, de legalább háromszor gyorsabb volt a fegyveresnél. Ezért néhány másodperc alatt beérte és a 
férfinak a mellkasán bukkant elő a hátulról belé döfött kard. Mei még fel is rántotta a fegyvert, így a 
penge kettévágta a szerencsétlen mozgalmi tag teljes felsőtestét, majd nyakát, végül fejét, így a tor-
zója gyakorlatilag kettényílt. 

Újra tisztító üzemmódba kapcsolás után a nő már nyitotta is ki a sikló kupoláját. Azonban az 
már akkor nyílni kezdett, mikor ő még csak a gomb felé nyúlt. 

A pilóta cyborg érces, gépi hangon kérte, hogy szálljanak be és kössék be magukat. 
Trondam érkezett oda másodiknak és lihegve ugrott be a járműbe. Újabb másodpercekre Volre, 

a kopasz és az ájult szőke is megérkezett. Mindannyian beszálltak. A sikló teteje csukódni kezdett 
és legnagyobb megdöbbenésre a hangár teteje pedig nyílni. Gyér világosság szűrődött be ide, a hold 
a horizont közelében volt, így ide nem jutott fényéből. A város mesterséges ragyogása keveredett a 
csillagos ég pulzáló, aprónak látszó, messzi napjaival. 

A sikló hajtóművei életre keltek és lassan emelkedni kezdett. 
– Miért nem lőnek? – kérdezte lihegve Volre. A cowboy kalap még mindig a fején volt, a ma-

dzaggal az állán úgy meghúzva, mintha a férfinak az élete függne a meglététől.
– Hiányzik talán? – Trondam idegesen figyelt kifelé a sikló üvegén és amennyire tudott, próbált 

a hangár belsejébe tekinteni. Megpróbált rájönni, miért nem lőnek, de a lehetséges válasz az volt, 
hogy még nem volt teljesen aktív a mozgalom készültsége velük szemben. Még csak a tarajos tudta, 
aki a néhány közeli fegyveresnek kiadta az utasítást az őrizetre, de nem számoltak külső segítség-
gel. 

– Persze, hiányzik mint Minmatarnak az Amarr invázió. 
– Hú de vicces itt valaki – fordult Trondam mérgesen Volre felé. 
– Miért, csak te hülyülhetsz? Én nem? 
– Nem hagynának abba? – kezdett el kiabálni a kopasz. – Ha Miss Fran nem tér magához perce-

ken belül, akkor nagy bajban leszünk. 
A sikló közben kiemelkedett a hangár bejáratán és az űrkikötő felé vette az irányt. Tudták, hogy 

a pilóta cyborgot már Aylar és társai irányítják. 
Trondamék egy emberként fordultak a kopasz felé, mert éppen valami túlságosan érdekes csú-

szott ki a száján. 
– Mit ért az alatt, hogy ha nem tér magához, bajban leszünk?
– Majd megtudja a hajón és…
– A picsába már ezzel a titkolózással, most akarom tudni – fakadt ki a Minmatar férfi. 
– A picsába már ezzel az akaratossággal, majd a hajón tudja meg és kész – üvöltött vissza a ko-

pasz. 
Mivel ilyen hangnemet még nem hallottak tőle, hiszen leginkább csak csendben figyelt, ezért 

most megszeppentek. 
– Jó, oké, rendben – pislogott még mindig Trondam. – Mi mást is mondhatnék?
A sikló közben az űrkikötő közelébe ért. Vajon mit terveznek Aylar-ék? Hogyan lépnek meg in-

nen? A siklót, amivel érkeztek, a haditengerészet elit egységei és a rendőrök már lefoglalták. Ami-
vel Aylar-ék érkeztek, arról nem volt sejtésük, azt azonban jól tudták, hogy ha az övékkel akarják 
elvinni őket innen, akkor a hely meglehetősen kevés lesz. Tehát kelleni fog még egy űrsikló. De va-
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jon honnan lesz ilyen? 
Amint a sikló a hangár közelébe ért, megkapták a választ: a teteje már nyitva volt és tűzharc fé-

nyeit lehetett észrevenni. Mei és Trondam ráközelítettek szemükkel a csatatéren zajló részletekre és 
elámultak, mert Aylar-ék nemcsak, hogy megtudták, hol van Trondam-ék siklója de még neki is es-
tek a néhány itt felejtett elit egységes katonának. Talán azt a helyzetet használták ki, hogy a hangár 
bejáratait védték leginkább a felszínről és az alagutakból, de fentről nem. Biztosan kinyitották vagy 
kinyittatták valahogy és berepültek a saját felszíni siklójukkal. Majd szinte hátba támadva az elit  
egység katonáit máris bebiztosították a helyszínt és éppen a megmaradt néhány ilyen katonával har-
coltak. Eddig legalább hatot terítettek le már, a tetemek szétégetve, megcsonkítva hevertek szerte-
szét az űrsikló körül. 

Trondamék járműve, melynek irányítását Volre már átvette, beereszkedett a vörös energianyalá-
bok és kékesen szikrázó részecskelövedékek sűrűjébe és az űrsikló, a „Suone” mellé lebegett. 

Aylar hangja csattant a még mindig nyílt csatornájú kommunikátorban:
– Pattanjatok be és tűnjünk el!
– Oké, igyekszünk. 
A sikló teteje kinyílt és nyomban megcsapta fülüket Aylar, Croy és Max harca a még megmaradt 

négy elit katonával: sistergés, erős zúgás, csattanások, kisebb robbanások. Aylar energiafegyverrel, 
Croy és Max részecskeágyúkkal lőtt az ellenség fedezéke felé, mely mögött a célpontok ügyesen 
mozogtak és mintha tudták volna, hová érkeznek majd a lövések. Nem véletlenül voltak „elit” szó-
val illetve. 

Trondamék kiugráltak a siklóból úgy, hogy a jármű fedezéket nyújtson a cikázó lövések elől. 
– Mei és én fedezünk, indítsd be ezt a hulladékot!
– Vettem! – válaszolt Volre, majd az űrsikló oldalához futott és kinyitotta az ajtaját. Sziszegő 

hang hallatszott, ahogy az űrhajó ajtaja feltárult és a férfi azon nyomban befutott. A kopasz pedig az 
újra magához térő nőt támogatta, aki az életveszély miatti adrenalin adag által mozgatva, félig saját 
erejéből ment be a menekülést elősegítő járműbe. 

Aylar eltalálta az egyik katonát a vállán. Az felborult és láthatóan fájdalmas agóniába zuhant. A 
nő nem foglalkozott vele, új célpontot keresett magának. Még három katona volt életben, és ki tudja 
mikor érkezik – mert biztosan érkezik – az erősítés. 

Max a részecskeágyújával pontosan fejen találta a másik katonát. A férfi feje szétrobbant, torzó-
ja behullott a hangár mélye felé. 

A „Suone” sikló hajtóművei nagy robajjal életre keltek. 
– Mei, befelé! Fedezlek – kiabálta Trondam.
A nő lövöldözve hátrálni kezdett, majd az ajtó közelébe érve abbahagyta és befutott a hajóba. 
Trondam eközben a lövedékeket szóró karabélyát a még megmaradt két katona fedezéke felé 

irányította, hogy ne tudjanak előbukkanni. Eközben ő is hátrálni kezdett a sikló felé. 
Amint az ajtóba ért, odaszólt a kommunikátoron Aylar-nak:
– Oké, megvagyunk, felszállunk.
– Vettem, Trondam. Az űrben találkozunk, most bontom a vonalat. 
Trondam becsukta a sikló ajtaját, ami sziszegve csúszott a helyére. Behuppant a legközelebbi 

ülésbe és máris rácsapott a mini erőtér aktiváló gombjára, ami láthatatlan biztonsági övként körbe-
fogta a testét, ahogy már mindenkiét, aki készen állt a felszállásra. 

– Volre, indulás!
A férfi innen is láthatóan bólintott, de nem szólt semmit. A sikló nagy robajjal emelkedett el a 

hangárállásról és függőlegesen emelkedni kezdett. 
Trondam gyorsan bekapcsolta a külső kamerákat és látta, hogy Aylar-ék leterítették a két meg-

maradt katonát. Ezután felszíni siklójukhoz futottak, beszálltak és villámgyorsan emelkedni kezd-
tek, majd saját űrsiklójuk hangárja felé vették az irányt és egy közeli alagútba ereszkedtek be.

Eközben Volre már beállította a pályaadatokat a légkör elhagyására. Lassan irányra fordult, de 
még nem gyorsított fel. Várta, hogy a másik sikló is csatlakozzon. 
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Két perc elteltével egy másik hangár teteje nyílni kezdett és amint elég széles volt már a kupola 
teteje ahhoz, hogy kiférjenek, azonnal kiemelkedett egy Amarr gyártmányú űrsikló. 

Volre látta, hogy a másik hajó is gyorsan irányba áll. Ezért felgyorsított és megkezdte dörgő, fé-
nyes útját az égen, hogy elhagyják a Messoya II-es bolygó atmoszféráját és újra kint legyenek a gi-
gantikus térben. 

Ugyan azt beszélték meg, hogy az űrben találkoznak, addig csend, de Aylar ismét hívta Tronda-
mot és olyat mondott, amitől a hajóban ülőknek elkezdett leperegni a szemük előtt az életük.

– Légköri vadászok jönnek.
– Micsoda? – képedt el a férfi. – Hogyan ilyen gyorsan? 
– Nem volt teljesen egyértelmű, hogy majd meg akartok innen lépni? 
– De, nekünk az volt. 
– Na, hát nekik is az, ezek nem hülyék. Készenlétben voltak a vadászok már rég. És most itt 

vannak. 
– Ó hogy az a…
– Nyugi. Meredek szögben emelkedjetek. Bírják ezek a siklók. 
– És mi? – kiabált Trondam a hologramra. – Szétrobban majd a fejünk. 
– Vagy megkockáztatsz egy orrvérzést, trombózist, esetleg agyvérzést, vagy hagyod magad lelő-

ni. Ezek a légköri vadászok nagyon gyorsak. De csak bizonyos magasságig. Ha elérjük az 50 kilo-
métert, már jók vagyunk. 

– Na, hát akkor…
– Lő távban vannak – kiabált hirtelen Aylar. 
– Látom, a francba is – szorította össze fogait Trondam.
Mindannyian elképedve figyelték a kivetített képeket a két légköri vadászról, amint fényes csí-

kot húzva közelítettek és Y betűt formázó testük nagyításán még a rakétalövegek nyílásait is ki le-
hetett venni. 

Már nem voltak messze. A képek mutatták, amint a suhanó gépek oldalán a vetőcsövek betöl-
tődnek és kétszer két, vörös fejű rakétát indítanak útjukra. 

A két menekülő sikló meredek szögben emelkedett. Mindkét pilóta teljes sebességre kapcsolva 
próbálta elérni az említett 50 kilométeres magasságot. De odáig még sok volt hátra. 

Trondamban egy másodpercre egy kérdés fogalmazódott meg: odalent a felszínen nem akarták 
megölni őket, csak elfogni. Most meg egyértelműen le akarják szedni a hajójukat. De miért?  Talán 
úgy döntöttek, hogy ha a két, feltehetőleg értékes utast ha nem tudják elfogni, akkor inkább lőjék 
le? Hirtelen még sincs már rájuk szükség? Vagy pedig… vagy pedig maguk az utasok olyannyira 
veszélyesek, hogy ha nem sikerül elkapni őket, akkor inkább pusztuljanak? Mit tudhatnak valójá-
ban? Mi lehet a fejükben? 

Gondolatait félbeszakította a robbanás: a rakéták eltalálták mindkét siklót, pontosabban a köze-
lükben robbantak fel. A nagy erejű hődetonáció beborította mindkét hajót, a pilótafülke ablakán ki-
nézve is látni lehetett a vörös lángnyelveket. 

Azonban a felszíni harcban használatos rakéták rombolóereje közel sem volt olyan erejű, mint 
az űrben használatos, igazán erős tölteteké. A siklók pajzsaiból egy kevés a lángnyelveket kékes 
színnel keverte össze, majd a hajó kiszáguldott a kék-vörös lángoló gömbből és meredeken tovább 
emelkedett az atmoszféra külső rétegei felé. 

A szőke újra elájult, mellette a kopasz az erőtérmezőben próbált vérző orrához nyúlni. 
Trondam szeme fájdalmasan lüktetni kezdett. Mei orra vére is eleredt, és két kezével betakarta a 

szemét. Neki is fájt, majd ki akartak ugrani a helyükről a nyomás miatt. 
Volre feje is fájdalmasan hátrahanyatlott egy-egy pillanatra. 
A siklók végül elérték az 50 kilométeres magasságot és a külső kamerák képein látni lehetett, 

ahogy a két légköri vadász lassan megfordul és visszaszáguld oda, ahonnan elindultak. 
A levegő ritkulni kezdett a hajó körül, a kijelzőkön minden adatot követni lehetett. Majd hirte-

len elmaradt a rázkódás és a két űrsikló kilépett a bolygó légköréből, hogy súrlódásmentesen szá-
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guldjon tovább a két, űrben hagyott hajó felé. 
A légkör elhagyása után a műszerek újrakalibrálták saját magukat, a pilóták csak jóváhagyták 

ezeket az értékeket. 
Újra teljes pompájában lehetett látni a világűr csillogó, messzi napjait, a csillagködök több fény-

éves kiterjedését.
Aylar újra hívást intézett Trondamhoz:
– Na, sikerült.
– Ja, sikerült, köszi Aylar, jövök neked eggyel. 
– Nem kell jönnöd, mert én tartoztam neked. 
A tartozás szó hallatán Mei szemének alábbhagyó fájdalma mellett egy új tört felszínre: tarto-

zás. Igen, ki kell fizetnie azt, akinek tartozik, különben lecsukatják. Még van egy hete rá. 
A kártyázgatás már nem fog menni, mert – be kellett vallania magának – a Gallente férfi olyan 

jóképű, jó feneke is van, jó az ágyban, kedves, aranyos és…  a francba, csak nem szerelmes lett?!
Az élet kegyetlen. Lehet, hogy nem tudja sokáig élvezni majd ezt a kellemes érzést. Ugyanak-

kor nem lesz más választása: kölcsön kell kérnie Trondamtól. Nem fog tudni ennyi pénzt összeszed-
ni, amivel tartozik, további kártyázgatásra már nem lesz lehetősége, mert… Tehát kölcsön Tron-
damtól, különben újabb vadászat indul meg személye felé és az meg ezt az egész tetves küldetést az 
eddigieknél is nagyobb szarba tereli. 

Aylar és Trondam közben folytatták a beszélgetést:
– Tudom, hogy te tartoztál nekem – kezdte a Minmatar férfi –, de én nem az életed mentettem 

meg, csak segítettem valamiben. Nem volt muszáj. Ez most azonban az volt, így hát köszi.
– Ugyan már. Én tartoztam neked. 
– Nem, most én tartozom neked. 
– Most kvittek vagyunk. 
– Nem, én tartozom – kezdett el nevetni magában Trondam. 
– Mondom kvittek vagyunk. Még mindig ilyen nehéz a felfogásod te 'matar? 
– Tar-to-zom ne-ked – tagolta a mondatot a férfi. 
– Idefigyelj te… – Aylar képe felsóhajtott, majd elhúzta a száját. – Na, most erre azt szokták 

mondani a férfiak, hogy ne szopjuk már egymás faszát. Hagyd már abba!
Hirtelen Volre kiabált hátra Trondamnak:
– Sokan vannak a rendszerben. Mit tegyünk?
Aylar is hallotta a Gallente férfi tényközlését. 
– Gyertek utánunk Trondam! Viszünk magunkkal a mi hajónkhoz.
– Rendben. Mivel vagytok? 
– Absolution-nal. És ti?
Trondam megköszörülte a torkát. 
– Bellicose-zal…
– Bellico… te most viccelsz? Hogy indulhattál el egy ilyennel?
– Nemrég volt egy Hurricane-ünk, de kilőtték Uemon-ban. Hirtelen csak ezt tudtuk megszerez-

ni, de majd veszünk másik hajót. 
– Akkor beszéljük át a mi hajónkon, hogy mi folyik itt, rendben, Trondam? 
– Rendben. 
A két sikló Warp meghajtói egyszerre dördültek fel és lökték be a hajókat a hajlított térbe. 
Az út néhány másodpercig tartott mindössze és a két hajó a mély űrbe ért, távol minden bolygó-

tól, holdtól, aszteroidától. 
A két sikló a harci parancsnoki hajótól pontosan 10 kilométerre érkezett meg.
Az elülső üvegen megfigyelhették az  Absolution szép, formatervezett külsejét, a barna és he-

lyenként vörös színű festést, valamint az energiafegyverek sorát oldalt, alul és fent. 
Először Aylar-ék kapszulája hagyta el a siklót és lassan a parancsnoki hajó felé lebegett. 
Az oldalán kinyílt egy zsilip, ami fényes pontként világított a hajó árnyékos oldalán. 
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Néhány perc múltán Aylar jelezte, hogy Trondamék is jöhetnek. Újra felnyílt a fényes dokkoló-
nyílás és Trondamék kapszulája is belebegett. Az erőterek megfogták a szerkezetet, a külső zsilip 
becsukódott, megtörtént a nyomáskiegyenlítés és be lehetett lépni az Absolution belsejébe. 

Tipikus, túl precízen összerakott Amarr hajóval volt dolguk. A rengeteg energia, amit a hajó erő-
művei keltettek, szinte borzolta a szőrszálakat és hajukat. A makulátlanul tiszta folyosók, csillogó 
tritánium falak arról tanúskodtak, hogy a legénység nagy figyelmet fordít a rendre és tisztaságra. 
Persze ezt nem ők végezték, hanem kis takarítódrónok. 

A folyosókon mennyezetbe süllyesztett plazmalámpák adták a sárgás fényt. A híd a hajó tetején 
helyezkedett el, ide közel háromszáz méternyit kellett gyalogolniuk. 

A hídra érve egy formatervezett, szintén túl precízen összerakott irányítópulttal, elkülönített tár-
gyalóval,  valamint nagy méretű kivetítővel találkoztak,  ami,  ha lett  volna kilátóablak,  pontosan 
ilyennek mutatta volna a kinti űrszegletet. A napnak a hajó „háttal” lebegett, így az elülső kivetítőn 
jól lehetett látni a csillagokat, ködöket. 

A hídra belépve Aylar fogadta őket. 
– Trondam, de megváltoztál. Két éve nem láttalak életnagyságban.
Alyar Bren tiszta Amarr származású, közel 180 centi magas nő volt. Fekete, hosszú haját hátul 

copfba kötve hordta egy pánttal összefogva. Szeme kék voltak, úgy tűnt, természetes. Ellenálló mű-
anyag bakancs tette kissé ormótlanná a fekete, testhez simuló, lövedékálló nadrágot, fölötte szintén 
fekete felsőjének tervezése pedig olyan volt, hogy az alóla félig kikandikáló természetes melleinek 
látványa még Mei tekintetét is magukra vonzották egy pillanatra. Csuklyás, sötétkék kaftánszerűsé-
get hordott, a fejrész most hátra volt hajtva. Holografikus fényreklámok, szlogenek szaladtak fényes 
kék felirat formájában keresztül a derék és a fejrésznél. A nő az oldalán egy pisztoly formájú ener-
giafegyvert hordott, egy másik, közel másfél méteres puska méretűre pedig éppen támaszkodott. 
Implantátumoknak csak kis részét figyelhették meg rajta, az ízületeknél az adagoló nyílásokat, ami 
az izomszövetek köré húzott erősítőszálakhoz biztosították a karbantartó folyadék bevitelének lehe-
tőségét. Végtagjai egy kivétellel természetesnek tűntek, de csak első látásra. Mei is teljesen ember-
nek tűnt, addig, míg meg nem mozdult. Ez a nő is ilyennek nézett ki. Elütő volt azonban jobb karja, 
ami fedetlenül, tritániumból készült burkolattal fenyegetően csillogott és a nő külsejét félelmetessé 
tette. Első ránézésre valóságos fegyverarzenál volt beleépítve, monoszálas karpenge, tűvető és még 
néhány, első ránézésre behatárolhatatlan rendeltetésű, de kétségtelenül fegyvernek kinéző dolog. 

Trondam megcsodálta a félelmetes amazon puszta megjelenését. Erőtől duzzadó volt, életerős-
nek tűnő és meglepően vidáman csillogó szemekkel. Elismerően bólintott egyet és válaszolt a nő-
nek:

– Én se láttalak már egy ideje, Aylar. Te is megváltoztál, tetszik az új karod.
– Ja, ne is mond. Levitte egy részecskeágyú lövedéke és még mielőtt a földre ért volna, megsült 

a levegőben. Felajánlották, hogy tenyésztenek újat nekem a sejtjeimből, de inkább ezt a kis egyedi-
leg összerakott szépséget választottam. Eredetileg be lehetett volna burkolni, mint azét ott – muta-
tott Mei-re –, de annyi modult építtettem bele, hogy elég hülyén nézett volna ki. Ezért inkább…

Mei vágott bele a nő szavába:
– Elnézést, mi az, hogy „azét” ott?
Aylar felsőbbrendűen pillantva a tőle picit alacsonyabb Minmatar nőre válaszolt:
– Hát kicsinyem, Trondam Minmatar létére már kivívta az elismerésemet, de más 'matarokra ne 

várd, hogy felnézzek.
Mei valószínűleg „nyitva” felejtette az adrenalin adagolóját, mert a düh egy pillanat alatt elborí-

totta az agyát. Hirtelen rátámadt az Amarr nőre. Nem akarta valójában megütni, csak megmutatni, 
hogy vigyázzon magára. 

Egy másodpercen belül már Aylar előtt állt, öklét az orra előtt megállítva az ütésben, megmutat-
va ezzel, hogy mennyire gyors. Azonban Aylar nem mutatta semmi jelét az ijedtségnek. Sőt…

Mei érezte, hogy az állánál valami hideg és hegyes van. Lepillantva észrevette az Amarr nő mű-
karjából kilökődött monoszálas pengét, ami éppen az állkapcsa alatt, szúrásra készen állt. Ha ez 
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még nem lett volna elég, még a halántékánál is érzett valamit: az Amarr nő másik karja, ami termé-
szetesnek tűnt, most ellökte a méteres energiafegyvert, az alkar felső oldalán szétnyílt, egy másik 
hegyes rudat finoman kitolva. Láthatólag ebbe akár még tölteteket is lehetett tenni. 

Aylar csábosan vigyorgott Mei felé, akinek szeme hirtelen elárulta: ha ez éles helyzet lett volna, 
akkor ugyan megölné az Amarr nőt, de ő is meghalna. 

– Te Trondam, a kis 'matar szuka nagyon harcias, hogyan tartod féken ezt… vagyis őt? – kacsin-
tott Aylar a másik nő dühös szemébe, szavak nélkül kimutatva, hogy „egye fene, elfogadlak”.

– Hát, előfordult már néhány érdekes eset miatta. De éppen ezért van a testében adrenalin ada-
goló. Most épp elfelejtette kikapcsolni, aztán ilyenkor a legkisebb beszólásra is üt – mondta egy kis-
sé lenéző hangnemben Trondam. 

Mei dühösen pillantott a férfire, aki válaszként pimaszul mosolyogva kacsintott egyet. Majd fel-
adta, visszahúzta kezét, belefújt hajába és feltette a fejpántját. 

Aylar visszaengedte a pengéit a karjaiba és büszkén kihúzta magát. 
– Nos kicsinyem, mondtam, hogy Trondam-ot elfogadom, de más 'matart azért nem nagyon. 

Ahogy bizonyítasz, majd ezt újraértékelem. Kezdetnek elég volt a kis bemutatód, ugyan én is meg-
halnék, de te is. Ez máris harci egyenjogúság, amire azt mondanám, hogy ezért már nem foglak 
tárgyként kezelni. De másra ne számíts.

Mei minden erejét összeszedte és nyelvével megérintette az egyik fogába épített érintkezőt, ami 
lekapcsolta az adrenalin adagolót. Néhány másodperc múlva a vérnyomás és pulzus kezdett lemen-
ni. A nő inkább elfordult a másiktól és nem szólt semmit. 

Aylar Trondamra nézett és elismerően bólintott. A férfi látta, hogy az Amarr nő máris elfogadta 
Mei-t, de túl büszke volt ahhoz, hogy ezt a szemébe mondja. Jó harcostársak lesznek, de mire ide 
eljutnak, a közös helyiségek levegője még biztosan sokszor vibrálni fog köztük.

Trondam kezdte elsőként bemutatni legénységét:
– Na, Aylar már biztosan mondott rólam nektek ezt-azt. Tehát rajtam essünk is túl. A tüzérem 

Mei Gron, akivel éppen barátkozni kezdtetek.
– Baszd meg Trondam! – szólt oda a terem sarkából Mei a férfinek és felmutatta középső ujját. 
– Tehát ő a tüzérem. Jól érti a dolgát, jó harcos és felszíni harcban is félelmetes. Ne becsüljétek 

le!
– Megpróbáljuk – vigyorgott eszelősen Aylar. 
Mei ezt látván hisztisen dobta le magát egy kékes erőtér székbe. 
Trondam folytatta:
– A navigátorom Volre Den. Mint láthatjátok, ő Gallente és állítom, hogy a legjobb navigátor, 

akit valaha láttam.
– Majd meglátjuk, hogy Max mellett milyen – intett ujjával Aylar. – Ki a két utasotok? Felettébb 

érdekesnek tűnnek. 
– Róluk is lesz pár elég idegesítő szó nemsokára, de előbb te is mutasd be a legénységed!
– Hogyne – a nő nagy levegőt vett és karját kitárva hívta magához az egyik férfit. – Ez a magas, 

szikár harcos, tüzér és rombológép, Croy Vogal. 
A férfi kifürkészhetetlen tekintettel lépett a nő mellé és büszkén kihúzta magát. Jó húsz centivel 

volt magasabb Aylar-nál. Trondam és Mei szemei máris futtatták az analíziseket és az eredmény 
megdöbbentő volt: Croy Vogal teljes teste cyborg volt, az agyát kivéve és az sem volt szűz a sebész-
lézerek behatása miatt. Tömérdek érzékelő, neurális parancs-, reflexközpontok voltak beépítve még 
ebbe is. Szikár testalkatúnak tűnt, nem olyan izmosnak, mint mondjuk Trondam, de persze minden 
testrésze  kibernetikus  volt,  mesterséges  bőr  bevonattal,  hogy  embernek  nézzen  ki,  méghozzá 
Amarr-nak. Persze egykor valóban az volt. Ránézésre csak az ehhez értő emberek mondhatták meg 
róla, hogy ő nem ember. Egy egyszerű, textilből készült cipő volt lábbelije. Nadrágja barna, szinteti-
kus-bőrnek nézett ki, ujjatlan felsője hasonló anyagból készült. Kopasz volt,  fejbúbja túlságosan 
sima és csillogó. Nem terveztek a fejére hajat, így még a sörték is elmaradtak. Szeme zöldek volt és 
míg Aylar mellé lépett, egyszer átváltott fehérre, majd kékre, pirosra és megint zöldre. Mikor a fehér 
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lencsék fordultak be, a férfi nagyon ijesztően nézett ki. Hátán nagyméretű részecskeágyú volt ke-
resztbe téve egy szíjjal. Csuklója felett vaskos, zöldes árnyalatú, egy pillanatra hullámzó felszínű-
nek tűnő alkarvédőket hordott. Teljesen behatárolhatatlan volt, hogy mik lehetnek bele rejtve. 

Croy Vogal nem szólt semmit, csak biccentet egyet feléjük. 
– Nos – kezdte Aylar a férfi helyett –, Croy nem túl beszédes. Talán látjátok, hogy miért. Csak 

akkor beszél, ha kell. De akkor érdemes nagyon figyelni rá, mert az életünket felszíni harcban na-
gyon sokszor megmentette már. A navigátorom pedig Max Xaim. Gyere, Max, ide mellém!

A férfi szinte éles ellentéte volt Volre-nak. Míg a Gallante férfi jóképű, ártatlan benyomást kel-
tett, addig Max egy holomeséből előlépett gnómra emlékeztetett. Szabályosan ronda volt, apró sze-
mekkel rendelkezett, amik gonoszul, arisztokrata Amarr-hoz méltóan fürkészték a két Minmatart és 
a Gallentét. Feje deformáltnak tűnt, valószínű leejthették a tenyésztőkapszulát, amiben csecsemő-
ként fejlődött, ott bent pedig átpattant faltól falig néhányszor. Mindezek mellett még alacsony növé-
sű is volt, Aylar-nak csak a melléig ért. Egyszerű fekete, műszövetből készült  kezeslábast hordott, 
ezen harci védőmellényt viselt, amik energia-, és akár ballisztikus lövedékektől is meg tudták véde-
ni. Rövid, néhány centis haja csak úgy ott volt a fején, rendezetlenül, mindenféle stílust mellőzve.  
Hatalmas részecskeágyú volt még mindig kezében, láthatóan nem bízott Trondamékban. Erre utalt 
az, hogy a fegyver még mindig feltöltött állapotot jelzett. 

Aylar és Croy nagyon tekintélyesen és félelmetesen nézett ki, azonban Max a két lábon járó 
rosszindulatnak tűnt. Nem találtak jobb szót rá, csak azt, hogy az ilyeneket azonnal le kéne lőni, 
mert a puszta megjelenésétől már az állványon csőre töltődnek a fegyverek. 

Aylar a bemutatkozás után leült egy energiaszékbe, pimaszul pont Mei mellé. A Minmatar nő 
pedig nagyokat pislogott, nem értette, hogy a másik nő barátkozni, kötekedni akar, vagy csak egy-
szerűen nem talált máshol helyet magának. 

– Nos Trondam, még van két ember, akiket bemutathatnál.
– Igen, tudom – a férfi is leült egy alig látható körvonalú székbe. – Igazából úgy indult az egész 

küldetésünk,  hogy egy ismeretlen  embertől  elfogadtunk  egy megbízást.  Egyszerűnek  indult,  jó 
pénzt is ígértek. Volre feladata volt, hogy a börtönből, ahol ezek fogva voltak tartva, kihozzuk őket. 
Minden szép és jó volt, de hirtelen kiszúrták, hogy az egyik irat nem megfelelő, vagyis hamisítvány. 
Mivel a lebukás után mi is melléjük kerültünk volna a cellákba, ezért gyorsan nekiestünk az őrök-
nek. 

– Kik voltak az őrök? Valami fejvadász cég? 
– Nem. A Concord. 
– Micsodaaaaaaaa? Meghülyültél te 'matar?!
– Nem volt más választásunk – vonta meg a vállát Trondam. – Mint mondtam, lebuktunk, ezért 

ha nem törünk ki, mi is a cellákban kötünk ki. Ez a Finanar rendszerben történt. Sajnos pár Con-
cord-os állomás rendőrt el kellett intéznünk, aztán kidokkoltunk, megléptünk és addig menekültünk 
Low Sec felé, míg az ismeretlen üldözőink lekoptak, de átvette helyüket egy fejvadász cég. Mivel 
már volt vérdíj ekkor a fejünkön, így ezek is üldözni kezdtek. Tőlük is sikerült meglépni, de a Hur-
ricane odalett. Aztán ide jöttünk Messoya-ba és itt már hívtalak titeket. Mert ugye – és ekkor Tron-
dam szúrósan a szőkére és a kopaszra nézett –, a két civil nem az, akinek mondja magát. Mi nem 
tudtuk, kik ők. Az első meséjük, már tudom, hogy mese, az volt, hogy ők egy titkos Gurista állomás 
koordinátáit ismerik, mert kémekként be voltak épülve. A Concord ezért kapta el őket, mert bűnöző-
ként voltak bejegyezve. A feladatuk az volt, hogy leszállítsák a fejükben lévő adatokat az Antiaien 
rendszerbe, a Caldari haditengerészetnek, akik küldik a flottát, szétszedik a Gurista bázist és helyre-
áll egy időre a kereskedelmi élet. Na, ez mind nem igaz. 

Aylar összehúzott szemekkel, gyanakvóan kezdte nézni a szőkét és a kopaszt. 
– És mi az igazság? – kérdezte.
– Nem tudjuk még. Onnan derült ki, hogy ők nem azok, akiknek mondják magukat, hogy a II-es 

bolygón éppen a Caldari haditengerészet akart elfogni minket. Éppen azok, akiknek elvileg szállít-
juk az adatokat. Nem furcsa? 
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– Dehogynem. De akkor kik is önök valójában? – tette fel a kérdést a nő a szőkének és a ko-
pasznak. 

Mivel Miss Fran még félig eszméletlen volt és gyermek módjára takarózott be a melegítő pok-
rócba, amit adtak neki, így helyette a kopasz kezdett beszélni. 

– Amit most fognak hallani szigorúan titkos. De szerintem nem is kell tartanom majd attól, hogy 
kikotyogják, ha meghallják.

A hallgatóság minden tagja székekre ült és figyelni kezdte az érdekesnek ígérkező beszédet. A 
kopasz folytatta: 

– Remélem sikerül átadnom mindent, amit tudok. Nos. Amit hallani fognak, az az igazság és 
nem vállalok felelősséget az elhangzó dolgok miatti reakciójukra. Tehát… Biztosan ismerik az An-
gel Kartellt, a legbefolyásosabb kalóz szervezetet. Nekik van a legtöbb bázisuk, területük, rendsze-
rük. Természetesen nemcsak a helyi Minmatar Köztársasággal állnak háborúban, hanem szinte min-
denkivel, aki él és repül. Hatalmuk nemcsak a katonai haderő felvonultatásában rejlik, hanem kiter-
jedt kémhálózatuk mindig mindenről tud, ami ellenük készül, így sosem tudják őket meglepni. Ez 
azonban csak a felszínen folyó eseménysorozat. Ami a háttérben zajlik, arról kevesen tudnak. Az 
Angel kartell egy nagyszabású akciót tervez, melynek első, kísérleti stádiumai mi vagyunk Miss 
Frannal. Ez a nagyszabású akció pedig egy… hogy is mondjam… biztosan hallottak olyan bázisok-
ról féreglyuk rendszerekben, amik drog kutatással foglalkoznak. Ritka, veszélyes és tiltott drogok 
ezek. Ez persze csak a felszín. Ami ezekben a mobil laboratóriumokban valójában zajlik, arról ke-
vesen tudnak. Miss Fran és én az egyik ilyenben dolgoztunk. Egy drogot akartunk előállítani, ami 
megfelelően álcázva csempészhető és akárhova eljuttatható. Azonban nem drog jött létre, hanem va-
lami egészen más, egy olyan anyag, ami veszélyesebb sok mindennél, amit valaha el tudtak képzel-
ni. Az eredmény pedig – a kopasz nyelt egy nagyot –, az eredmény nem lett más, mint egy kétkom-
ponensű, halálos vírustörzs. 

Mindenki elképedt, és a kopasz még csak most kezdte igazán. 
– És most kapaszkodjanak. A vírus a levegőbe jutva egy nap alatt megöl bárkit. Két komponen-

se van azonban és nem értjük, hogyan jött ez létre. Az egyik, támadó komponens az én testemben 
van. Az ellenanyag pedig Miss Fran testében. Vagyis ha mi ketten egy helyen vagyunk, senkinek 
semmiféle bántódása nem esik. Azonban ha Miss Fran nincs velem egy napnál hosszabb ideig, ak-
kor a közelembe kerülők, ami egy város vagy állomás másik felét is jelentheti, akkor mindenki ki-
vétel nélkül meghal. És ez még nem minden. Sajnos mi sem tudunk mindent erről a vírusról, de azt 
igen, hogy olyan összetevői vannak, amik alaphelyzetben megtalálhatóak az emberi testben. Vagyis 
egy olyan  kombinációja  ez  az  emberben  rejtőző  anyagoknak,  amik  bármikor  összeállhatnak és 
pusztítanak. És itt rejlik az egyik legnagyobb veszélye ennek: ugyanis a klónozással megoldották 
sok betegségre és balesetre a problémát, de erre nem tudták. Mivel a klónok átveszik néhány nap 
alatt az elpusztult test biometrikus adatait, ezért a vírus egészen egyszerűen újra alkotja saját magát 
az új testben. Vagy hogy máshogy fogalmazzak: nincs menekvés. Erre az eddig ismert egyetlen 
gyógyír Miss Fran testében az ellenanyag. Vagyis nekünk egy légtérben kell lennünk. 

Döbbent csend… 
– Most már elárulhatom, hogy a II-es bolygón azért akart minket elkapni a haditengerészet, mert 

ők tudják, mi mik vagyunk. Mikor azonban már látták, hogy sikerül megszöknünk, akkor inkább 
úgy döntöttek, hogy pusztuljunk, nehogy más is áldozatául essen ennek.

Mei látszólag minden erejét összeszedve préselte ki a szavakat száján: 
– Ezek szerint a Finanar állomás, majd az Uemon állomás és végül a II-es bolygó kolóniája 

mind el fog pusztulni?
A kopasz sóhajtott, majd behunyta a szemét, úgy válaszolt:
– Igen. Nincs már egész 24 órájuk. Ha Miss Fran ott lenne, akkor megmaradnának, de akkor 

maguk halnának meg. Hacsak nem mennek vissza a bolygóra vele. De ott persze csak idő kérdése, 
mikor kapják el magukat.

Aylar elsápadt. – És mi van, ha maga meghal? Akkor nem terjed tovább a vírus?
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A kopasz felnevetett. Erre mindenki ránézett és látszólag azon tűnődött, hogyan végezzen vele. 
– Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Mint mondtam, a vírus létrejöttéről nincs semmilyen informáci-

ónk. Drogokkal kísérleteztünk és ez lett belőle. Szerintünk ott már előzőleg kutatott valaki ez után, 
de meghalhatott a kísérletek közben. Mi pedig folytattuk ezt, mit sem sejtve.

– Álljunk meg egy pillanatra! – kezdte Aylar. – Hogyan jöhet létre egy életforma, egy vírus a 
kémiai anyagokból? 

– Ezt mi sem tudjuk. De ha belegondol, hogy minden élő szervezet kémiai anyagok összessége, 
csak az összetettség más, így megkaphatja a választ. 

– És mi van a nem egészen emberekkel? – kérdezte dörgő hangon Croy.
– A vírus a sejtfalakat szakítja át, és kiereszti a sejtplazmát. Vagyis cseppfolyóssá válnak a szer-

vek ez által. Még egy pici rész is, mondjuk egy cyborg még emberi agya. Kifolyik az orrán, fülén.  
És vége. 

Újabb döbbenet lett úrrá a hídon. A nehéz csendet Max törte meg:
– Tehát akkor maguknak velünk kell maradniuk? Különben meghalunk?
– Attól tartok így van. Legalábbis Miss Frannak önökkel kell maradnia. 
Aylar-nak eszébe jutott az előző kérdése, amire nem kapott kielégítő választ. 
– Mi is van akkor, ha maga meghal? És Miss Fran pedig túléli? Őt letesszük a bolygóra, meg-

mentünk egy rakat életet és kész.
– Ez nem ilyen egyszerű. A vírus támadó, agresszív része az én testemben van, minden kilégzés-

sel, kipárolgással terjed. Miss Fran testében van ennek az ellentettje. Ha e kettő együtt van, semmi 
nem történik, úgy értve, hogy a vírus nem aktiválja magát. Persze bekerül a testekbe, de inaktívan. 
Namármost, ha én meghalok, akkor Miss Fran antivírusa nem aktiválódik, mert az agresszív vírus 
nem lesz jelen. Ez egy szimbiózis. Vagyis nem teljesen, mert az agresszív vírus tud élni önmagában, 
de az antivírus csak az agresszív jelenlétében él. 

– Aztakurva – sóhajtott egy nagyot Trondam. 
– Én nem teljesen értem – kezdte Volre falfehér arccal. – Azt mondja, hogy ha maga meghal, ak-

kor is ott lesz a vírus a testekben. Igaz?
– Igen.
– De csak akkor, ha már előzőleg járt ott valahol. Igaz?
– Így van – bólogatott a kopasz. 
– Akkor ha most magát itt kibasszuk egy konténerben, vagy anélkül és Miss Fran velünk marad, 

akkor elpusztul az eddigi látogatásaink lakossága, de mi megmaradunk. 
– Nem figyelt arra amit mondtam? Miss Fran antivírusa nem aktiválódik, ha én nem vagyok je-

len. 
– Akkor megy magával ő is. 
– Akkor maguk meg 24 órán belül elvéreznek. És mint mondtam, a klónozás sem segít, a bio-

metrikus adatokat a klón újraépíti, ezáltal a testben a vírust is. 
– Akkor a picsába az egésszel – kezdett el hisztérikusan viselkedni Volre. 
Néhányan a férfit figyelték, amint kiakad. Legszívesebben – talán Croy kivételével – most mind 

agyba főbe verték volna a kopasz férfit. 
Trondam, látszólag minden erejét összeszedve, falfehér arccal kérdezte:
– Tehát, hogy egyszerűen fogalmazzunk: ha bárki kapcsolatba kerül magukkal egy városnyi tá-

volságon belül egy légtérben, akkor elkezd ketyegni az órája. Azonban ezt az órát Miss Fran jelen-
léte megállítja. Így van?

– Pontosan – bólogatott a kopasz. 
– Ha azonban elkezd ketyegni az óra, akkor azt Miss Fran csak úgy tudja megállítani, hogy je-

len van, méghozzá maga mellett. Igaz?
– Igaz.
– A rohadt… És emögött az Angel Kartell áll, tehát ez az ő fejlesztésű vírusuk, igaz?
– Logikusan igen, mert mi drogokkal kísérleteztünk, de a levegőben már réges-régen ott volt ez. 
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Mi megfertőződtünk.
– És akkor az Antiainen rendszer is mese, igaz?
– Az nem. És ott van az egésznek a lényege: abban a rendszerben néha nyílik egy féreglyuk, 

amin keresztül eljutunk oda, ahol mi eredetileg megfertőződtünk. Más szóval: vissza kell jutnunk 
oda, hogy megtaláljuk az ellenszert. 

– Várjunk csak, várjunk – Trondam felállt székéből és a kopasz elé lépett. – A megbízónk akkor 
ki volt? 

– A megbízó egy Angel Kartelles ügynök volt. Tudta, hogy bennünk megvannak ezek a vírusok. 
Nekünk azonban nem volt sejtésünk erről. Mikor maguk kihoztak minket… apropó, mellesleg tud-
ja, miért voltunk bezárva? 

– A Concord talán tudott erről? 
– Nem, a Concord csak a drogról tudott. A vírusról nem. Sőt, akkor még mi magunk sem tud-

tunk a vírusról. Mikor először kihoztak minket és Miss Fran a Neocon hozzáférést kérte a Hurrica-
ne-en, akkor néztük meg a titkos üzenetünket és ezután tudtuk csak meg az igazságot. Az Antiaien 
rendszer stimmelt mindvégig, csak az odalátogatás célja változott meg. 

– Tehát akkor most tud erről és magukról az Angel Kartell,  a Caldari Haditengerészet és ki 
még? 

– Úgy tudom, mások még nem. 
– Akkor próbáljuk megtartani ezt ezen a szinten. 
A kopasz bólintott. 
A jelen lévők úgy néztek rá, hogy a puszta tekintetükkel is kicsontoznának. De senki nem volt 

hülye, hogy megüsse, bár legszívesebben most agyba-főbe vernének és egy konténerben kilőnének 
a nap felé, de tisztában voltak azzal, hogy akkor azonnal beindul az a bizonyos óra… 

Egy szó mint száz: a kopasznak és Miss Frannak nem eshetett bántódása. Már nem tudnak mit 
kezdeni a két állomással és a várossal. De további településekkel még igen és el kell jutni az Antiai-
en rendszerbe, hogy ott megtalálják a féreglyukat és a mögötte rejlő rendszerekben a mobil labora-
tóriumot. Az Angel Kartell tudja, mit üldöznek, már a Caldari Haditengerészet is tisztában van vele.  
Mindenki sejtette, hogy itt akkora hajtóvadászat lesz, amit ha túlélnek, akkor életük végéig nem 
fogják elfelejteni. És segítség kell, nagyon sok segítség, mert ehhez két hajó nem lesz elég…
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5. RÉSZ: ROMLÓ UTAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK

MESSOYA NAPRENDSZER
Biztonságos koordináta a mély űrben
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Ihatalo
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.3
65 ugrás a célig…

Az ismeretlen koordinátán tartózkodó  Absolution hídján, az elhangzottakat követő nyomasztó 
csendben Aylar hangja csattant:

– Nos akkor, nincs más választásunk, mint eljutni az Antiainen rendszerbe, ott megkeresni a fé-
reglyukat, bemenni, megkeresni a mobil laboratóriumot és hagyni őket dolgozni, igaz?

– Hja, azt hiszem, mindössze ennyi – lökte ki magából fáradtan nevetve Trondam az informáci-
ót. 

– Amúgy Trondam, kösz, hogy most belerángattál ebbe. Tudod, ha már előre tudom ezt, akkor 
ide se jövök érted – mondta cinikusan az Amarr nő.

– Bocs Aylar, de én se tudtam. Ha valakit okolni akarsz, akkor okold őket – mutatott a kopaszra 
és a szőkére. 

– Őket meg kivágnám egy konténerben a nap felé, amibe ti biztosan örömmel csatlakoznátok, 
de persze egy ujjal sem érhetünk hozzájuk. 

– Hát az biztos, hogy még egyszer nem hagyják el a hajót. Ha pedig mi is elhagyjuk, akkor csak 
24 órára tudjuk ezt megtenni. 

A kopasz belevágott: 
– Elnézést, de nem pontosan 24 óra. Azt mondtam, 24 órán belül. Ami lehet akár két óra, tíz óra, 

húsz óra, de maximum 24 óra, ismerve a vírus aktivációs időintervallumát.
– És ezt mi honnan tudjuk meg, hogy mennyi időre tudjuk elhagyni a hajót? 
– El tudok végezni teszteket egyszerű eszközökkel. Mivel a koncentráció óránként változik, 

ezért ha el akarják hagyni a hajót, akkor előtte ezt megcsináljuk, és megmondom, mennyi időre te-
hetik ezt meg. 

Aylar és Trondam megvetően és dühösen nézett a férfira. De nem tudtak mit tenni. Majd az 
Amarr nő a Minmatar férfi felé fordult. 

– Akkor mi a terved?
– Tartjuk magunkat az előzőhöz. Nem megyünk egyenesen az Antiaien rendszerbe, hanem sok 

kitérővel, kerülővel, megállóval haladunk arrafelé. És meg fogunk állni ilyen helyeken, mint ez a 
biztonságos koordináta, és állomásokon, bolygókon is. Továbbá  ahol csak tudunk. 

– Tudod, hogy ez hajtóvadászat lesz? 
– Persze, hogy tudom. 
– Említettél még haverokat. Mikor jönnek? 
– Most már bármelyik pillanatban itt lehetnek. 
– Az jó. Kellenek felderítők, nehéztüzérség, elfogó hajók. De tudod mi lenne a legjobb? 
– Na? – húzta fel a férfi a szemöldökét.
– Egy hordozó. Azzal több fényévet lehet ugrani és biztonságosabban juthatunk el az Antiainen 

rendszerbe. 
– Hm. Nem rossz ötlet. Tudsz valakit, akinek van hordozója? 
– Tudnék, de nem lesz benne ebben, az is tuti. 
– Nem kell tudnia az igazságról, és kapcsolatba kerülnie a vírushordozókkal. 
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– De ha az Angel Kartell és a Caldari Haditengerészet lesz a nyomunkban, akkor hamar híre 
megy majd, hogy ki segít nekünk. És akkor a Concord hírhálózatáról nem is beszéltünk. Ha azok is 
elkezdenek üldözni, akkor jobb, ha saját magunkat nyírjuk ki, vagy megyünk börtönbe önerőből. 

– Hú, ha egy cellába kerülnék veled Aylar… – vigyorgott a nehéz körülmények ellenére Tron-
dam.

– Én inkább a kis Mei-el és én majd tényleg jól érezném magam. 
Erre a kijelentésre Mei a nőre kapta a fejét és nagyokat pislogott, látszólag ijedten.
Aylar észre vette ezt és ő is odafordulva kacsintott egyet, majd szájával egy csókot küldött neki.
Mei pedig már teljesen megrémült, ijedten pislogott fejpántja alól.  
Aylar felkacagott. 
– Nyugi kislány, csak hülyéskedek.
Mei látszólag megnyugodott. A többiek szája mosolyra húzódott egy pillanatra, de végül vissza-

tért a nyomasztó hangulat. Méghozzá túl gyorsan.
– Na tehát – folytatta Trondam –, nem sok választásunk van. Ha valaki tudna hozni hordozót és 

hazudok neki, akkor vagy hátba lő, vagy pedig soha többet nem segít. Sőt, szörnyűbbet is el tudok 
képzelni ennél. Tehát marad az a terv, hogy hagyjuk el a Caldari Állam területét. Az Angel Kartell  
úgyis ott van mindenhol, de legalább ne kettő, csak egy üldözőnk legyen.

– De a végcél is Caldari rendszerben van, nem? 
– De. Ráadásul High Sec – húzta el száját fintorogva Trondam. 
– High Se… hát az szép. Na, akkor Mei édesem cuccolj, ha feladjuk magunkat, akkor még kér-

hetjük a közös cellát, nem fogod megbánni, ígérem – fordult oda erőltetett mosollyal Aylar. 
Mei válaszként oda sem nézve csendben feltartotta középső ujját. 
Aylar felkacagott. 
– Imádom ezt a lányt. Bocs, hogy néha hülyéskedek, de talán segít épeszűnek maradnom ebben 

a nagy kupac szarban.
– Ja, szoktam én is így viselkedni. Tehát most akkor átmegyünk a Caldari régióból a Gallente-

be. Nem mondom, hogy majd tárt karokkal fognak várni, de míg nem tudnak rólunk semmit, addig 
vagyunk jók. Ezt fent is kell tartanunk. Az Angel Kartell biztosan követni fog és rengeteg őrszemet 
küldenek majd ki. Remélem a Gallente régióban a Serpentis kalózok nem neszelik meg majd a szál-
lítmányunkat.

– Nem biztos, hogy az olyan rossz lenne – sandított Aylar. – Gondolj bele, maguknak akarnának 
megszerezni őket és ezért kénytelenek lennének szembeszállni az Angel Kartellel. 

– Te hülye vagy? – nézett szúrósan Trondam. – Nem szembeszállnak majd velük, hanem előlük 
lopnak el minket. 

– Hm, igaz – húzta el száját az Amarr nő. – Akkor tényleg kell a sok felderítő. 
– Kell bizony. És…
Trondamnak nem volt lehetősége tovább beszélni. Mivel a Messoya rendszerben nagy kalóz for-

galom volt, és most a Caldari Haditengerészet, valamint az Angel Kartell őrszemei is rájuk voltak 
állva, teljesen elfeledkeztek valamiről. Erre Max világított rá, aki az egyik képernyőre nézve meg-
merevedett, majd üvöltve közölte: 

– Harci szkenner szondák negyed egységre! Megtaláltak!
Ezután a férfi egy szó kimondása nélkül rohant ki a hídról, Croy pedig követte és a hajó belseje  

felé vették az irányt, hogy elfoglalják helyüket. 
Tudták, hogy bármelyik másodpercben beérkezhet pár hajó és máris rájuk támadnak. 
– Mi megyünk a Bellicose-ba – harsogta Trondam. 
– Siessetek! – kiabálta Aylar majd a kinyíló, lebegő képernyők felé fordult… amin újabb vörös 

fényű adatok jelentek meg. A nő egy másodpercig nem jutott szóhoz a döbbenettől. Majd üvöltve 
közölte: 

– Lopakodó bombázók. Egy Nemezis, két Manticore. Ó a kurva élet, bombák kioldva! – Aylar 
azzal már nem is foglalkozott, hogy itt lehetetlenség volt bombát kioldani. Valami speciális volt ne-
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kik. 
A vörös színben pulzáló képernyőn Trondamék még láthatták, hogy három, elektronikus töltetű, 

nagy erejű bomba röppent ki a hajókból és megkezdték egyszeri útjukat az Absolution felé.
Trondamék elhagyták a hidat és a zsilipek felé rohantak. A hangszórókból mindenhol hallani le-

hetett Aylar hangját, aki üvöltve közölte az információkat:
– Bombák öt másodperc múlva becsapódnak.
Trondamék közben teljes erejükből futottak. Szerencsére a szőke magához tért és némi támoga-

tással, de ő is futott az életéért. Mei újra lehagyott mindenkit. Nyitotta ki a legközelebbi belső zsili-
pet, hogy a mögötte futó társai megállás nélkül tudják követni. 

– Két másodperc! – üvöltötte Aylar. – Becsapódásra felkészülni!
Trondamék nem tudtak mit tenni.  Tudták,  a robbanás olyan erejű lesz, hogy a hajó pajzsait 

azonnal el fogja tüntetni és a páncél jelentős része is semmivé lesz. 
– Becsapódás! – harsogta Aylar a hangszórókban.
Ekkor a hajó belsejében fültépő robbanások hallatszottak, ahogy a három elektronikus töltet a 

parancsnoki hajótól nem egész egy kilométerre robbant fel az űrben és a lökéshullám azonnal elérte.
A bombák nagy energiájú elektronok milliárdjait lökték ki magukból, amik reakcióba léptek a 

pajzsokkal. Kékes villámlás szaladt körbe a hajó testén, és belül, a folyosókon is villámok cikáztak 
át a tritánium falak közt, dobhártyaszaggató sistergéssel és szemet erőltető fényekkel. A részecskék 
további pusztítást végeztek a páncélzaton, olvadt, méteres cseppekként az űrbe freccsentve egy ré-
szét.  

A folyosókon Trondamék megúszták a robbanásokat, éppen előttük szaladt át egy fél méter vas-
tagságú energiakisülés. Tudták, ha beleszaladnak, porkupaccá válnak. A mennyezeten a plazmalám-
pák kirobbantak, a vészvilágítás kelt életre. Az energiakábelek a falban szétcsattantak, szétfeszítve a 
burkolatot és zöldes, fortyogó anyag ömlött a folyosóra. 

A hajóban a járat lejteni kezdett és a mesterséges gravitáció miatt gyorsabban tudtak lefelé futni 
a félhomályban. 

Croy és Max hangja csattant a hangszórókban:
– Tüzér a helyén, fegyverek élesítve.
– Navigátor a helyén, hajtóművek indítás. 
– Bombázók befogva! Croy, ne hagyd meglépni őket! Max, drónokat ki!
Trondamék a folyosón rohanva hallották a drón öblök megnyílásának zúgó hangját és újabb kis 

hajtóművek keltek életre, hogy mind az öt, fejlesztett robotrepülőgép kiszáguldjon. 
Mei már jócskán előrefutott és minden zsilipet nyitva hagyott, hogy Trondamék ne vesződjenek 

a nyitásukkal. 
Aylar hangja újra csattant: 
– Drake, Hurricane, Crusader érkezik! Befogás folyamatban. Max, drónokat az elfogó hajóra. 

El ne kapjon bassza meg!
Trondamék elérkeztek a zsiliphez, amiben a mentőkapszula várta őket. A hajó testét ekkor újabb 

robbanások rázták meg. 
– A picsába, a Crusader elkapott! Hálót lövöm rá.
– Drónok rajta – egészítette ki Max az elhangzottakat. 
Trondamék már a nyitott oldalú mentőkapszula felé rohantak. Beugrottak és magukra zárták az 

erőtereket. 
– Volre, kifelé! Gyorsan a hajónkhoz! Aylar, engedj ki minket!
– Oké, két másodperc és nyomáskiegyenlítés. 
A Gallente férfi becsukatta az automatikával az ajtókat. Megkezdődött a levegő kiszívása a dok-

kolózsilipből. 
Újabb robbanások érkeztek, a kapszula körül cikáztak a villámok és hullottak le a kevésbé jól 

rögzített berendezések. 
Végrehajtódott a nyomáskiegyenlítés, és kinyílt a külső zsilip. Volre nem teketóriázott, kiröp-
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pent a kis szerkezettel és azonnal irányba állt a Bellicose felé. Amint elhagyták az Absolution testét, 
a Warp meghajtók meggörbítették a teret és elrepítették a hajót a cirkáló felé. 

Aylar-ék közben kétségbeesett harcot vívtak. 
– Crusader-nek már csak a váza van. Gyerünk, gyerünk!
Max izzadtan koncentrálva irányította a robotrepülőgépeket. A kis szerkezetek sebészi pontossá-

gú lövéseket eresztettek meg az elfogó hajó felé. Ami végül nem bírta tovább és egy fényes robba-
násban messzire szálltak a darabjai. A mentőkapszula kiemelkedett a lángoló roncsok közül és elhú-
zott az állomás felé. 

Aylarék diadalittas üvöltést hallattak, majd folytatták a harcot. 
– Max, irány az egyik lopakodó felé! Befogtam őket, nem tudják álcázni magukat. Drónokat rá-

juk! Croy, célpont először a Nemezis!
Az Absolution Mikro Warp meghajtója életre kelt, a hajó minden részében fültépő zúgás vette 

kezdetét és felgyorsulva irányba állt a legközelebbi lopakodó bombázó felé. 
Eközben a Hurricane gépágyúlövedékek tucatjaival, a Drake rakéta áradattal, és a három bom-

bázó pedig torpedókkal szórta a parancsnoki hajó testét. Ezeken felül a két csatacirkálóból megérke-
zett a drónfelhő és sebesen cikázva a parancsnoki hajó körül csatlakoztak a főhajók által osztott ha-
lálba. 

Az Absolution ellenállási hatásfoka jóval magasabb volt egy hagyományos csatacirkálóénál, így 
a becsapódó töltetek és a cikázó drónok csak közepes károkat okoztak a hajóban. Nem így a rá sze-
relt közepes méretű energia ágyúk…

A Nemezis felé haladván Croy elsütötte a fegyvereket és a bombázó szinte egyetlen sorozattól 
kettészakadt és felrobbant. 

– Legközelebbi Manticore felé irányba! Drónokat a másikra!
Max engedelmeskedett, a közeli lopakodó bombázó felé irányba állította a hajót, a másikra rá-

küldte a robotrepülőgépeket. 
Mindkét bombázó pilótája látta, hogy a parancsnoki hajóban nem tudnak bomba nélkül túl nagy 

károkat okozni, így menekülőre akarták fogni. Az, amelyikre a drónok lettek küldve már irányba is 
állt. És a Warp meghajtó már kezdte görbíteni a tér-időt…

Aylar az elfogó berendezésüket ráirányította erre. A lopakodó bombázó hirtelen mozdulatlanná 
dermedt, majd a drónok pár jól irányzott lövéssel berobbantották a vázban húzódó energiahálózatot 
és a Manticore lángolva kettétört. 

A másik bombázó gyorsan közeledett a kijelzők szerint és vöröses energia nyalábok nyesték le 
szárnyait és választották le róla a modulokat. Majd felrobbant. 

Újra felüvöltöttek mindhárman.
– Irány a Hurricane, a Drake utoljára – adta ki a parancsot Aylar.
A hajó mozgásba lendült a Minmatar csatacirkáló felé, ami egyfolytában okádta magából a gép-

ágyúlövedékeket, egybefüggő fényes csíkot húzva maguk után. Még 21 kilométer volt köztük. A 
parancsnoki hajó energiafegyverei újra életre keltek és a kékes-lila energianyalábok elkezdték aprí-
tani a Hurricane pajzsait. 

Újabb rakétaáradat vágódott az  Absolution-ba. A pajzs már egy ideje szertefoszlott, így már a 
páncélzat felületéről robbantak le több méteres darabok. Két drón pedig éppen a híd felé repült és 
oda lőtt, ahol a kilátóüvegnek kellett volna lennie. A kivetítő szépen kirajzolta a kinti látványt és a 
kép megremegett, amint becsapódtak a kis energiasugarak. 

A Hurricane és az Absolution közt a távolság 15 kilométer alá esett. A Minmatar hajó elfordult 
és megpróbált visszaállni a 20 kilométeres távolságra, de a másik gyorsabb volt nála. Jóval. 

A Minmatar hajó testéről nagyon gyorsan enyészett el a pajzs, majd a páncélzata is megkezdte 
az olvadttá válást. 

A Drake meg sem mozdult, csak szórta magából a rakétákat.
Aylar már látta, hogy ezt a csatát meg lehet nyerni, így üvöltve utasította a tüzért és a navigátort:
– Croy, koncentrált tüzet a Minmatar hulladékra, Max, a drónokat irányítsd közeli lövésekre. 
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Bénítom a magját.
A két férfi nem szólt semmit, csak cselekedtek. 
A Hurricane megpróbálta menekülőre fogni, látszólag az űrállomás felé mutató vektorra állt. 

Azonban a térhajlító berendezést már nem tudta beüzemelni. 
– Megvagy! – suttogta maga elé Aylar.
A Minmatar hajó páncélján már izzó peremű lyukak éktelenkedtek. A drónok koncentrált tűzere-

je, valamint az energiaágyúk vaskos nyalábjai már a belső vázat szaggatták. 
Az Absolution mindössze tíz kilométerre volt és az utolsó sorozat indult meg testéről. Ezek a 

drónokkal karöltve már olyan mélyen martak a vázba, hogy a kiszabadult energia fejezte be a mun-
kát: a Hurricane teste háromfelé hasadt, majd a repedésekben újabb detonációk kezdődtek és dara-
bokra tépték a hajót. 

Az Absolution legénysége diadalittasan újra felüvöltött. 
A mentőkapszula pörögve repült ki a roncsok közül és imbolyogva az állomás felé fordította or-

rát. 
– Hagyd a kapszulát, Drake-et leszedni, gyerünk, gyerünk!
A kis szerkezet elhúzott az állomás felé. Az energiaágyúk pedig máris fordultak rá a Caldari 

gyártmányú csatacirkálóra, de az elég messze volt. És ki ne tudná azt, hogy mennyire erősek egy 
Drake pajzsai? 

A parancsnoki hajó sebesen közeledni kezdett a csatacirkáló felé. Azonban fültépő sípolás vette 
kezdetét, ami azt jelezte, hogy a páncélzat fennmaradó része kritikus szintre süllyedt. A sok tonná-
nyi robbanóanyag, ami a süvítő töltetek fején helyezkedett el, már túl nagy károkat okozott. 

Aylar tudta, hogy ez kétesélyes játék lesz. A Drake navigátora által irányított drónok még min-
dig ott cikáztak körülöttük. A Hurricane robotrepülőgépei szerencsére már lefagytak, céltalanul és 
ártalmatlanul körözve. 

A rakéták megállíthatatlanul vágódtak be a parancsnoki hajóba. A károk egyre nagyobbak vol-
tak. 

Nagy nehezen lő távba értek, de az Absolution ekkor már csak égett peremű, lyukakkal tarkított 
páncélú, lassan füstölgő roncsként repült. Innen pedig már csak másodpercek kérdése, mikor tör ki 
az elszabadult energia egy jól irányzott találattól. 

Aylar körül a berendezések már kezdtek önálló életet élni és elkezdtek repkedni, leszakadni, 
összedőlni.

Ekkor megnyílt a vészhelyzeti kommunikációs csatorna és egy jóképű, Caldari származású férfi 
arca jelent meg rajta. Szaporán pislogva, látszólag tettre készen fordult a nő felé és beszélni kezdett. 

– Itt McDuglas parancsnok, a „Ravager” nevű Armageddon fedélzetéről. Hívom Aylar Bren-t, 
hivatkozás Trondam Rei azonosítója alapján.

Aylar egy másodpercig csak pislogott, de aztán leesett neki: megérkezett Trondam egyik haverja 
és éppen most érkezett be a rendszerbe. Valószínűleg a férfi átadta neki a kapcsolati számot és nem 
is teketóriázott, azonnal hívta azt, aki most igazán nagy segítségre szorult. 

– McDuglas parancsnok, itt Aylar Bren. Most nem tudom önt diplomatikusan köszönteni, ahogy 
illik, azonnal jöjjön a küldött koordinátákra és segítsen be! – a nő gyorsan átlökte az adatokat. – El-
sődleges célpont egy Drake csatacirkáló és… Mi a…?

Az Absolution hídján, az elülső üveg helyetti, már berepedt kivetítőn egy hajó jelent meg, ami 
éppen a hipertérből esett ki eléjük. Egy Armageddon típusú, Amarr gyártmányú csatahajó úszott be 
a képbe és lassult le zéró sebességre. Energiaágyúi azonnal a csatacirkáló felé fordultak és néhány 
másodperc múlva máris éles fényű romboló erőt szabadítottak rá. 

A két Amarr hajó összesített tűzereje alatt a Drake pajzsa a vártnál gyorsabban, szikrázva kez-
dett elenyészni. 

A csatahajó tűzereje jóval nagyobb volt, mint az Absolution-é. A Drake pilótája a csatahajó ér-
kezésekor azonnal menekülőre akarta fogni a dolgot. De a parancsnoki hajó már közel volt, és…

– Megvagy! – suttogta újra maga elé Aylar, de aztán emelt hangerővel közölte újra ezt. – Meg-
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van a Drake, leszedni, leszedni!
A Caldari csatacirkáló még menekülő irányba állva is csak szórta a rakétákat és Aylar-nak ko-

moly kétségei támadtak azt illetően, hogy ezt megússzák. El kell tűnni innen. Igen, el kell tűnni. 
Azonban a Drake pilótája még ebben a helyzetben is rajtuk tartotta a Warp mag bénító sugarat, 

mintha csak azt mondaná ezzel, hogy „jössz velem te is a halálba”. 
De szerencséjükre az Armageddon gyorsabban, pontosabban és nagyobb erővel tüzelt, mint vár-

ták. A Drake pajzsai már félig eltűntek. 
Az Armageddon és az Absolution egyre közeledve a csatacirkáló felé, fogó berendezéssel meg-

gátolva a szökését és irtózatos tűzerőt szabadítva rá széttépték az utolsó energiafoszlányokat a hajó 
körül. 

– Pajzsnak vége, páncélban van, Croy, McDuglas kapitány mindent bele, tűz, tűz, TŰŰŰZ! – 
üvöltötte Aylar, és közben csapkodta az előtte álló terminál felszínét.

A Drake kifogyott a rakétákból és eltartott egy darabig neki, míg újratölti őket. Ez mentette meg 
az Absolution-t a pusztulástól, mert a hajótörzs már lángolt és nagy mennyiségű plazmát okádott ki 
magából a sérült részeken át. 

A Caldari csatacirkáló páncélzata azonban nagyon vékony volt. Az energiafegyverek mint mo-
noszálas penge a húsban nyesték le a tízméteres darabokat róla. Nem kellett sok idő és a hajó már a  
vázba kapta a fényes energianyalábokat. 

Aylarék és McDuglas kapitány mind üvöltésben törtek ki, amint a Drake törzse először egy ki-
sebb robbanásban beroskadt, majd egy újabb hatalmasban ezer darabra hullott. Még a kivetítőn is 
látni lehetett néhányat az érkező alkatrészekből, melyek a hajótestnek ütődtek és ártalmatlanul pat-
tantak le róla. 

Aylar adrenalin szintje olyan magas volt, hogy majdnem összeesett a hídon. De minden erejét 
összeszedve kiadta az utasításokat: 

– Max, azonnal az állomás felé! Croy, újratöltés és kárfelmérés! McDuglas kapitány, önnek pe-
dig köszönöm, éppen időben érkezett.

– Ne nekem köszönje Aylar Bren, hanem Trondam Rei-nek. Ő már akkor elküldte a koordinátá-
kat, amint a rendszerbe érkeztünk. 

– Tényleg, Trondam… – a nő megnyitotta a csatornát a Minmatar férfihez. – Hol a picsában 
vagytok? – kiabált rá a képére. 

– Nyugi, jövünk már. 
– Már ne gyere. Már vége. 
– Vége? Nem hinném. Nézd meg, hányan vannak a rendszerben. 
Aylar megnézte a helyi kommunikációs hálózat leterheltségét és elfehéredett. 
– Max, indulj, indulj, indulj! – számolgatta a nő elhűlve az adatokat. Majdnem negyven, pilóta 

engedéllyel rendelkező ember volt a rendszerben. Ez közel ugyanennyi hajót is jelentett. 
– Jó, jó, már megy a meghajtó. Lépünk be. 
Az Armageddon pilótája is vette az adást és már ők is elfordultak az űrállomás felé. Tudták, Ay-

lar-nak nincs más választása, mint azonnal megjavítani a hajót. Annyira sérült volt, hogy talán egy 
nekikoccanó konténer is végzett volna velük. 

Az  Absolution térhajlító hajtóműve dörögve kelt életre és a hajó füstpamacsokat húzva maga 
után eltűnt. Az Armageddon néhány másodperccel később követte.

Trondamék is vették az adást és lekérték az adatokat a pilótákról. Jól sejtette: Caldari Haditen-
gerészettől volt a jelentős részük, továbbá néhány ismeretlen, kis és nagy társaság pilótái. Hogy ők 
rájuk vadásztak-e nem lehetett tudni, de a férfi visszagondolt arra, hogy mikor először jöttek Mes-
soya-ba, akkor ugyanez a Drake és Hurricane akarta elkapni őket. Nem volt elképzelhetetlen, hogy 
mikor először ide jöttek, de meg tudtak lépni, akkor már réges-régen híre ment a fejükön lévő, bu-
sás vérdíjnak. És ezek aztán összeálltak, remélve, hogy ha majd újra megjelennek az űrben, akkor 
elkapják őket. Ez sem sikerült, de köszönhetően a harci szkenner szondáknak, újra rájuk akadtak. 
Most azonban vesztükre…
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A férfi egészen biztos volt benne, hogy a Caldari Haditengerészet most őket keresi. Közel negy-
ven pilóta, hajókkal. És vajon mi lehet a kapukon? És akik itt vannak a rendszerben, merre rejtőz-
nek? 

A három hajó szinte egyszerre esett ki a hipertérből az állomás szája előtt. Azon nyomban kér-
ték a dokkolási engedélyt. Csodák csodája, egyetlen hajó sem strázsált az állomás előtt. 

A hangárba érve Aylar-ék ki sem szálltak a hajóból, kifizették a hatalmas javítási összeget és a  
javító drónok százai azonnal munkához láttak. Még a belső térbe is kellett engedniük néhányat, 
hogy a sérült energiahordozó kábeleket megjavítsák és az életveszélyesen szerteszét heverő, vagy 
félig csüngő, akár többtonnás berendezéseket a helyükre tegyék. 

A javítási munkálatok, köszönhetően a drónok nagy számának nem egész öt perc alatt végrehaj-
tódtak. Azonban az ár, amit ezért fizetni kellett, az szitkokat varázsolt Aylar szép ajkaira, megemlít-
ve Trondam, a kopasz és a szőke őseit, egészen az óvilágig visszamenőleg. 

McDuglas kapitány és Trondam közben elkezdték siettetni a nőt, mert ők végül mégsem dok-
koltak be az állomásra. 

– Aylar, húzzatok bele, most érkezett egy Raven… És egy Falcon. És egy… te jó drón anyám… 
– szitkozódott Trondam.

– Jól van cseszd meg, jövünk. Dokkolunk ki. 
Aylar az állomás irányítóközpontjától kidokkolási engedélyt kért, de rövidre fogta: 
– Itt az Absolution kapitánya, Aylar Bren, kidokkolá… – majd nagy levegőt vett. – Na, erre most 

nincs idő. Mentünk! Pá!
– Messoya irányítóközpont az Absolution kapitányának, nem kaptak kidokkolási engedélyt, be-

leütközhetnek valamibe, valamint…
– Baszok rá – majd Aylar elnémította a központot. 
Az Absolution ellökte magát az erőtérből és a kijárat felé kezdett lebegni. 
Újra felcsattant Trondam hangja. 
– Aylar, még egy Raven érkezett. Jönnek ide, tudják, hogy itt vagyunk. McDuglas és mi me-

gyünk a kapu felé. Elküldöm a legközelebbi irányunkat.
– Jó, küldjed. Úgyis ti vagytok a fő csemege nekik, húzzatok bele!
– Vettem. 
A Bellicose és az Armageddon elhúzott a kapu felé, ami az Akora rendszerbe vezetett. 
Aylar meglátta az elküldött útvonaltervet és kikerekedett a szeme. Újra megemlítette Trondam 

őseit, és már nemcsak az óvilágig, hanem egészen a majom nevű emlősökig visszament. 
– Trondam, te nyomorult drón, normális vagy? Oda akarsz menni? – kérdezte kiabálva a nő.
– Tudsz talán jobbat? Vissza nem tudunk már menni, pár ugrás és High Sec rendszer jön, ahol a 

Concord már flottával, kényszerzubbonnyal és elektromos bilincsekkel vár majd. Nem, nem me-
gyünk oda. 

– És itt meddig maradunk egyben? 
– Majd a helyi lakosok el fogják dönteni. Sajnálom, de nincs más választásunk. 
Eközben a Bellicose és az Armageddon megérkezett a kapura. Az Absolution meghajtója pedig 

megkezdte a tér-idő hajlítást. 
– McDuglas, megyek előre, várd be Aylar-t!
– Vettem. 
Az Akora rendszerbe vezető kapun nem volt egy hajó sem. Trondam érezte, hogy ekkora sze-

rencséje régen volt. De aztán abba is belegondolt, hogy látható hajó ugyan nincs a kapun, de mi van 
az álcázó berendezésekkel ellátottakkal? Most azonban nem tudott ezzel mit kezdeni. 

– Bellicose ugrik.
A több kilométer hosszúságú, modulokkal teleépített kapunak elküldve az adatokat és a kérel-

met az megnyitotta a mesterséges féreglyukat, majd egy erőteljes fénysugár kíséretében átlökte a 
Bellicose-t az Akora rendszerbe…
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AKORA NAPRENDSZER
Beugró, Messoya kapu
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Ihatalo
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.3
64 ugrás a célig…

A kapun átérkezve Trondam azonnal lefuttatta a szkennereket. Igen, sejtette: négy hajó a kapu-
nál, mind a Haditengerészet zászlaja alatt  repültek. Egy  Moa cirkáló,  egy  Raven csatahajó, egy 
Harpy elektronikus hadviselést folytató támadó hajó és egy Kestrel fregatt. 

A férfi tudta, hogy a Harpy azonnal megpróbálja majd elkapni őket. Kicsi, gyors és bénító hajó 
volt ez és csak remélni tudták, hogy vagy gyorsan sikerül meglépni előle, vagy le tudják majd szed-
ni. 

– Volre, vektorra az Oijanen kapu felé!
– A Harpy el fog kapni. 
– Nem biztos. 25 kilométerre van. 
– Rohadt gyors kis szar az.
– Tudom. De meg kell próbálni. Sőt jobb ötletem van – ezzel megnyitotta az utánuk jövő két ha-

jó, az Absolution és az Armageddon felé a kommunikációs csatornát. – Aylar, McDuglas, négy hajó 
a kapun. Moa, Raven, Harpy és Kestrel. Gyertek át, le kell szednünk legalább a Harpy-t. A többi ta-
lán nem tud elkapni. 

– Mennyien vannak a rendszerben még? – kérdezte McDuglas kapitány. 
– Még egy pilóta. Valami kis cégtől. És ez a négy haditengerészeti pilóta. Ennyi. 
Nem volt más választás: harcolni kellett, mert ha most a Bellicose kicselezi a Harpy-t, akkor ez 

a kis hajó talán az Absolution-t nem, de az Armageddon-t biztosan megfogja. És ha valami horogra 
akad, már biztos jönni fog az erősítés a Messoya-ból. Bár talán az már most úton van… 

– Aylar, McDuglas, tehát gyertek be Akora-ba! Leszedjük őket. Illetve legalább a Harpy-t. Aztán 
a többit meglátjuk.

– Értettük – válaszolt az Amarr nő és a Caldari férfi. 
Trondam ezután Mei-hez és Volre-hoz beszélt:
– Srácok, célpont a Harpy. Volre, drónokat ki! Warp mag stabilizálót lekapcsoljuk, hogy tudjunk 

célozni, ezért Mei, össztűz arra a kis mocsokra!
Mindketten bólintottak a képernyőkön.  
A Bellicose megmozdult, ezáltal leesett róla a térugrást követő passzív álcázás. Trondam lekap-

csolta a stabilizálót. És éppen ahogy sejtették: a Harpy máris célzott és félelmetes iramban közeled-
ni kezdett. Pici, gyors, bénító elfogó hajó. Nehéz lesz leszedni. 

Amint a speciális fregatt befogta a cirkálót, elsuhant közvetlenül mellette és megfordult, hogy 
köröző pályára álljon. Éppen a közelében száguldott el pár gépágyúlövedék és a messzi űrbe kezdett 
távolodni. 

Mei a rettenetesen gyors kis hajót fogait összeszorítva próbálta eltalálni. A második sorozatból 
már pár lövedék betalált és megkezdték a pajzsok bontását. 

Ekkor vették körbe a kis drónok is a hajót. Energiasugarak cikáztak és a száguldó hajó pajzsait 
tovább bontották. 

Már mindhárom haditengerészeti hajó becélozta a Bellicose-t. A Moa nehéz-, a Kestrel könnyű 
rakétákat, a Raven pedig torpedóáradatot küldött útjára. 

A Minmatar cirkáló azonban már teljes sebességgel száguldott a másik rendszer, az Oijanen 
kapu felé mutató vektoron. Nem tudták beindítani a Warp meghajtót, mert a Harpy már rég bénította 
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ezt, de csak ezt. Az utánégető hajtómű még működött. Kicsivel több, mint duplájára emelve a hajó 
sebességét. 

Trondam azonnal beindította mindkét pajzs generátort és a hajó testén kékes villámlások szalad-
tak körbe, hogy a sérült, láthatatlan energia aurát visszaépítsék. 

A Moa és a Kestrel rakétái nem okoztak túl nagy károkat, de a Raven torpedói annál nagyobba-
kat. Minden egyes becsapódás után Trondam a falnak akart csapódni, ezért kénytelen volt leülni és 
magára zárni az erőtereket a hídon. Tudta, hogy Mei és Volre már rég így cselekedtek. 

A gépágyúlövedékekből újra csak néhány darab találta el a piciny hajót. Hosszú távon ez a harc 
biztos halál lenne. 

Azonban a kapu megnyitotta a féreglyukat és megérkezett Aylar és McDuglas. Ők is ráálltak a 
vektorra, majd becélozták mind a négy hajót. De Aylar még mondott valami aggasztót: 

– Két hajó jött utánunk: egy Falcon és egy Nighthawk. Egy perc és jönnek, utánunk léptek be a 
torzított térbe.

– Ó remek – sopánkodott Trondam. – Gyorsan leszedni az elfogókat és tűnés. 
Miután a cirkáló, a parancsnoki hajó és a csatahajó drónfelhőjével a kis speciális fregatt nem tu-

dott mit kezdeni, ezért nem egész egy percen belül darabjaira hullott és felrobbant. A mentőkapszu-
lával most sem törődtek, a Kestrel felé fordultak, mert azon is volt elfogó berendezés. És mint egy 
fanatikus őrült, haláláig fogta a Bellicose-t. 

A Kestrel sem maradt egyben sokáig, széttépték a drónok és a fegyverek. Darabjai újra koccan-
tak a hajók erőtérmezején, ártalmatlanul lepattanva onnan. 

A Moa és a Raven még mindig okádták magukból a rakétákat és torpedókat. De már hiába. 
– Bellicose meghajtója aktív. Gyertek gyorsan ti is! – adta ki Trondam az utasítást.
Elsőként a cirkáló lépett be a hajlított térbe, hogy elszáguldjon az Oijanen kapu felé. A meghajtó 

dörögve kelt életre és az általa generált féreglyukban óriási sebességgel közlekedtek. Elszáguldottak 
a narancs színű nap mellett és néhány másodperc múltán a meghajtó inaktív állapotba került, így a 
hajó visszatért a normál térbe, folyamatosan lassulva, majd ezután éppen a kapu elé érkezve. 

Trondam várt néhány másodpercet és suhanva érkezett meg mellé az Absolution és az Armaged-
don is. 

– Rendben, megyünk előre – mondta Trondam, majd a kapunak elküldte a kérelmet. De még 
várniuk kellett a harc miatt. Mikor ez letelt, a hatalmas csillagközi utazást elősegítő monstrum át-
lökte őket az Oijanen rendszerbe…

OIJANEN NAPRENDSZER
Beugró, Akora kapu
Fennhatóság: Caldari Állam
Konstelláció: Aulari
Régió: The Forge
Biztonsági szint: 0.3
63 ugrás a célig…

Megérkezvén Trondam azonnali szkennelést végzett és megdöbbentően tapasztalta, hogy csak 
egyetlen pilóta van a rendszerben. Ez is valami kis cég tagja volt, ezért a férfi úgy döntött, ártalmat-
lannak minősíti. 

– Beugró tiszta, jöhettek.
A kapu életre kelt és hajókat küldött át. Azonban nem kétszer villant, hanem háromszor. 
Trondam érzékelte ezt és megkérdezte Aylar-t és McDuglas-t:
– Láttatok valakit utánatok jönni?
– Senkit – válaszolt a nő. 
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– Én se láttam senkit – közölte McDuglas is. 
– Pedig jött egy harmadik hajó is. 
– Előző rendszerben volt még egy pilóta, igaz? 
– Aha. Akkor az lesz. – Trondam szidta magát, mert nem tulajdonított jelentőséget neki, de most 

kiderült: ez egy felderítő volt. Követte őket. És ami a legfontosabb, most itt van a közelükben. 
– Drónokat ki! Itt van valahol, keressük meg!
Aylar szinte azonnal reagált: 
– Ha most elkezdjük keresni, beér a  Falcon és a  Nighthawk. És még ki tudja, hányan jönnek 

utánuk. Szerintem már az egész Messoya-ban lévő banda ide tart.
Trondam elgondolkozott. A nőnek igaza volt. Nyílt csatában a harci felderítő és a parancsnoki 

hajó ellen még lenne némi esélyük, de ki tudja, kik jönnek mögöttük és mikor. 
– Akkor irány a célrendszer felé vezető kiugró kapu. Aztán…
Trondamba belefagyott a szó, mikor egy pillanatra az utánuk érkező hajó felvillant a szkennere-

ken, majd nyomban el is tűnt. Egy Buzzard volt… Egy könnyű felderítő hajó. 
– Oké, lebuktunk. Tudják, hogy erre jöttünk.
– Azt már eddig is tudták – morogta Aylar. – A kérdés az, hogy most merre megyünk. Mi ugye 

tudjuk, ők nem. 
– Na ja, egyik kiugró High Sec-be vezet. Itt tuti vár már a flotta egy másik része. Biztos, hogy a 

Buzzard pilótája arra kíváncsi, hogy vajon a másik felé megyünk-e, ami pedig…
– Ami pedig… Rohadj meg Trondam. Utállak. 
– Tépj sorszámot. McDuglas, te is utálsz?
– Aha, néha. Úgy naponta 16 órát, mert azért aludni is kell – vigyorgott a férfi a lebegő képer-

nyőn. 
– Rendben emberek, akkor gyorsan vektorra állni a kiugró felé. És mindenki kösse fel jól… 

mert ugye NullSec-be megyünk…
A három hajó egyszerre dőlt be, felgyorsultak a hipertérbe lépéshez szükséges sebességre, majd 

a meghajtók életre keltek. Szinte ugyanolyan sebességgel egymás körül lebegve szelték át a rend-
szert, elszáguldottak a rózsaszín nap és a két gázbolygó mellett, majd lassulva a kapura érkeztek. 

A kapitányok, a tüzérek, a navigátorok, és a két életveszélyes utas nagyot nyelt.
A kapu fenyegetően, csendesen várta a beérkező parancsot, hogy a halálba küldje a tudatlano-

kat…
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6. RÉSZ: GYÜLEKEZŐ

BWF-ZZ NAPREDNSZER
Beugró, Oijanen kapu
Fennhatóság: Solar Fleet
Konstelláció: IPS-QB
Régió: Geminate
Biztonsági szint: 0.0
62 ugrás a célig…

Ahhoz képest, hogy azt várták, azonnali támadás alatt lesznek, újra hatalmas szerencséjük volt: 
a kapun nemcsak, hogy nem volt  blokád,  de még a rendszerben is  alig  húszan tartózkodtak.  A 
szkennereken csak egy Megathron csatahajót láttak, valahol mélyen bent egy bolygó, vagy aszteroi-
da közelében. 

A rendszer eredetileg lakatlan volt, de néhány évvel ezelőtt egy nagy szövetség elfoglalta és egy 
űrállomást épített ide. Ez azóta többször is gazdát cserélt sok száz űrhajó roncs és pilóták fagyott te-
temét hátrahagyva. Jelenleg egy Solar Fleet nevű, pilóták által alapított szövetség tulajdonában állt. 
Az állomást „szabad kereskedelmi zónának” nevezték el, de csak kevés pilótát engedtek be, abból is 
leginkább azokat, akik nem voltak túl veszélyesek rájuk nézve. 

Trondam kiadta a parancsot a Warp hajtóművek aktiválására. 
Miután visszatértek a normál térbe, éppen az állomás elé érkeztek. 
Az  építmény egy Gallente  adminisztrációs  központ  volt,  magas  építésű  toronnyal  középen, 

melynek szélessége nem érte el a két kilométert, de magassága közel negyven volt. Az alsó, terje-
delmesebb rész, ahol a gyárak, hangárak helyezkedtek el, már majdnem tíz kilométer is lehetett és  
ugyanilyen magas. Négy dokk bejáratot figyelhettek meg rajta, ezek közül az egyiken éppen egy 
Iteron típusú szállítóhajó lebegett ki. 

Az állomásba Trondamnak még volt dokkolási engedélye, mert már járt erre régebben többször 
is. Ezt kérve az irányítóközpontból már nem fegyelmezett hangok, hanem részeg emberek harsány 
kiáltozása érkezett:

– Persze, gyertek csak be, egyetek, igyatok, csajozzatok, kártyázzatok, ne keltsetek feszültséget. 
Jó bulizást. Hahaha – kacagott fel a jól hallhatóan tökrészeg, forgalomirányítást végző valaki, majd 
még nyitva hagyva a kommunikációs csatornát, éktelen röhögésben tört ki a háttérben hasonló álla-
potban munkájukat végző társaival. 

Trondam elhúzta a száját.  Nemrég együtt repült ezzel a szövetséggel, mint külsős, független 
modul kereskedő, de valójában drogokat csempészett ki-be. Sokan szemet hunytak tevékenysége fe-
lett, mert a férfi volt olyan bátor, hogy megjárt sok rendszert és szinte akárhonnan el tudott hozni 
akármit. És persze az állomásnak a sok pia és drog utánpótlásra nagy szüksége volt.

Mikor Trondam utoljára erre járt, fél éve talán, akkor a szövetség éppen belépett egy nagy hábo-
rúba egy őket támadó, másik szövetség ellen. Ezt végül megnyerték és megvédték az állomást és a 
rendszer feletti fennhatóságukat, azóta pedig senki nem háborgatta nyugalmukat. 

A gigászi, központi torony egyik oldalán a sárga nap fénye vakítóan verődött vissza, a másik, ár-
nyékos oldalán ezernyi, űrre néző ablakot lehetett látni, melyek mögött a megvilágítás apró pontok-
ként néha kigyulladt, majd elaludt. 

A hajók ráfordultak a dokkokba vezető zsilipek vektorára és lassan közeledtek feléjük. 
Aylar hangot adott nem tetszésének. 
– Trondam itt valami rohadtul nem stimmel. Az előző rendszerekben élet halál harcot vívtunk és 

oda jöttünk, ahová csak őrültek költöznek be. Erre nemhogy nincs ellenséges mozgás, de még tárt 
karokkal is várnak? Hát ha valami, akkor ez úgy bűzlik, mint egy 'matar rabszolgákat szállító hajó 
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belseje.
– Tudom, Aylar, de nincs más választásunk. A többiek még nem értek ide és nem mehetünk be 

túl mélyen Null Sec-be, mert akkor nem jönnek utánunk. 
– Rendben, ezt értem. De ezek itt nem tudnak arról, mit cipelünk? Mi van, ha megtudják? 
– Nem fogják. A két lábon járó mikroorganizmus telepeket a hajóba zárom, kijárás megtiltva ne-

kik. Ez a szövetség rühelli az Angel Kartellt és igazából mindenki mást. Nem fogják a kémeiket be-
engedni. 

– A kémek és őrszemek lényege éppen az, hogy nem lehet tudni, kik ők valójában. Nem?! – 
vonta fel a szemöldökét a dokkolás közben Aylar. – Vagyis ha ide beépülnek, vagy be fognak épül-
ni, vagy már megtették ezt, akkor nem tudják ezt megakadályozni. Minket pedig lebuktatnak és 
ennyi. 

– Aylar, te a paranoia mintapéldánya vagy. Osztom sok véleményedet, de hidd el, nincs más vá-
lasztásunk, itt kell megvárnunk a többieket. Ha beljebb megyünk, magunkra maradunk, ha kime-
gyünk vissza Low Sec-be, akkor már ott is várni fognak. Ez az egyedüli lehetőségünk. 

– Ha én a paranoia mintapéldánya vagyok, akkor te meg az agyatlanság vezéralakja – mutatott 
dühösen a nő a képernyőn. 

– Én mindig is az voltam, nem? – vigyorgott Trondam. 
– Hja, hülye 'matar – húzta el a száját a nő. 
– Na látod. A vér az vér, még ha nagy részben keringető folyadékokból is áll. 
McDuglas kapitány megköszörülte a torkát és közölte:
– Éppen a rendszerbe lépett az a felderítő hajó, ami utánunk jött. 
– Na tessék – mondta Aylar Trondam felé. – Lebuktunk megint. 
– Nem fog tenni semmit. A haditengerészet nem jön be, az Angel Kartell sem. Ezzel a szövet-

séggel pedig nem áll kapcsolatban. Most majd figyeli azt, hogy mikor megyünk vissza Low Sec-be. 
Ott aztán biztosan várnak már ránk. És Aylar, mellesleg vennünk kell egy új hajót. Ezzel sokáig 
nem húzzuk majd. 

– Ez sajnos igaz, kész csoda, hogy eddig is egyben maradtál ezzel. Mit akarsz venni? 
– Hurricane-t. 
Eközben a hajók három különböző dokknyílás közelébe értek, és a kilométer széles zsilipek fel-

tárultak. Mögötte egy nyomáskiegyenlítő szekció tárult fel. 
A hajók belebegtek, a külső zsilipek bezárultak és megkezdődött a nyomáskiegyenlítés. Majd 

mikor végeztek, feltárult a belső zsilip is és a hajók továbblebegtek a hatalmas hangár belsejébe. 
Elfoglalták a kijelölt dokkolóállást. Mivel ebben a hangárban volt levegő, így közvetlenül ki le-

hetett lépni a monumentális terembe. Nyomban karbantartó drónok jelentek meg és a rutin javításo-
kat végezték el a hajókon, energiafeltöltéssel egyetemben. 

A kopasz elvégezte a vizsgálatokat úgy, hogy Aylar-éknak nem kellett átjönni. Egyszerűen csak 
a rutin orvosi teszteredményeket kellett átküldeni, és ebből már meg tudta mondani a férfi, kinek 
mennyi ideje van. Egyenként 20 óra feletti időtartam állt rendelkezésükre Miss Fran közelsége nél-
kül. Ez elvileg bőven elég. Ezután Trondam nem engedélyezte a szőkének és a kopasznak a hajó el-
hagyását. Hogy még biztosabbra menjen, be is zárta őket a kabinjukba, a nyitóelektronikát pedig 
összezavarta, és letiltotta a Neocon hozzáférést is. 

Kiléptek a hajóból egy lebegő liftre, melynek segítségével a monumentális hangár talajára lép-
tek. Apró pontokként törpültek el a hajók mellett. Világoszöld reflektorok biztosították a világítást 
kilométeres távolságokból sok irányból. A talaj egyenetlen volt, a dokkolóállások kimagasodtak eb-
ből, melyeken hajók sokaságát lehetett látni. A magasban, felettük széles kutakon lehetett fellebegni 
újabb, erőterekkel ellátott dokkolóállásokig. Ugyan volt levegőellátás, de a kis kompok nem marad-
tak el itt sem, amik a be-, és kiszállást még a belélegezhető levegő ellenére is biztosították. Mozgat -
ható hidak szelték át keresztül kasul a hangártermet, átlátszó üvegfalú közlekedő folyosók kaotikus 
elrendezésben további közlekedésnek biztosították a lehetőséget. Lebegő járművek tucatjai zúgtak 
halkan emberi sofőrökkel, drónok lebegtek vibrálva, pörögve. 
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Orrukat a levegőben hűtőfolyadékok csípős szaga csapta meg. A hőmérséklet pedig épphogy a 
nulla felett volt néhány fokkal. 

Trondamék elkapták ez egyik üresen lebegő kompot és beszálltak. Elég nagy volt ahhoz, hogy 
összeszedjék vele Aylar-t és csapatát, valamint McDuglas kapitányt és legénységét. 

Ez utóbbi csapat először át akart jönni a Bellicose-ba, de üvöltve beszélték le erről. McDuglas 
nem értette, mi folyik itt, de Trondam végül elmagyarázta neki, hogy mibe is csöppentek bele. A 
Caldari férfi ezért meggondolta magát: nemcsak, hogy nem ment át a hajóba, hanem még Tronda-
méktól is távol akart maradni. 

A kis komp fellebegett a magasba, a hidak és átlátszó közlekedő csövek sokasága között. A ma-
gasba érve egy platform elé ért és itt kiszálltak. A komp ellebegett. 

A kis kiugró oldalában egy zsilip zárta el útjukat. Csak emberekre volt méretezve, egy jármű 
nem tudott  volna  keresztülmenni  itt.  Fluoreszkáló  sárga festéssel  virított  rajta  az  „A01” felirat. 
Hogy ez mit takart, senki nem tudta. 

Mielőtt Aylar megnyomta volna a nyitógombot, Trondam felé fordult. 
– Akkor biztosan be akartok jönni?
– Igen. Mondtam, a vérdíj itt nem sok embert fog érdekelni. Azért nem, mert lesz egy rakás,  

hozzánk hasonló. Ez mellesleg ugye csak rajtam, Mei-en és Volre-n van, de rajtatok nincs… még – 
vigyorodott el a férfi. – Aztán arról itt nem tudnak, mit szállítunk, és biztos vagyok benne, hogy 
sem a haditengerészet, sem a kalózok nem fogják elárulni senkinek. Hülyék lennének. 

– Ez igaz. De mégis, valahogy rossz érzésem van. 
– Nekem is. Bár én se tudom, miért. 
– Na – sóhajtott fel a nő, majd a navigátorához fordult. – Max, te figyeld a Neocon-t! Ha bárki, 

bármiféle értesítést, hírforrást, jelentést küld arról, hogy ezek a hülyék – mutatott Trondamékra – itt 
vannak ezen az állomáson, akkor azonnal értesíts és lelépünk. 

Max gyorsan pislogott párat. 
– Nem fogok tudni mindent figyelni.
– Tudom. De amit csak tudsz, tarts ellenőrzés alatt!
– Meglesz. 
– Köszi! – A nő tudta, hogy Max csak azért segít, mert ők maguk is bajban vannak. Ha nem len-

nének ebben, nem foglalkozna a két 'matarral és a Gallente-vel, hiszen utált mindenkit, aki nem 
Amarr. 

– Croy – folytatta a nő – te velem jössz. Körbenézünk itt, kérdezősködünk és talán lesz még se-
gítség. 

– Ne, Aylar – vágott bele Trondam. – Ez ügyben ismeretleneket nem kéne bevonni. 
A nő összehúzott szemmel fürkészte a Minmatar férfi tekintetét, majd sóhajtott egyet. 
– Igazad van. Akkor csak körbenézünk és felmérjük, hogy készül-e rátok… illetve ránk valaki, 

rendben? 
– Aha. Volre és Mei mennek hajót venni. Én pedig addig elintézem, hogy majd a nemsokára ér-

kező haverjaink be tudjanak dokkolni. 
Volre kérdezett ezúttal. Mivel szeme természetesek volt, jól lehetett látni rajta a kiütköző fáradt-

ságot. 
– Akkor adsz azonosítót az ISK egyenlegedhez? 
– Persze – válaszolt Trondam, majd a karjára épített mini terminálon végrehajtotta a jogosult-

sággal felruházást.  
– Hogy szereljem fel a hajót? 
– Gépágyúk, MikroWarp, elfogóhálók, mag bénítók, és lehetőleg bírjuk majd energiával is. A 

többit rád bízom. De ne költs többet, mint amibe kerül a hajó. 
– Jó, igyekszem – sóhajtott fáradtan a férfi. 
Trondam látta ezt és megfogta a navigátor vállát. 
– Figyeljetek! – fogta meg másik kezével Mei vállát is, majd megnyugtató hangon szólt hozzá-
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juk. – Tudom, hogy fáradtak vagytok. Én is az vagyok. Ha megvan a hajó, bízz meg egy hangár-
mestert, hogy szerelje fel a vásárolt cuccokkal. Aztán menjetek, aludjatok egy kicsit. Vegyetek ki 
szobát név nélkül. Ne nézzetek az emberek szemébe. A szobában meg felőlem egymást kényeztet-
hetitek, nem érdekel, de ne feledjétek, nem tudjuk, mikor lesz lehetőség újra pihenni. Ha most nem 
használjátok ki, lehet, hogy már csak napok múlva alszotok újra. Ezt ne feledjétek. Rendben?

Volre és Mei úgy néztek a férfira, mint gyerekek az apjukra. 
– Ööö, igen, persze – nyögte ki nagy nehezen a navigátor. 
Mei nem szólt semmit. Nemrég még elemében volt, pimaszkodott, de rajta is jött elő a fáradt-

ság. Az ő esetében nem fizikai kimerültség volt ez, hanem szellemi. Mivel kibernetikus végtagjai, 
szemei és agyának módosításai a biológiai szöveteket kemény próbának vetették alá, ezért ő egyfaj-
ta mentális fáradtságot érzett. Nem beszélve az adrenalin adagolójáról, ami ezt az egész harci fél-
cyborg egységet olyan elemi erővel lódította meg az elmúlt órákban, hogy ez például egy igazi em-
bernél már klónaktiválást igényelne: más szóval belehalt volna. 

Volre testileg volt leginkább kimerült. Meg persze szellemileg is. Az ő testében nem hemzsegtek 
a kibernetikus beültetések. Neki csak a feje volt tele ilyenekkel, de az nagyon. Úgy érezte, hogy egy 
olyan sisak van a fején, ami jóval kisebb a kelleténél: szorított a halántéknál, a fejbúbnál, de még a 
tarkónál is. Ezek persze csak a kivetítődött érzések voltak, az implantok tervezése során figyelembe 
vették azt, hogy a normálisnak mondható, fokozott megterhelése ezeknek ne belül, a fejben érződ-
jön, hanem kívül. Ha belül történne ez, sokkal többet szenvedne a beültetések viselője. 

Aylar jól megnézte magának őket e rövid beszélgetés és eligazítás alatt. Eleinte volt valami fur-
csa érzése, de először nem merte bevallani magának. Most azonban kénytelen volt szembenézni ez-
zel:  Trondam  csapata  nemcsak  jól  képzett  emberekből  állt,  hanem  a  személyük  is  olyan… 
érdekes… a francba, hát szimpatikusak, vagy hogy mondják, gondolta magában a nő. Valahogy ve-
lük szemben nem érzett mélységes lenézést. Maga sem tudta, miért van ez. De van és kész. Meg-
kedvelt még jobban egy Minmatar-t, egy másikat úgyszintén és egy Gallente-t is kettejük mellett. 
Az ő legénysége nem volt ennyire élénk. Croy szinte alig szólalt meg, ha pedig mégis, szinte csak 
veszély és adatközlések esetén tette ezt. Max pedig a két lábon járó rosszindulat volt. Gyűlölt min-
dent és mindenkit. Ehhez persze nem csak Amarr vére segítette, hanem hátrányos helyzete is. Ki-
sebbségi érzés talán, mert mondjuk nem olyan jóképű, mint Trondam, vagy Volre? Vagy McDuglas 
parancsnok? Hm, igen, az aztán jóképű fickó, gondolta magában a nő. 

A nő látván, hogy készen állnak arra, hogy az állomásba lépjenek, kinyitotta a zsilipet.
Egy négyzet keresztmetszetű, hosszú folyosó tárult eléjük. Volt egy enyhe íve, és feltételezhető 

volt, hogy ez a magas torony oldalában fut körbe. Lábuk alatt fémrácsok takarták az alattuk futó 
vaskos, energiát szállító kábelkötegeket. Oldalt, a fényes felszínen kapaszkodók voltak beépítve, 
vészhelyzeti megoldásként arra, hogy ha a mesterséges gravitáció bemondja az unalmast. Felül, a 
sarkokban plazmalámpák fényes, fehér csíkja világította meg a sötét falakat, továbbá süllyesztett,  
piciny holovetítő lencsék által generált képek, amik sorban életre keltek, amint a közelükbe ért vala-
ki, vagy valami adatlekérést végzett az oldalfalon sok helyre kihelyezett Neocon terminálokról. Fer-
tőtlenítő szag keveredett a száraz, és beeresztett friss nitrogénnel dúsított levegőbe. Teljes csend ho-
nolt a folyosó ezen szakaszán, csak a hangárból érkező zúgások, döndülések hallatszottak el idáig, 
de ezek is teljesen megszűntek, amint becsukódott az „A01” feliratú zsilip. 

A közeli holovetítők azonnal életre keltek, és négy egymás mellett lebegő képernyő jelent meg: 
egyiken az állomás piacának jelenlegi állását lehetett megfigyelni, a másikon a közeli régiók főbb 
híreit, a harmadikon valami vad őrült, kőkemény zenét játszó Minmatar zenekart, a negyediken pe-
dig hirdetéseket a környékbeli cégek toborzó akcióiról. 

Elhaladtak a képek között és lassan sétálva beljebb haladtak. Néhány száz méter után a folyosó 
fala külső íven már áttetszővé vált. Ez valójában csak a kinti látvány kivetítése volt, hasonló megol-
dással, ahogy az Absolution hídján is. 

A folyosó a belső íven kiöblösödött, és liftek előterének adott helyet. Itt mindannyian megálltak 
és egy terminálról gyorsan lekérték, hogy mit hol találhatnak. Piac, 12-es szint, szállások 23-188-as 
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szint, szórakozórészleg legfelső, 370-es szint. Mindannyiuknak megvolt a feladata, ki mit tesz. Mi-
előtt hívtak volna bármilyen felvonót, Max gyorsan lekérte a Neocon róluk szóló híreit. Trondam, 
Volre és Mei vérdíjas, mosolygó fején kívül egyelőre semmit nem találtak. Sőt, már ez is bekerült a 
mellékes hírekbe. Más szóval: Trondamnak igaza volt, az igazi információt elhallgatták, a vérdíj pe-
dig úgyszintén a mellékes kategóriába esett. Persze tudták, hogy ennél jobban is utána kell nézni 
majd a dolgoknak a Neocon-ban, de azt innen nem tudta megtenni az Amarr férfi. 

A lifteknél szétváltak. Beállították kommunikátoraikat vészhelyzeti hívásokra, majd külön uta-
kon indultak el. 

Aylar és Croy a szórakozórészlegbe ment megfigyelni, Trondam a parancsnoki központba, hogy 
ott elintézze a haverok bedokkolásának lehetőségét, Max egy szobát bérelt és a Neocon híreinek fi-
gyelésébe kezdett, Volre és Mei pedig a helyi digitális piacon kezdtek időzni, hogy megvásárolják a 
Hurricane-t és a modulokat. 

Két óra múlva…

Trondam elintézte az állomás parancsnokságával a kérelmeket öt érkező hajó számára. Megkap-
ták az engedélyt egy napra a bedokkolásra. Csak egy napra, többet nem tudott kialkudni a férfi. 

Amint végzett, úgy döntött, elmegy és alszik, amíg tud. Útja közben megfigyelhette az állomás 
életét: alig lézengtek páran a folyosókon. Láthatólag ez a szövetség nem törődött semmivel. Itt élt 
és kész. Nem bántottak senkit, de komoly haderővel fékezték meg azokat, akik irányukban máshogy 
gondolkoztak. Legalábbis a felszínen ez volt látható, de hogy a szövetség mire készült, azt termé-
szetesen nem fogják Trondam orrára kötni. 

Aylar hívta a férfit a kommunikátoron:
– Nem jössz fel inni egyet? Alig vannak itt, senki nem figyel ránk.
– Kösz, nem, inkább aludnék egyet. Tudod, én már jó pár órája csak menekülök és rohanok Vol-

re-val és Mei-el. 
– Itt lehet kapni olyan energiaitalokat, amik után úgy érzed, új ember vagy. Meg úgyis jönnek a 

haverjaid, úgy akarod várni őket, hogy éppen akkor mászol ki az erőtérágyból? 
A férfi elgondolkodott egy pillanatra: a nőnek igaza volt. Egy-két óra alvás nem ér semmit, és 

valóban nem így kéne várni a haverokat. 
– Oké, megyek fel. Csak egy zuhany és tisztítás. 
– Na, ez a beszéd. 
Bontották a vonalat. 
A férfi sóhajtott egyet, majd folytatta útját egy bérelhető szoba felé. Úgy döntött, fürdik, kimos-

sa a ruháját és felmegy, hogy csatlakozzon Aylar-hoz és Croy-hoz. 
A kis, ötször ötös szoba pazarul be volt rendezve művirágokkal, fényes, színes dekorált falakkal, 

szóparancsra aktiválódó világítással, erőtérággyal és az űrre néző ablakkal. Ez utóbbi éppen az állo-
más árnyékos oldalán helyezkedett el, ezért szépen ki lehetett venni a sárga-fehér csillagködöket. 

A férfi levetkőzött és bedobta ruháit a tisztítóba. Ezek néhány perc alatt baktériumoktól mente-
sen, szárazan lökődtek ki. A zuhany alá állva eszébe jutott Mei és Volre. Vajon most mit csinálnak? 
A hajó megvétele után ugyan biztos, hogy béreltek szobát, de egészen biztos, hogy nem az alvással 
kezdték, hacsak el nem ájult egyikük a fáradtságtól. Trondam egy picit irigyelte Volre-t: Mei na-
gyon szép lány volt, ugyanakkor kegyetlen harcos és senki meg nem mondta volna róla, hogy testé -
nek nagy része nem is hús. És ez a Gallente férfi megkaphatta, először vicces körülmények közt. 
Majd úgy tűnt, még egymásba is habarodtak. 

Ezután Aylar jutott eszébe. Még akkor ismerte a nőt, mikor karja emberi volt. Annak emléke, 
ahogy leitatta, majd az azt követő események mosolyt csaltak az arcára. 

A zuhany végeztével felvette tiszta ruháit és vágyakozva nézett az erőtérágyra. Igen, jó lenne pi-
henni egyet, de most nincs erre idő. Mindjárt jönnek a többiek. 

Kilépett a szobából és elindult a kék megvilágításban fürdő, nem túl széles folyosókon a liftek 
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felé, hogy felmenjen a szórakozórészlegbe. 
A lift felsuhant vele, majd kilépett a díszes és hatalmas kör alakú terembe. Az átmérője ennek a 

területnek fél kilométer is lehetett. Körben rengeteg bár, fogadóiroda, piac bejárata díszelgett. Fé-
nyes reklámjaik a nagy terem közepére is kivetítődtek, hirdetve a remek italozási ajánlatokat. A pla-
fonon energiakábelek futottak keresztül-kasul, köztük reflektorok fénye tört meg kristályokon, amik 
szétszórták a fényt a központi terem minden zugába. 

Aylar és Croy egy Quafe bárban volt. Trondam besétált. Rajtuk kívül csak a cyborg csapos volt 
bent és két másik ember, egy férfi és egy nő, akik éppen fizettek és távoztak. 

Az Amarr nő feltett lábakkal, kényelmesen hátradőlve a széken lazított. Mellette Croy az asztal-
ra könyökölt és tenyerében nyugtatta meglehetősen súlyos fejét. 

Aylar csettintett a cyborg csaposnak, aki egy aprót bólintott, majd elindult valami gőzölgő vörös 
folyadékkal az üvegtálcán.

– Ülj le, Trondam! 
– Kösz! Ti mióta… 
Kérdését a kommunikátorának hívásfogadása szakította félbe. A kis, holografikus kép egy Gal-

lente férfit ábrázolt: Fekete, rövid haj, vastag szemöldök, nagy, érzékenynek, ugyanakkor intelli-
gensnek tűnő barna szemek, folyamatos, sanda vigyorra húzódó száj. 

– Trondam Rei! Itt Islay Rham. Megérkeztünk a rendszerbe. Az Oijanen felől jöttünk, aztakur-
va, tudod mi van ott?

– Islay Rham, na végre. Ja, sejtem, mi van arra, fogadjunk egy rakat haditengerészeti hajó, blo-
kádot vonva, igaz?

– Honnan tudod? Csak nem…
– De, minket keresnek. 
– Huhúú, mit műveltél megint? – húzódott mosolyra Islay szája. 
– Majd elmesélem. Most gyere be az állomásra! 
– Vettem Trondam. Be tudunk dokkolni? 
– Igen. Elintéztem egy napra az engedélyeket. 
– Szuper, akkor viszlát később! – Ezzel Islay bontotta a vonalat. 
Aylar a szeme sarkából nézett Trondamra. 
– Róla mit kell tudnunk?
– Nem sokat. Jó és bátor harcos, valahogy nem ismeri a félelmet. Régen együtt repültem vele 

sokat. Megmentette a hajómat párszor. És ami a legfontosabb, a legjobb felderítő, akit valaha lát-
tam. 

– Ezek szerint ő lesz a szemünk, igaz? 
– Igen, úgy tervezem – ezzel Trondam beleivott a vörös folyadékba, de szeme kiguvadt. Nagy 

nehezen lenyelte a kortyot, és mérgesen fordult Aylar felé. – Ez az a remek energiaital, amit mond-
tál? Ez inkább valami nukleáris hulladék. Szétmarja a pofámat. 

– Az első korty mindig ilyen – mondta unottan Aylar. – Utána meg már abba se bírod hagyni. 
Trondam újra inni akart, de a kommunikátor megint életre kelt. Elfogadta a hívást és egy Gal-

lente származású nő jelent meg a kis kivetítőn: vörös, vállig érő haja hátrafésülve, valami géllel ott 
tartva, szeme nagy, zöldeskék, szemöldöke vékony, ápolt, arccsontja kissé kiugró, szája plasztiká-
zott, túlságosan tökéletes volt. 

– Trondam Rei drágám, újra itt vagyok neked – közölte a vékony, női hang. Nagyon kellemes 
hangzása volt, még Aylar és Croy is odakapták fejüket erre.

– Skye Arran. Husikám, de örülök, hogy újra látlak – vigyorodott el a férfi. 
– Én is, Trondam édes. Drága faszlovagom – kacsintott a képen a nő. 
– Itt vagytok már? 
– Itt bizony. Be tudunk dokkolni?
– Aha, már megvannak az engedélyek. 
– Akkor ott ellátod a bajomat újra? – mosolyodott el csábosan Skye. 

#78#



– Ööö, most épp egy bárban ülök és…
A nő piciny képe az arca elé kapta a kezét. 
– Bassza meg. Hányan hallották ezt?
– Csak ketten – ezzel Trondam Aylar-ra és Croy-ra nézett, akik megpróbálták elrejteni jókedvü-

ket, de kevés sikerrel. 
A kis nő képe sóhajtott egyet, majd legyintett. 
– Nem baj, úgyis nemsokára mindenki megtudja, hogy én vagyok a te hercegnőd – kacsintott 

Skye.
– Az bizony, édes. Ha bedokkoltatok, gyertek fel a szórakozórészlegbe! Itt vagyunk a Quafe 

bárban. 
– Ott leszünk hamar. Puszi. 
Ezzel Skye bontotta a vonalat. 
Aylar Trondamra nézett és sanda vigyorral közölte:
– Elég hírhedt faszlovag vagy, 'matarom. Még a végén versengünk majd érted.
– Nem hiszem. Skye elég hamar az agyatokra fog menni. Én csak dugtam őt, akkor amikor csak 

tudtam, de az ő esetében fokozottan életre kelt az a mondás, hogy „mit csinál a nő az ágyban szeret-
kezés után?” Hát, „zavar”. 

Croy röhögni kezdett, Aylar pedig mérgesnek akart mutatkozni, de nem sikerült. 
– Mellesleg rólam mi a képzeted? – kérdezte az Amarr nő. – Én is zavartalak, miután megdug-

tál?
Trondam elvörösödött. 
– Nos, te annyira nem. Talán azért, mert olyan részeg voltál, hogy egyből elaludtál. Amúgy te 

más eset vagy. Veled többször lettem volna, hosszabb távon is. De nem én voltam az, aki ezt nem 
akarta ugyebár.

Aylar megvonta a vállát. 
– Jobb ez így. Nem tagadom, hogy jól éreztem magam veled az alapján, amire emlékszem. De 

megtörtént, emlék marad és megy mindenki a maga útján.
A férfi csak sóhajtott. 
A kommunikátor újra életre kelt és beérkezett egy hívás. Egy Caldari származású férfi képe je-

lent meg: rövid, nem egész tíz centis haj, vastag száj, pici szakáll az állon, és nagy zöld szemek, 
amik olyan békét sugároztak, hogy még Aylar is a kis hologram felé hajolt. 

– Trondam Rei! Itt Tiree Coil. Megérkeztünk a rendszerbe. Itt vagyok drága 'matar faszlovagom 
– mondta a vékony, ámde férfi hang.

Trondam rákvörös lett. Próbálta némítani az adást, de már késő volt. 
Croy ugyan csak kuncogott, de Aylar szinte leesett a székről a röhögéstől. 
A Minmatar férfi még mindig vörös fejjel válaszolt:
– Örülök, hogy itt vagy Tiree, de épp nem így kellett volna köszöntened, ugyanis a hívást más is 

hallja. Reméltem, hogy… na mindegy…
– Óóó, bocsi Trondam édes – tapsolt aprókat Tiree.  
Ez csak olaj volt a tűzre, Croy már hangosabban nevetett, Aylar pedig már nyüszíteni kezdett.
– Jól van, most csend, dokkoljatok be, engedélyek elintézve. Most bontom a vonalat. 
Tiree még mondani akart valamit, de Trondam nem hagyott lehetőséget neki erre. 
Croy már csak mosolygott, de Aylar még mindig nevetett, nyüszített, hörgött. 
A Minmatar férfi pedig magyarázkodni kezdett: 
– Nincs hajlamom erre, ne értsétek félre. Nem történt semmi. Egy nővel vetkőzős kártyacsatát 

nyomtunk, de vesztettem. Ő pedig nem a pénzemet vette el,  hanem azt kérte, hogy… Tiree-t… 
izé… –  nagy levegőt vett –, szóval nem a pénzemet kérte, hanem azt, hogy Tiree-t…

– És miért ezt kérte? – törölgette könnyeit Aylar, majd ahogy ezt kimondta, újra rátört a kacagás. 
– Ne röhögj, a jó életbe. Nem történt semmi. Á, mindegy… – adta fel a férfi a magyarázkodást,  

mert Aylar sípolva kezdte venni a levegőt és újabb hullámokban tört rá a röhögés. 
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– Szóval azért kérte – folytatta Trondam –, mert bosszút akart állni rajtam. Úgy gondolta, hogy 
ha így megaláz, akkor az sokkal rosszabb. Csak én nem tettem meg. Inkább kifizettem a csajt, töb-
bet is adtam neki.  

– Már mindegy, Trondam édes – kacagott fel újra Aylar egy rövid másodpercre, majd törölgetni 
kezdte könnyeit. – Jól van, hát jól szórakoztunk azon, hogy mi lett volna, ha… 

Trondam ivott egy újabb kortyot és kínkeservesen nyelte le. 
– Tehát – kezdte Aylar – akkor most van egy meleg kapitányunk is.
– Nem teljesen meleg. Csak annak hiszi magát. Kétségtelen, hogy a nők nem érdeklik, csak a 

férfiak, de túl gyáva ahhoz, hogy tegyen bármit is velük. 
– Értem. – A nő lehúzta italát. 
– Mellesleg – nézett a karjára épített kommunikátorra a férfi – szerintem mindjárt itt lesznek a 

többiek. Együtt érkeztek, ahogy kértem. 
– Ki jön még? 
– Még ketten. És lesznek újak, csak azok nem ide jönnek, hanem menet közben csatlakoznak 

majd.
– Szép számban gyűltünk össze – bólogatott elismerően Aylar.
– Kellünk is ennyien, bár ha ötvenen lennénk, akkor is kétségeim lennének. 
A kommunikátor újra életre kelt: egy Minmatar származású, barna bőrű, sárga lencsés szemüve-

get viselő, izmos, raszta hajú férfi jelent meg. Álla erőteljes volt, szeme nagynak tűnt a lencsék mö-
gött, vállig érő ápolatlan hajának vége fémgyűrűkkel volt összefogva. Bal orcáján egy katonai teto-
válás díszelgett. 

– Trondam Rei, Itt Jura Uist. Szevasz öreg barátom, hogy ityeg?
– Jura Uist, szevasz barátom. Jól vagyok, köszi, már vártalak titeket. Te hogy vagy?
– Jól. Jön mindjárt Gourl is. Csak épp nem voltunk biztosak abban, hogy mit csinál ez a rohadt 

nagy flotta itt a kapunál, ezért kicsit óvatosan jöttünk be. 
– Oké Jura, dokkolás elintézve erre a napra nektek. Gyertek be és találkozunk a szórakozórész-

leg Quafe bárjában. 
– Vettem, Trondam pajtás. Jura vége. 
Ezzel a férfi bontotta a vonalat és a kis kép eltűnt. 
– És ő ki? – kérdezte Aylar. 
– Ő az egyik legjobb barátom. Ismerem régről, vele repültem együtt a legtöbbet. És ő segített a 

csempészetben. 
– Értem. 
A kommunikátor ismét életre kelt: újra egy Minmatar származású, szikár vonású, keskeny, sárga 

szemű, hosszú, fonott tincseket viselő férfi jelent meg. Arca nagyon szigorú volt. Vonásai azt tük-
rözték, mintha folyamatosan mérges lenne. Nagy homlokán pár érdekes, apró tetoválás díszelgett. 
Ezek börtönben eltöltött időre utaltak, így bélyegezték meg a rabokat. A férfi nemcsak, hogy nem 
takarta el, hanem jól láthatóan szándékosan mutatni akarta a külvilágba, mintha csak azt mondaná 
szavak nélkül, hogy: „Vigyázz velem!”.

– Trondam Rei – szólalt meg a szikár vonású férfi dörgő hangon. – Itt Gourl Celt.
– Szevasz Gourl, régen láttalak. 
– Hát persze, mert egy évet rohadtam egy Amarr sitten. De megszöktünk. Hoztam magammal 

egy cimborát onnan és felszedtük az ő csaját egy másik börtönből, amiből épp átszállították. Ők a 
legénység most. És…

– Gourl, dokkoljatok be és megbeszéljük személyesen! 
– Na legyen, Trondam, akkor viszlát az állomáson.
– Legfelső szint, Quafe bárban várunk. 
– Vettem. Gourl vége. 
A kommunikátor elnémult és Trondam sóhajtott, majd ivott egy kortyot. Már kevésbé marta a 

száját. 
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– Jön még valaki? Kérdezte Aylar.
– Egyelőre nem. Velük indulunk el, a többiek menet közben csapódnak hozzánk. 
– És hogy tervezed? Elmondod nekik az igazat? – húzta össze szemét Aylar. 
– Persze. Nem akarom átverni őket. És még a szerződéses dolgot sem tetetem meg velük. Vagy 

átérzik, ennek a súlyát vagy inkább most forduljanak meg és menjenek el. 
– Nem bízol meg kicsit vakon az emberekben? 
– De. Néha túlságosan. De ha most te lennél itt és elmondanám neked ezt, akkor te nem segíte-

nél átvergődni az Antiainen rendszerbe és megpróbálni megakadályozni, hogy Miss Fran-ék ne ke-
rüljenek se a haditengerészet, se az Angel Kartell kezére?

Aylar elhúzta száját és végiggondolta. 
– De, segítenék. Méghozzá még én is hívnék haverokat. Csak hát épp nincs, csak te.
– Majd megismered az enyéimet. Jó gyerekek. 
– Képzelem. Főleg Tiree, nem?! – kezdett el vigyorogni a nő. 
– Fejezd be! 
Aylar felkacagott. Eközben a férfi füstölögve megitta a vörös löttyöt. 
– Amúgy kösz ezt a tippet, de ezt a hasadóanyagot még egyszer nem fogom meginni – mondta 

fintorogva Trondam. 
– De azért mond el, hogy érzed magad! Mert szerintem nincs gondod most az álmossággal, 

igaz?!
– Szó ami szó, ebben igazad volt. 
Ezután mindannyian csendben maradtak és figyelték a Quafe bár holovetítőjét. Éppen a helyi 

hírekről volt szó és ekkor elkezdődött az a híradás, amitől már valahogy tartottak, de mégsem akar-
ták hallani. Egy hosszú, barna hajú Caldari nő közölte a híreket. 

Köszöntöm nézőinket, itt élőben Belor Wan, a Messoya II-es bolygó kolóniájáról jelentkezem.  
Amint mögöttem láthatják – a kamera éppen pár betegszállító koptert mutatott, a nő pedig légszűrő 
maszkot viselt – a városban egy új, eddig azonosítatlan járvány kezdte tizedelni az embereket. Je-
lentések szerint a lefolyás gyors, a halál akár néhány óra alatt beállhat. A forrás, a hordozótestek, a  
fertőzés módja és az esetleges ellenszerek mind ismeretlenek. Orvosi szakértők állítása szerint ez a  
bolygó helyi élővilágából alakulhatott ki, de katonai szakértők nem tartják kizártnak egy esetleges  
biológiai fegyver elszabadulásának lehetőségét. Továbbá már beazonosításra került a halál beálltá-
nak menete, melyben a belső-, és gyakorlatilag minden, testben lévő szerv cseppfolyósodik és póru-
sokon át távozik a testből. A halál lassú, nagy fájdalommal járó és jelen pillanatban megállíthatat-
lan. A szakértők tovább vizsgálják a járvány megfékezésének lehetőségét. Belor Wan-t hallották a  
Messoya II-es kolóniáról élőben. Viszontlátásra. 

Trondam, Aylar és Croy szájukat tátva próbálták feldolgozni a hallottakat. Elkezdődött. És vajon 
mi lehet a Finanar és az Uemon rendszer béli állomásokkal? Arról még nem adtak híreket. Vagy ta-
lán már nincs, aki ezt leadja? 

A Minmatar férfi nagy levegőt vett és egy összefüggő káromkodássorozatot kezdett el kipréselni 
a száján: 

– Hogy az a mocskos kurva…
Aylar Trondamot kezdte szidni:
– Baszd meg, 'matar. Ez a te hibád.
– Nem az enyém – tette fel kezét a férfi. – Én ekkor még nem tudtam, mi rejtezik az utasaink-

ban. Ha előbb elmondták volna, ki se engedem őket a hajóból és…
– És nem tűnt fel, hogy a két utasod boldogan ment le a bolygóra, hogy megfertőzzék a lakoso-

kat? Ők már tudták ekkor, mégsem szóltak. Ebből mire következtetsz? – Aylar hangja kissé letor-
kolló volt. 

– Hát, arra, hogy ők is azt akarták, hogy a kolónia elpusztuljon. 
– Bravó 'matar – a nő újra felcsapta lábait az asztalra és hátradőlt. – Ezek azért akartak lemenni, 

hogy úgymond bemutassák, mit tud a vírus. 
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– De… de miért? – pislogott nagyokat Trondam. – A kurva élet, hát egy millió ember fog el-
pusztulni ott.

– Azért, mert ők ezt kapták utasításba. Vagy pedig nem tudtak ők sem róla. 
– De tudtak róla, mert a Hurricane-en kapták meg az igazi információkat. A bolygóra csak ez 

után szálltunk le. Ebből a szempontból inkább azt mondanám, hogy utasítva lettek. Vagy pedig irá-
nyítva. 

Az „irányítás” szó hallatán Aylar szája tátva maradt. 
– Hát persze. Tuti van az agyukban viselkedés szabályzó. Amit az Angel Kartell úgy megbuhe-

rált, hogy irányítani is tudja az embereket. Hú, Trondam, most aztán nagy szarban vagyunk. 
– Na ne hülyéskedj – válaszolt cinikusan a férfi. – Mellesleg ha jól tudom, a viselkedés szabály-

zón keresztül nagyon nehéz irányítani az embereket. Igaz?!
– Igaz. De nem értem az összefüggést még mindig. Ha ezek szándékosan nem szóltak a bolygó-

ra lépés előtt, akkor tömeggyilkosok. Vagy ha irányították őket, akkor meg mások azok. De akárme-
lyik is e kettő közül, ez most megingatja az Antiainen rendszer igazságtartalmát, mert nem tudhat-
juk, abban igazat mondtak-e.

– Pontosan – bólogatott a férfi. – Legalábbis a gondolatmeneted jó. Azonban a rendszer időn-
kénti féreglyuk valóságát meg tudom erősíteni. Sokan tűntek el arrafelé. 

– Eltűntek? – húzta fel szemöldökét a nő. 
– Aha, el. Tudod, sok féreglyuk nyílik szerteszét, véletlenszerűen a galaxisban. Azonban csak 

néhány van, ami mindig ugyanabban a rendszerben nyílik. Ez az egyik ilyen. És azt hiszem, ezzel 
összeállt a kép: az Antiainen rendszerben a féreglyuk valami olyan helyre vezet, ahonnan nincs 
visszaút. Ugye ha bemész egy ilyenbe, bejelölöd a lyukat és visszajössz. De itt nem így van. Ha ide 
bemész, nincs hátra arc. 

– És hova vezetnek ezek a speciális féreglyukak? 
– Éppen ez a baj, hogy nem volt még, aki ezt elmondja. Senki nem tért még vissza ezekből. 
– És mi éppen egy ilyenbe szállítjuk a két utasodat? 
– Azt hiszem – bólogatott a férfi lebiggyesztve ajkait. 
– Hát ez frenetikus – a nő az arcát kezdte masszírozni. Kezdett eluralkodni rajta a hisztéria. – 

Most igazából nem is tudok finomabb dologra gondolni a beleid kitépésénél.
– Ne haragudj. 
– Ó, semmi baj, te idióta. De most legalább biztos vagyok benne, hogy nem én hordtam ki lábon 

egy agyhalált. 
– Nem tudok mást mondani. 
Csendbe burkolóztak néhány percre. Csak a holovetítő híreit lehetett hallani, valamint a cyborg 

csapost, amint munkáját végezte.
– Tehát – kezdte Aylar egy nagy sóhaj után – akkor tekinthetjük úgy, hogy az utasaid azért men-

tek le, mert irányították őket?
– Ezt tartom a legvalószínűbbnek. 
– És akkor az Antiainen rendszert pedig tekinthetjük úgy, hogy igaz, mert ott ugye nyílik az a 

speciális féreglyuk, ugye?!
– Igen – bólogatott Trondam és a pult felé nézett, hogy mi legyen a következő fogyasztandó ital.
– Meg kéne kérdezni ezeket arról, hogy tényleg irányították-e őket akkor. 
– Nem fogják tudni az igazat. Ilyenkor kiesik a teljes emléksorozat. 
– Franc…
– A terv nem változik: megyünk az Antiainen rendszerbe. Most már szervezetten és felderítővel. 

Ha pedig gondunk akad, akkor megállunk, megoldjuk és úgy haladunk tovább.
Újra csend következett hármójuk közt. Nem Croy-tól kellett félni, hogy ezt megtöri, hanem a 

két szószátyártól. 
Néhány perc elteltével a bár előtti teremből nevetések és kiáltozások csapták meg fülüket. Meg-

érkeztek a haverok…
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A bárba elsőként Jura Uist lépett be, Trondam legjobb barátja. Amint meglátta a férfit, szája mo-
solyra húzódott és felkiáltott:

– Trondam Rei!
– Jura Uist! – reagált hasonló gesztusban a megszólított férfi. 
Megölelték egymást, majd kezet ráztak. 
Jura Uist hosszú, plasztikhálós, magas nyakú kabátot, alatta testéhez feszülő, fekete, ellenálló 

anyagból készült pólót és hasonló nadrágot hordott. Könnyű kék cipő egészítette ki a ruházatot. A 
férfi első ránézésre teljesen embernek tűnt. Sárga lencséjű szemüvege technikai és harcászati adatok 
kivetítésére alkalmas modell volt, emiatt nem volt szüksége szembeültetésre. Halántéka egy ponton 
kidudorodott és egy csatlakozó aljzatnak adott helyet. A hosszú, ápolatlan raszta haj itt ki volt nyír-
va egy darabon. 

– Hol vannak az embereid? – kérdezte Trondam.
– A hajóban maradtak. 
Trondam ekkor Gourl Celt felé fordult, aki mosolyogva vállba verte a férfit. Nem ölelték meg 

egymást, csak mosolyogva kezet fogtak. 
Gourl majdnem egy fejjel volt magasabb Trondamnál. Sárga műszeme gonoszul villant, de en-

nek a valósághoz semmi köze nem volt. Homlokán már jobban meg lehetett figyelni a börtöntetová-
lásokat. Kis alakzatok, apró számok, de jelentésüket csak ő tudhatta. Műanyag, bő szabású zöld ke-
zeslábast hordott, melyek tele voltak csatlakozó aljzatokkal, hogy a fejből kihúzható kábelekkel rá 
lehessen csatlakozni. A férfi beültetései közül a szem egyértelműen feltűnő volt, továbbá a kézfejé-
ben is látni lehetett valamiféle módosítást. 

A férfi nem szólt egy szót sem, mikor kezet ráztak, csak boldogan mosolygott. Látszott rajta, 
hogy nemrég jöhetett vagy inkább szökhetett meg a börtönből és jól esett neki látni régi haverokat. 

A következő belépő Tiree Coil volt. Amint meglátták egymást Trondammal, egy pillanatra za-
varba jöttek. 

Aylar persze észre is vette a Minmatar férfin ezt és nyüszítve a röhögéstől lebújt az asztal alá. 
Tiree belépett a bárba és kezet rázott Trondammal. A férfi fehér színű, műszövet kabátot hor-

dott, alatta fekete, hálós pulóvert, és sötét színű, testhez álló nadrágot. Mindehhez rózsaszín mű-
anyag cipő tartozott. Rövid haja fényesen csillogott valami géltől, kis szakálla most fazonra volt 
nyírva, vastag szája pedig fényesen csillogott, túl fényesen, ami azt jelentette, hogy a férfi vagy va-
lami szájfényt használt, vagy pedig egy implant biztosította az anyagkiválasztást és kicsapódást. 

Ennek láttán Aylar újra visszazuhant az asztal alá, és sípolva vette a levegőt. 
– Szia! – mondta kedves hangon a férfi, nyájasan mosolyogva.
– Ööö, szevasz Tiree, rég láttalak, jól vagy? – kapta vissza kezét Trondam. 
– Jól, köszike – majd hajához nyúlt, hogy megigazítsa. – Milyen a frizurám?
– Ne engem kérdezz, hanem keresd meg az asztal alatt a társamat. Ott kell legyen valahol, mert  

épp röhög. 
– Röhög? – pislogott nagyokat a Caldari férfi. – De hát min nevet? 
– Hogy min? Hm, nem érdekes. 
– Jól van Trondamka. Akkor…
– Trondam! Csak Trondam, nem Trondamka, oké? – nézett szúrósan a férfi. 
Tiree a szíve elé kapta kezeit. És nagyot sóhajtva mély sértődés jelét adta. 
Aylar már majdnem kinevette magát, de ennek láttán újrakezdte az egészet, visszazuhant és nyü-

szített. 
A kis közjáték után Tiree folytatni akarta, de egy hang közbevágott. 
– És igen, szuper, élőben újra láthatjuk Trondam Rei-t! – mondta mosolyogva Islay Rham.
– És Islay Rham ismét a színpadra lép – mosolygott a Minmatar férfi.
A két férfi kezet rázott és nevetve megpaskolták egymás vállát. 
– De jó újra látni téged, Trondam.
– Téged is. 
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A Gallente férfi fekete, rövid hajára egy műszövet sapka volt most húzva. Barna szeme barátsá-
gosan villogott, száján folyamatosan a sejtelmes, pimasz vigyor terült szét. Kék színű kezeslábast 
hordott, amit sárga csíkok díszítettek. A ruha ellenálló anyagból készült, rajta rengeteg csatlakozó-
aljzattal, amikre nemcsak a fejből kihúzható kábelekkel lehetett csatlakozni, hanem a hajók egysé-
geire is. Más szóval, ez egy pilótaruha volt.

– Mi történt veled az elmúlt egy évben, Trondam?
– Hú, nagyon sok minden. Van egy remek tüzérem és egy navigátorom, de ők most pihennek, 

mert az elmúlt órákban kissé kimerültünk. 
– És te nem alszol? 
– Én nem, köszönhetően annak a vegyi fegyvernek, amit valaki nemrég megitatott velem – ez-

zel Trondam Aylar felé fordult. 
A nő visszafojtott nevetéssel emelkedett fel az asztal mögül. Látszódott rajta, hogy még fenn-

hangon kacagna, de arcának grimaszai arról árulkodtak, hogy ezt megpróbálja minden erejével visz-
szatartani. 

Utolsóként Skye Arran lépett be a bárba.
Rózsaszín, átlátszó, pókhálószerű anyagból készült hosszú kabátot hordott, mely egészen a bo-

kájáig ért. Alatta szövetcsíkokból összerakott nadrágot viselt, ami helyenként látni engedte lábait. 
Egy műanyag, piros melltartó fedte közepes méretű kebleit, de középen szépen kiemelte az ezek 
közti mélységet.  Haja vörösre volt festve és valami géllel hátra simítva. Nagy mennyiségű sminket 
is tett arcára, szájában – mint Tiree-nak – implant biztosította a folyamatosan fénylő ajkakat. Nagy, 
zöldeskék szeme és kifestett szempillája egy varázslatos nőt hoztak létre. 

– Trondam szivi, gyere ide! – tárta szét ölelésre készen karját a nő.
– Skye Arran, drágaságom, hát egy pillanatra azt hittem, egy jó nő lépett be ide, erre csak te  

vagy – kacsintott rá pimaszul mosolyogva Trondam.
Megölelték egymást, de a nő bokán rúgta a férfit. 
– Ezt a remek vicceidért.
– Áú, köszi – sziszegett fel imitált fájdalommal Trondam. 
A nő nem sértődött meg ezeken a beszólásokon, szerette a férfinak ezt a stílusát. 
– Hogy vagy, Trondam? Egy éve nem láttalak. Van új legénységed hallom.
– Aha, van. Volre-t imádni fogod és szerintem még Mei-t is. Bár ő lehet, hogy annyira már nem 

fog komálni téged. 
– Idehozod őket?
– Később. Most pihennek. 
Trondam elengedte Skye-t és megköszörülte a torkát. 
– Srácok, örülök, hogy itt van mindenki. És annak is örülök, hogy ide értetek épségben. Kérje-

tek italokat és elkezdem elmesélni, mi a helyzet. Nem árt igyekezni. 
Az újonnan érkezettek a pulthoz sétáltak, majd két percen belül mindegyikük gőzölgő energia-

italokkal és üdítőkkel sétált vissza az asztalokhoz. 
Kényelmesen helyet foglaltak. Néhány asztalt összehúztak és körbeülték. Aylar bal oldalán ült 

Croy, mellette Tiree, oldalán Skye, majd Islay, Jura, Gourl és újra Aylar-hoz ért a kör. 
Trondam felállt és úgy kezdte mondókáját. 
– Köszönöm mindenkinek, hogy idáig eljött. Mivel nem mondtam, mi lesz a feladat, ezért elné-

zést kérek. De majd meghalljátok, hogy kénytelen voltam titkot tartani. De mindenekelőtt – sóhaj-
tott fel – kezdjük a bemutatkozással. Itt mellettem ül Aylar Bren, régi társam. Még nem találkozta-
tok vele eddig.

Mindannyian azt nézték, hogy egy Minmatar és egy Amarr hogyan férhet meg egymás mellett 
hosszú távon. De végül gondolatban vállat vontak, mert ez mellékes volt most. 

– Aylar tüzére Croy Vogal és navigátora Max Xaim, aki épp nincs itt. Ő a Neocon-t figyeli.
Az újonnan érkezők egyenként álltak fel és tisztelegtek a nőnek és társának, majd kezet ráztak 

velük. 
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Aylar és Croy hasonló gesztusban viszonozták a köszöntéseket. 
A nő úgy vette észre, hogy aki valaha Trondam társa volt, az számukra máris tiszteletben álló 

személy. És azon kapta magát, hogy ő is így gondolkodik. 
Trondam folytatta:
– Az én tüzérem és navigátorom most épp pihen. Legalábbis remélem. Na tehát – tapsolt egyet a 

férfi –, kezdjünk is bele. 
Ezt követően a Minmatar férfi elmesélte az egész történetet onnan kezdve, hogy megkapták a 

megbízást az Angel Kartell akkor még ismeretlen ügynökétől…

Volre izzadtan riadt fel álmából. A fejében a beültetésekbe folyó izzadtság által keltett bizsergés 
ébresztette fel. 

Mei mellette feküdt meztelenül. Még mindig aludt. 
A férfi az órájára nézett. Három órát szundított mindössze. Úgy döntött, lekezeli a szigeteléseket 

a fejében és visszafekszik. Kiment a szoba fürdőjébe és miközben rendbe tette magát, visszaemlé-
kezett a néhány órával ezelőtti időpontra: amikor megvették a hajót és a modulokat, rábízták ezeket 
egy hangármesterre és ők elvonultak pihenni.

 Ugyan Trondam nem tiltott meg kettejüknek semmit, és igaza is volt, hogy minél többet kell pi-
henniük, de nem bírtak ellenállni egymásnak. A szobába érve a zuhany után egyből szeretkeztek. 
Majd újra zuhany és egy percen belül mindkettejüket elnyomta az álom. 

A férfi saját magát nézte a tükörben. Eközben azon gondolkozott, hogy kár lenne most rosszul 
végezni ezt az egészet. Belehabarodott Mei-be, és a lány is belé. Egy évig csak kerülgették egymást 
a hajókon, majd végül egy szerencsés véletlennek köszönhették, hogy összejöttek. De hogy miért 
ilyen nehéz helyzet közepette, arra nem talált szavakat. Lehet, hogy nem sikerül az egész és elvérez-
nek. Vagy lelövik és vagy elkapják őket valahol. Ez utóbbi szorította a legjobban össze a szívét. Ha 
megfogják őket és élve maradnak, akkor soha többet nem látják majd egymást és egészen biztosan 
egy már szépen berendezett börtönbe fognak menni. Nem. Ezt nem lehet. Nem szabad. 

Ez a gondolatmenet görcsbe rántotta a gyomrát, majd az álmosság elszállt a szeméből. 
Érezte, hogy valaki figyeli. Megfordult és Mei-t látta, amint az ágyon ülve őt nézi. 
A nő nem takarta be magát, szép testét és arcát a félhomály csak még varázslatosabbá tette. A 

férfi megfordult és a nőre nézett.
Egy ideig csendben szemeztek egymással. 
– Tudtál aludni? – kérdezte Mei. 
– Aha – bólogatott a férfi. – De nem sokat. Ezek a szarok a fejemben zárlatosak lettek az izzadt-

ságtól és felkeltettek. 
Mei vigasztalóan elmosolyodott. 
– Én meg csak úgy felébredtem. Aztán mikor nem voltál itt mellettem, megijedtem egy pillanat-

ra.
Volre kuncogott egyet. 
– Megijedtél? Te? – húzta fel hitetlenül szemöldökét.
– Aha – a nő a takaróval kezdett játszadozni. – Tudod, én keménynek látszódom, persze az is 

vagyok, de csak kívülről. Belül csak egy kislány vagyok. Kegyetlen sorsom volt, amiről még nem 
nagyon beszéltem neked. 

– Tudom. Trondamnak sok hajmeresztő dolgot köszönhetünk, még szép, hogy nem volt idő egy-
mással beszélgetni az elmúlt egy évben. Na meg ehhez az is hozzátartozik, hogy nem is érdekeltük 
egymást túlzottan, vagy nem? – sandított a férfi. 

Mei elmosolyodott, majd lesütötte szemét. 
– Hát, nem nagyon. Elmentünk egymás mellett, de persze én mindig megnéztem magamnak a 

fenekedet.
Volre felkacagott. 
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– Hát még én hányszor néztem a tiédet.
Mindketten könnyed nevetésbe kezdtek, de nem tartott ez sokáig. 
A férfi látta, hogy Mei mondani akar valamit. Félrehajtotta fejét és kíváncsiságot ültetve ki arcá-

ra csendben maradt. 
A lány észrevette ezt és sóhajtva belekezdett: 
– Tudod, az adósságomról már akartam veled beszélni. Segítséget kérek tőled. És majd Tron-

damtól is.
– Mindent megadok, amit csak tudok. 
– Jó. Tudod, sok pénz kell, majdnem tíz millióval lógok valakinek. Még két napom van leadni. 
– Szerintem szólsz Trondamnak és ad pénzt. Meg most úgyis kisebb gondunk is nagyobb tíz 

milliónál, mert itt a tét már nem az, hogy gazdagok leszünk-e vagy sem. 
– Hm, igaz – gondolkodott el a nő. – Akkor ha visszamentünk, megkérdezem, hogy tud-e adni. 
– Ez a beszéd. 
– Vajon megérkeztek már a többiek? – kérdezte a nő és kiugrott az ágyból. 
– Nem tudom. Szerintem már igen, mert három órát aludtunk. 
– Felmegyünk, megnézzük őket? 
– Aha. Akkor öltözzünk. 

A „Szabad kereskedelmi zóna” nevű állomás szórakozórészlege még mindig kongott az üresség-
től. Szinte sehol senki. Talán az itt lakó szövetség messzi harcokat vív és nem jön ide vissza? Vagy 
ilyen kevesen lennének? Ez utóbbit kizártnak tartotta Volre és Mei, mert akkor nem tudnának fenn-
tartani egy teljes fennhatóságot és egy állomást. 

Most azonban nem foglalkoztak túlságosan ezzel. Jól érezték magukat együtt pár óráig. Ugyan 
még hulla fáradtak voltak, de talán majd a bárban fogyaszthatnak valami serkentőt. 

Előzőleg már felhívták Trondamot és megkérdezték, merre vannak. A férfi kérte őket, hogy sies-
senek. 

A bár elé értek és bepillantva meglátták Trondamot, Aylar-t és Croy-t. És még néhány másik ta-
got. 

Beléptek a terembe és minden jelenlévő kérdően feléjük fordult. Egyetlen ember, Jura Uist is-
merte fel őket és boldogan kiáltott: 

– Mei! Volre!
Ők is ismerték a férfit és szájuk mosolyra húzódott. Kézfogással köszöntötték egymást, majd 

Trondam vette át a szót. 
– Nos srácok, egy perc figyelem. Ők itt a legénységem. Mei Gron a tüzérem, Volre Den pedig a 

navigátorom.
A férfi és a nő tisztelegtek majd biccentettek az ismeretlenek felé.
– Ez a férfi itt – folytatta Trondam – Islay Rham. Ő lesz a felderítőnk.
A bemutatott férfi felállt és lazán tisztelgett, majd kezet nyújtott nekik. 
– Ez a másik férfi… vagy inkább nő itt Tiree Coil. Ő lesz az elfogópilótánk.
Tiree felállt, majd lányosan tisztelgett és gyengéd kézfogással köszöntötte őket.
Mei és Volre szeme kikerekedett, és beszorult a levegőjük is, ugyanis Tiree éppen egy csókot 

küldött a Gallente férfi felé. 
Azt pedig elöntötte az epe és megszólalt:
– Már elnézést Trondam, de…
– Tehát ő az elfogópilótánk – vágott bele a Minmatar férfi ellentmondást nem tűrően, megmu-

tatva ezzel, hogy ő a főnök, ez eldöntve és kész. 
– Oké, rendben – visszakozott hűvösen Volre. 
Tiree visszaült a székére és mosolyogva nézte a Gallente férfit. 
Trondam folytatta:
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– Ez a hölgy itt Skye Arran.
A vörös hajú nő felállt majd eléjük ugrott. Ő is lányosan – vagyis hozzá illően – tisztelgett, majd 

kezet rázott velük. 
Volre szeméről pedig nem bírta levenni a tekintetét és bárki még az állomás másik feléről is ki-

szúrta volna, hogy azonnal beleszeretett a férfiba. 
Mei is észrevette azt, hogy Skye hogyan mered barátjára és magához húzta a férfit. 
Skye kedves, rózsaszín felhőkbe burkolt tekintete pedig egyszeriben ködössé és szúróssá vált, 

majd a másik nőre nézett. Végül felszegte fejét és egy szó nélkül elfordult. 
Volre vigyorogva odasúgta Mei-nek:
– Ez jól kezdődik.
A nő könyökkel oldalba bökte. A férfinak ettől persze majdnem eltört a bordája. 
Trondam szúrósan nézett „gyermekeire”, hogy éppen mit rosszalkodnak. Majd megköszörülte 

torkát és folytatta a bemutatkozást. 
– Akit pedig még nem ismertek, az Gourl Celt.
A Minmatar óriás felállt és odalépett hozzájuk. Szájuk tátva is maradt a döbbenettől. 
A férfi tisztelgett, majd kezet nyújtott. Mikor Mei-ét fogta meg, még rá is mosolygott, majd meg 

is hajolt. A nő hasonló gesztusban reagált a másik Minmatar felé. Volre csak egyszerűen kezet rázott 
vele egy udvarias mosoly kíséretében. 

Miután a bemutatkozás lezajlott, mindenki visszaült székére és tovább figyelték Trondamot. 
– Mei, Volre, gyorsan elmondom mi történt, míg nem voltatok itt. Nos – a férfi összecsapta te-

nyereit – nagyon nagy szarban vagyunk, bár ez nem újdonság. Az itt jelenlévők mind segíteni fog-
nak. Elmeséltem nekik Miss Fran és a vírus történetét. Nem tudom, láttátok-e a híreket, de a Mes-
soya II-es kolónián elkezdődtek a halálesetek.

Mei és Volre meghökkentek. 
– Ilyen gyorsan? – kérdezte elképedve a férfi. 
– Igen. Néhány óra telt csak el aközött, hogy megszöktünk a bolygóról és elkezdődtek a hírek. 

Más szóval, a vírus akár két óra alatt is képes végezni valakivel. És ez ugye maximum 24 óráig tart,  
mint tudjuk. Aztán… Ugye el kell jutnunk az Antiainen rendszerbe. Felmerült egy kérdés, hogy 
Miss Fran-ék miért mentek le a bolygóra, holott ekkor már tudták, hogy bennük van a vírus. A vá-
lasz az, hogy irányították őket. Azonban emiatt a célrendszer igazságtartalma is kérdésessé vált, de 
nem csak én, hanem az itt jelenlévő összes pilóta hallott már az Antiainen rendszerben néha meg-
nyíló speciális féreglyukról. Vagyis az igaz. Sokan eltűntek már ott. Érdekessége ennek, hogy ha az 
ember bent ragad egy ilyen rendszerben, akkor jön az önmegsemmisítés és klón aktiválás. De hogy 
a bent lévő emberek ezt eddig miért nem tették meg, mindenki számára rejtély. 

– Úgy érted – kezdte Volre –, hogy ott bent van valami, ami miatt az emberek ki se akarnak jön-
ni? 

– Vagy ki se tudnak jönni. De ezt majd meglátjuk, ha ott leszünk. 
– És egész biztos, hogy mi ezt az egészet végig akarjuk vinni? – tette fel Volre a millió ISK-es 

kérdést. 
– Igen, biztos. Talán elfelejtetted, hogy ha nem vagyunk Miss Fran-ék közelében, akkor maxi-

mum 24 óránk van? És ők nem lehetnek velünk örökké. Idő kérdése, hogy mikor ugrasztják nekünk 
ennek a rendszernek a házigazdáit. Mielőtt ez bekövetkezik, mert egészen biztos, hogy idővel be 
fog következni, azelőtt kell eltűnnünk. Elvisszük őket oda be az Antiainen rendszerbe. Mikor meg-
van a féreglyuk, akkor csak ők mennek majd be, mi nem, így nem kell aggódnunk azon, hogy ho-
gyan jutunk majd ki.

– És ők hogyan jutnak ki majd? – a férfi hátradőlt a székén és Mei hátát kezdte simogatni. 
– Ez majd az ő gondjuk lesz. Ha emlékszel, akkor egyszer már megtették ezt. Most is meg fog-

ják tudni tenni. Végül pedig hogy jobb belátásra bírjuk őket, hogy valóban visszajöjjenek, majd 
kapnak egy aranyos agybombát. Ha nem térnek vissza, a bomba felrobban. 

– Értem – gondolkodott el Volre. 
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– Mellesleg – fordult Trondam az egybegyűltekhez – Volre a legakadékoskodóbb, akit valaha 
láttam. 

– Vagy inkább beszari? – röhögött fel mély hangon Jura. 
Volre feltartotta középső ujját felé, de közben vigyorgott. 
Trondam nagy sóhajt vett: 
– Nos tehát. Gyors összefoglaló a tervünkhöz. Első fázis. Visszajutni Low Sec rendszerekbe és 

minél előbb elhagyni Nullsec-et. Ez persze arra nem megy, ahonnan jöttünk. Ezért sajnos végig kell 
lavíroznunk a Geminate régióban. Ezen kívül lesz egy másik állomás, ahol még nem fognak bánta-
ni, ezt elintézem, de utána magunkra leszünk utalva. Mivel a legtöbb rendszer állomás nélküli, így 
csak Geminate másik felén lesznek gondjaink. Ott van egy kalóz állomás és ilyen helyeken aztán 
boldog boldogtalan éldegél. Itt át kell verekednünk magunkat, majd bemegyünk Vale Of The Silent 
régióba. Az is Nullsec terület. Onnan megint a The Forge régióba, majd át Lonetrek-be. És ott kez-
dődik majd az igazi hajsza. Ugyanis néhány High Sec rendszeren is át kell majd mennünk, de ad-
digra megérkezik az erősítésem második fele. 

Volre elképedt:
– Ilyen sokat megyünk Nullsec-ben? Nem azért, de…
– Igen, sajnos ilyen sokat vagyunk kénytelenek menni itt. Vagy inkább High Sec-ben akarsz töb-

bet ugrani, ahol a Concord már tárt karokkal vár?
A férfi ijedten pislogott. 
– Végül is nem is olyan rossz az a Nullsec.
Jura felnevetett dörgő hangján. Ismerte Volre-t, sokat akadékoskodik és most félti magát és ba-

rátnőjét.  Emlékezett arra, hogy mikor legutóbb találkoztak, fél évvel ezelőtt talán, akkor inkább 
csak vitatkozott a 'matar lánnyal, most meg…

Trondam folytatta: 
–  A hosszú távú felderítőnk, aki öt-hat ugrással jár majd előttünk, Islay lesz Anathema-val. A 

rövid távú, aki csak egy-kettővel megy majd előttünk, Skye lesz a  Falcon-nal. Ezt követjük mi a 
Hurricane-nel, Aylar az Absolution-nal, Jura a Scimitar-ral, Gourl a Vagabond-dal, McDuglas pedig 
az Armageddon-nal. Tiree az elfogó pilótánk lesz Crow-val, ha valakivel harcba szállunk.

Némán bólintottak. Néhányan jegyzeteket készítettek kis fénytábláikra, volt, aki számolt, a csil-
lagtérképeket böngészte. És a kijelzett útvonalak mellé biggyesztették az adatokat: hol vannak állo-
mások, kinek a fennhatóságán mennek át, mennyi bolygó, aszteroida, hold van az út mentén, az is-
mert irányítótornyok helyét is bejelölték, mellé az erőtérmező belépőkódját. Ez utóbbiból mindösz-
sze kettő volt az út mentén. 

Volre azonban nem értette, mi történik itt. Nemrég 60 ugrás feletti helyzetekről beszéltek, de ez 
az út nem egész 30-at feltételez. A férfi szóvá is tette ezt. 

– Trondam, nem valami 60 ugrást kéne megtennünk?
– De, az volt az eredeti terv, de ez most az új. – Eközben a férfi elővett egy fénytáblát és apró  

betűkkel ráírt valamit, majd odanyújtotta Volre-nak. 
A Gallente férfi elolvasta és szíve kihagyott egy ütemet. Mei is meglátta, mi van oda írva, ezért 

úgy döntött, hogy kicsit megnyitja adrenalin adagolóját. 
Az üzenet így szólt: „A teremben van még valaki egy álcázó köpenyben, láthatatlanul. Nem tud-

juk, ki az, ezért színészkedünk, hogy félrevezessük őt. Valódi megbeszélés az Hurricane-en.” 
– Aha, értem már, ez az útvonal tényleg logikusabb.
– Na ugye – mosolygott Trondam, mert látta, hogy megértették, mi a helyzet. 
Volre és Mei a szemét forgatta, hogy észrevegyék az álcázóruhában őket kihallgató valakit, de 

eredménytelen volt megfigyelésük.
Trondam nagy levegőt vett:
– Rendben emberek. Azt hiszem, indulhatunk. A hangárban találkozunk.
A jelenlévők sanda vigyora egyértelműen jelezte, hogy most nem a saját hajóikra, hanem a Hur-

ricane-re kell menniük, hogy ott gyorsan átbeszéljék a valódi haditervet. 
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Egyenként hagyták el a helyiséget, majd liftekbe szálltak. 
Trondamék még visszamentek a szállásaikra és összeszedték a felszereléseket. 
Miss Fran és a kopasz még mindig a Bellicose-ban volt bezárva. Ezért a csatacirkálón gyorsan 

megbeszélik a valódi tervet, utána hozzák át őket az új hajóba. Trondam nem akarta, hogy a vírus itt 
is a levegőbe jusson és bárki is kapcsolatba léphessen az új utasok közül vele. 

A hangár előtti folyosókon, egy nagy méretű kilátóablak előtt gyűltek össze. Mindenki figyelte 
saját hajóját és halovány mosollyal arcukon mintha gondolatban beszéltek volna a nagyméretű szer-
kezetekhez. Készen álltak a nagy útra, hogy segítsék haverjukat, Trondam Rei-t, hogy megmentsék 
az életét és arra is, hogy az Angel Kartell két lábon járó agresszív biológiai fegyvereit eljuttassák a 
célba, hogy ott maguk találják meg az ellenszert, megelőzve ezzel elfogásukat és bevetésüket, ami 
akár milliók életét veheti el meglehetősen véres módon…
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7. RÉSZ: KALANDRA FEL!

BWF-ZZ NAPRENDSZER
„Szabad Kereskedelmi Zóna” Állomás 
Fennhatóság: Solar Fleet
Konstelláció: IPS-QB
Régió: Geminate
Biztonsági szint: 0.0

Trondam a hangárra néző kilátóüvegnek háttal állva végignézett a társain. 
– Akkor most mindenki jöjjön a mi hajónkba, mert még van egy két apróság, amit át kell beszél-

nünk!
Elindultak a kis zsilipek felé. Kettesével szálltak kompokba, majd a csatacirkáló felé lebegtek. 
A hatalmas hajó oldalában Volre felnyitotta a zsilipet és beszálltak. 
Amint az utolsóként haladó óriás, Gourl is bent volt, a Gallente férfi becsukta a külső zsilipet. 
A kis előtérben Trondam hangja agresszívabbra váltott. 
– Most itt nyugodtabban beszélhetünk. Gyerünk, a hídra mindenki, öt perces eligazítás!
A hajó folyosóin, a sárgás fények megvilágításában döngő léptekkel rohantak keresztül.
A hídra érve Trondam megnyitott egy képernyőt és bemutatta McDuglas kapitányt a barátainak. 

Tisztelegve köszöntötték a férfit a lebegő képernyőn, aki hasonló gesztusban reagált.
Trondam becsukta a híd ajtaját, majd beszélni kezdett. 
– Nem tudom, ki volt az ott álcaruhában, de jó, hogy időben észrevettük. Akkor most gyorsan 

vázolom az igazi tervet. Tehát. Első fázis valóban az lesz, amit mondtam, tehát végigmegyünk Ge-
minate régióban. Vale Of The Silent-be érve azonban nem megyünk át The Forge régióba, majd on-
nan Lonetrek-be, hanem teljesen másfelé megyünk. Akárki is volt ez az ember, aki megfigyelt, most 
biztos, hogy az ottani Low Sec rendszer beugróján olyan csapdát fog állíttatni, amin még egy mikró 
meteor sem jut majd át. Ugyanakkor Nullsec-ben sem egészséges sokat időzni úgy, hogy nincs mö-
göttünk egy hadra fogható flotta. – A férfi sóhajtott egy nagyot. – Ezért nem marad más választá-
sunk, mint féreglyuk rendszereken átmenni. Ha szerencsénk van, találunk olyat, ami közvetlenül va-
lami kellemesebb helyre nyílik, mint az éppen felbolydult Caldari Állam területe. Ugye tudjátok, 
hogy ezek a féreglyukak viszonylag feltérképezett helyekre vezetnek, és nem olyanok, mint ami 
majd az Antiainen rendszerben lesz. Tehát lesznek kellemetlenségek biztosan, de azt hiszem gyor-
sabb és biztonságosabb, mint fennakadni egy tértorzító műholdon, mert csak idő kérdése, mikor 
hullunk bele az egyikbe. Ezúttal azt is bejelentem, hogy az eddigi ugrásterveink törölve, amint átér-
tünk valami kellemesebb fennhatóság alá, megtervezzük a második fázist. Kérdés? 

Nem kérdezett senki semmit. Elszántan, halványan mosolyogva nézték a férfit. Készen álltak a 
küldetésre, aminek véghezvitele sok millió ember életét mentheti meg és megakadályozza azt, hogy 
az Angel Kartell megkaparintsa a vírushordozókat és bevesse ki tudja, milyen lakott rendszerekben. 
Legszívesebben hívtak volna minden létező ismerőst, hogy segítsen ebben, de a dolog árnyoldalá-
hoz tartozott, hogy nem bízhattak meg sok emberben. Ki tudja, ki áll jó viszonyban az Angel Kar-
tellel vagy netalán a Caldari Haditengerészettel. Nem, nem szabad kockáztatni. Ez az egész egy lo-
pakodó akció lesz, a legtöbb lehetséges nyílt harcot elkerülve. Persze ez nem lesz mindig így, tudták 
mindannyian. Egészen biztosan találkoznak majd blokádot vonó kisebb egységekkel és talán na-
gyobb flottákkal is. Ez utóbbiakat el kell majd kerülniük amennyire csak lehet. Az út hosszú lesz, 
mind ugrások, mind idő tekintetében. 

Végül egyenként fordultak Trondam felé, elsőként Skye Arran:
– Sok sikert Trondam drága. És nektek is – fordult a többiek felé egy pillanatra, majd vissza a 

férfihoz. – Remélem félúton bepótolod az elmúlt egy éves hiányomat irányodban – kacsintott a vö-
rös hajú nő.
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– Abban biztos lehetsz – nevetett fel fáradtan a férfi. – Ha ez sikerül, elveszlek feleségül ígérem. 
Úgyhogy mindent bele!

– Mi? – pislogott örömteli arccal Skye. – Akkor most megkérted a kezem, vagy mi? 
– Akár annak is veheted – majd a férfi magához húzta a nőt és megcsókolta. 
A többiek mosolyogva figyelték őket. Majd észbe kaptak és inkább elfordultak. 
Fél perc után abbahagyták, és Skye pirult arccal tisztelgett a férfinak. Mosolyogva nézték egy-

mást egy kis ideig. Végül a nő a többieknek is tisztelgett és elvonult. 
Ezután Islay fordult Trondam felé. 
– Nos barátom, remélem sikerrel járunk. Én mindent megteszek, amit lehet.
– Tudom, Islay – csapkodta meg a vállát a férfi. 
– Sok sikert! És nektek is – fordult az itt maradtakhoz és tisztelgett. 
A jelen lévők viszonozták a köszöntést. 
Islay is elvonult, majd Gourl szólalt meg: 
– Trondam Rei, jó lett volna, ha szabadon tölthetem az elmúlt egy évet és talán még jobb have-

rok lehetnénk, de szerintem ez is elég. Sok sikert kívánok.
– Köszi Gourl, neked is sok sikert. Repülj ésszel. 
– Mindig úgy szoktam – kacsintott az óriás. 
Tisztelgett, majd elvonult. 
Ezután Tiree Coil szólalt meg félénken. 
– Trondamka… izé… Trondam, nem tudok én sem mást mondani, csak azt, hogy sok sikert.
– Köszi Tiree, neked is. És… 
A férfi nem tudta folytatni, mert a másik odaugrott, megölelte és egy puszit adott az arcára. 
Aylar újra kétrét görnyedt a röhögéstől. 
Trondam eltolta magától az elpirult férfit. 
– Tiree! Mindent bele, légy ügyes… fiú…
– Igyekszem – kacsintott.
Tisztelgett, majd elvonult. 
Jura Uist is a férfihez lépett. 
– Trondam Rei barátom! Remélem egy darabban odaérünk, és azt is kívánom, hogy kis legény-

séged is szépen élhessen együtt.
– Ja, én is kívánom nekik, remélem nem keverednek bele semmibe legközelebb. Láttad volna 

nemrég őket, hogyan jöttek ki egy áruházból egy „vásárlás” után – fordult mosolyogva Mei és Volre 
felé. 

Azok ketten meg leszúrták volna szemükkel, de végül inkább feladták és fáradtan felnevettek.
– Képzelem, milyen vásárlás volt – húzta fél arcát mosolyra Jura. 
– Felettébb érdekes – vigyorgott Trondam is. 
– Barátom, sok sikert kívánok! 
– Én is neked!
A két férfi megölelte egymást, majd Jura Mei-hez és Volre-hoz lépett és őket is átkarolta. Ezután 

tisztelgett Aylar felé, akire kissé távolságtartóan nézett. 
A nő azonban elismerően és tiszteletteljesen. 
A férfi elvonult. 
Már csak Aylar és csapata, valamint Trondamék maradtak a hídon. 
– Nos Trondam – kezdte egy sóhaj közepette a nő –, mit mondhatnék? Mindent bele!
– Te is légy ügyes lány! Gyere ide!
A férfi magához rántotta és megölelte. 
Aylar száját húzva tűrte, de ez csak színjáték volt. Majd sóhajtott és ő is megölelte a férfit. 
– Na – engedte el Trondam a nőt –, mindent bele méltóságteljes nagyasszony! Sok sikert!
– Nocsak, milyen szép szavak?! Mit tervezel már megint velem? – vigyorgott sejtelmesen a nő. 
– Ó semmit, semmit – vakarta a férfi a fejét zavarodottan. 
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– Lebuktál ám 'matarom. Emlékszem, így kezdted akkor régen is. 
– Ööö – Trondam teljes zavarban volt már. 
Aylar felvihogott. 
– Ugyan már, mondtam, hogy ameddig emlékszem a részletekre, addig nekem is jó volt, ne ag-

gódj.
– Tényleg? – pislogott a férfi. 
– Bizony ám – majd elmosolyodott és tisztelgett. – Trondam Rei, sok sikert, repülj ész nélkül, 

ahogy szoktad. 
– Ez most nem játék – kezdett el szalutálni a férfi is. – Most ésszel repülök majd. 
– Ajánlom is! – kacsintott a nő.
– Amúgy el kell végeznünk új teszteket.
– Tudom, ezért nem mozdulok meg.
Volre átszállt a Bellicose-ba, Miss Fran-t és a kopaszt beültette egy mentőkapszulába, majd ezt 

elkezdte átrakatni a Hurricane-be. Így nem került a levegőbe a kilélegzett vírus és az állomás biz-
tonságban fog maradni. 

Eközben Trondam és Mei a hajót ellenőrizték, lefuttatták a teszteket az induláshoz. A férfi elis-
merően bólintott: Volre még hullafáradtan is remekül összerakatta a modulokat. 

A Gallente férfi végzett a kapszula átpakolásával, így Miss Fran és a kopasz most már a Hurri-
cane fedélzetén, indulásra készen állt.  Elvégezték az új teszteket Trondam és Aylar csapatán, az 
eredmény megint 20 órát mutatott Miss Fran közelsége nélkül. 

Ezután Aylar-ék átmentek saját hajójukra és felkészültek az indulásra. 
Néhány perc után Trondam a híd ablakán kinézve láthatta, hogy a hangárteremben parkoló ha-

jók jelzőfényei életre kelnek, a fegyvermodulok körbefordulnak, a hajtóművek felizzanak. Ezek a 
szokásos, indulás előtti tesztek voltak. 

Majd elérkezett az a pillanat, ami a pilótákban egyszerre izgalmat és félelmet ébresztett: eljött a 
bejelentkezés időpontja, a hajók kommunikációs csatornáinak összehangolása, az útvonal koordiná-
ták átadása és rögzítése, a vészjelzések készenlétbe helyezése. 

– Itt Trondam Rei a Hurricane fedélzetéről! Bejelentkezéseket kérek!
Néhány pillanatnyi csendet követően a képernyők egymás után keltek életre:
– Itt Skye Arran. Falcon indulásra kész. 
– Tiree Coil jelentkezik a Crow fedélzetéről. Indulásra kész! 
– Itt Gourl Celt a Vagabond-ról. Startra készen állunk.
– Jura Uist a Scimitar-ról. Kidokkolásra kész!
– Islay Rham az Anathema-ról. Felderítésre kész.
– Itt Aylar Bren az Absolution fedélzetéről. Ámokfutásra kész – vigyorgott a nő a képernyőn. 
– McDuglas az Armageddon fedélzetéről jelentkezik. Készen állunk!
Trondamot elöntötte az adrenalin az izgalomtól. Indulhatnak. 
– Oké, emberek! Islay Rham, kidokkolás és felderítés megkezdése!
– Vettem! Islay Rham kidokkol. 
Mindannyian figyelték a nem egész 50 méteres kis hajót, amint ellöki magát a dokkolóállásról 

és a belső zsilip felé lebeg. Oda érve a kilométer széles ajtó feltárult, majd a hajó belebegett a nyo-
máskiegyenlítő szekcióba. Mögötte visszazárult a hatalmas szerkezet, és eltakarta a hajót. 

Ahogy az automatika kiszívta és visszapumpálta a levegőt, az vaskos oszlopok formájában lö-
vellt vissza a fő hangárba. 

Vörös fények keltek életre a belső zsilip körül, figyelmeztetve mindenkit, hogy eszébe ne jusson 
kinyitni, mert a külső éppen nyílik az űr felé. 

Néhány másodperc múltán a fények kialudtak, majd zöld vette át helyüket, jelezve, hogy a külső 
zsilip újra becsukódott. 

– Islay Rham kint. Állomás előtt tiszta, vektorra állok kiugró IOO-7O felé.
– Vettem Islay. 
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A hangárban várakozók feszült csendben figyelték a kijelzőket. Hat ugrás és Vale of the Silent-
ben vannak. De ezek az ugrások felettébb érdekesek lesznek… 

Egy perc után megszólalt a felderítő:
– Megérkeztem a kiugróra. Tiszta. Ugrás be IOO-7O-ba.
Trondam már nem válaszolt. 
Islay képe egy pillanatra eltűnt a kijelzőkről, amint a kapu átlökte egy mesterséges féreglyukon 

át. 
Amint a férfi újra látható volt, máris jelentett:
– IOO-7O beugró tiszta. Jelenlét 12 pilóta. Szkennerek tiszták. Vektorra állok BND-16 felé. 
– Értettük, Islay – hagyta jóvá Trondam az adást.
Egy perces csend következett… 
– Kiugró tiszta. Ugrás BND-16-ba…
A férfi képe ismét eltűnt egy időre, majd mikor megint látszódott, jelentett:
– BND-16 beugró tiszta. Jelenlét 25 pilóta. Szkennerek tiszták. 
– A következőtől lesz érdekes. Ez a rendszer még Solar Fleet tulajdon, a következő azonban már 

fennhatóság nélküli. 
– Vettem, Trondam. Vektorra állok O1-FTD kapu felé. 
Feszült, csendes másodpercek következtek… 
– Érkezem kapura. Kiugró tiszta! Ugrás!
A férfi képe megint eltűnt egy pillanatra, majd vibrálva alakot öltött a kijelzőn. 
– Szuper. O1-FTD jelenlét 3 pilóta. Mindhárom hajó a beugrón. Hyena, Sleipnir, és Apocalypse.  

Egyik sem a Solar Fleet tagja. Szerintem ezek éppen rájuk vadásznak és szorongatják a mozgásterü-
ket. 

– Vettem, Islay. Menj tovább! 
– Hú bassza meg, a Hyena majdnem elkapott. Beálcáztam magam, és elhúztam kiugró 2E-ZR5 

kapuhoz. 
Már azon gondolkoztak, hogy felvegyék-e a csatát a blokádot vonó hajókkal, vagy sem. Mivel 

volt logisztikai cirkálójuk, így esélyes lehet a harc. Feltéve ha a közelben nincsenek többen… 
– Érkezem kiugró 2E-ZR5 kapura… Ugrás…
A férfi képe újra eltűnt, majd ismét megjelent. 
– 2E-ZR5 beugró tiszta. Jelenlét nulla. Trondam, indulhattok, aztán döntsd el, hogy mit teszel a 

három hajóval az O1-FTD-ben. 
– Vettem, Islay. Menj tovább, csak akkor jelents, ha nagy gáz van. 
– Értettem!
Trondam megnyitotta minden pilóta felé a kommunikációs képernyőket és ujjait rájuk téve el-

rendezte őket egymás mellé. 
– Skye Arran! Rövid távú felderítés indulhat! Első célunk az O1-FTD. Leszedjük azt a hármat!
– Értettem, Trondam drágám! – vigyorgott a nő. 
A Falcon ellökte magát az erőtérből és a zsilip felé lebegett. A belső kinyílt, a hajó berepült. A 

nyomáskiegyenlítés és a vörös fények felgyulladása után a zöld jelzés tudatta a még bent dokkolók-
kal: a Falcon is kint volt már az űrben és megkezdte felderítő manővereit. 

– Skye jelent, helyzet az előző felderítés óta változatlan. 
– Menj át a következő rendszerbe és indulunk mi is!
– Értettem! Vektorra állok kiugró felé. 
Trondam még várt egy kis ideig, míg Skye átér a következő rendszerbe. 
A nő képe eltűnt egy pillanatra, majd megjelent, jelezve ezzel, hogy átment a kapun.
– IOO-7O változatlan helyzetben. 
– Vettem, Skye! Oké emberek, Aylar, indulj először te!
– Értettem! Absolution kidokkol – jelentette a nő. 
A parancsnoki hajó tekintélyes külseje és méltóságteljesen lebegő több ezer tonnás teste a belső 

#93#



zsiliphez ért, ami feltárult előtte és megkezdte a kidokkolási procedúrát. 
Amint a zöld fények jelezték, hogy a hajó kint van az űrben, Trondam a következő pilótához be-

szélt: 
– Jura, indulhatsz! 
– Vettem Trondam pajtás! Scimitar kidokkol. 
A logisztikai cirkáló jelzőfényei távolodni kezdtek, amint a hajó a belső zsiliphez lebegett. Az 

kinyílt, beengedte a hajót, újra becsukódott, majd vörös fények, utána zöld és a Scimitar már kint is 
volt az űrben. 

Trondam a következő pilótát szólította:
– Tiree, nyomás kifelé! 
– Vettem Trondam! Crow kidokkol. 
A kis elfogó hajó már gyorsabban repült a zsilip felé. Végrehajtotta a kirepülési procedúrát, 

majd a zöld fények kigyulladása után Trondam megszólította a soron következő pilótát. 
– McDuglas, indulj!
– Értettem, Trondam! Armageddon kidokkol. 
A kis csapat legnagyobb méretű hajója lassan zúgva repült végig a hangártermen. Hajtóművei 

akkora erőt szabadítottak fel, hogy az önmagában is végzett volna egy kisebb hajóval. 
A zöld fények a szokásosnál hosszabb ideig várattak magukra, lévén, hogy az Armageddon csa-

tahajó volt. 
– Gourl, indulhatsz! – szólította meg Trondam az utolsó, előttük lévő pilótát. 
– Na legyen, Trondam! Vagabond kidokkol.
A nehéz támadó cirkáló már jóval gyorsabban repült a zsilipkapu felé. Gourl le sem lassított, 

úgy repült be a nyomáskiegyenlítő szekcióba. Itt azonban már kénytelen volt megállni, mert a hajó 
ripityára tört volna a külső zsilip meglehetősen masszív felületén. 

Mögötte a belső becsukódott, vörös fények ritmikus tánca kezdődött a hangár zöldes fényeivel. 
Végezetül újra felvillant az erős, szabad jelzés, jelezve hogy az utolsó hajó is megindulhat. 

Trondam nagyot nyelt. Most rajtuk a sor, hogy meginduljanak a Nullsec rendszereken át vezető 
útvonalon. Máris egy csata várható néhány ugrással odébb. Aztán ki tudja, kik jönnek még…

– Hurricane kidokkol. – Jelentette a férfi mindenkinek, hogy utolsóként az ő hajójuk és a mé-
lyén rejtőző két lábon járó biológiai fegyverek a célhoz közeledjenek…

A nyomáskiegyenlítés végeztével feltárult a külső zsilip és a csillagokkal pettyezett, a háttérben 
fényéves kiterjedésű ködökkel tarkított fekete űr képe elkezdte betölteni a kilátóablakot, amint a ha-
jó távolodott az állomástól. 

Trondam  már  láthatta  az  Armageddon-t,  a  Scimitar-t,  a  Crow-t,  az  Absolution-t  és  a  Va-
gabond-ot, amint a közelükben mozdulatlanul lebegtek. 

– Vektorra kiugró felé! – Adta ki az utasítást a Minmatar férfi. 
A hajók méltóságteljesen fordultak a kapu irányába, majd gyorsulni kezdtek. Hajtóműveik sárga 

és kék csóvát húztak, amint elérték a hipertérbe lépéshez szükséges sebességet. 
– Warp meghajtókat indítani!
A hajók térhajlító hajtóművei életre keltek és dörögve léptek be a hajlított térbe. A rázkódás, fül-

tépő zajok, és hányingert keltő érzés a hadihajókban utazóknak már megszokott volt. 
A hipertér fénykavalkádja olyannak tűnt, mintha egy színes csőben száguldanának át. A hajók 

egymás körül lebegve, elképesztő sebességgel szelték át a rendszert. A Crow már a belépéskor leha-
gyott minden más hajót, így az nem lebegett most velük ékes táncban a torz téren át. 

A térhajlító hajtóművek megkezdték az energiacsökkentést és a hajók lassulni kezdtek, kiszá-
guldva a torz térből a valóságosba.

A Crow már a kapunál volt, mikor a csatahajó, a logisztikai cirkáló, a csatacirkáló, és a parancs-
noki hajó méltóságteljesen a monumentális csillagkapu felületéhez ért. Ehhez az építményhez ké-
pest a hajók apró pontok voltak mindössze. 

– Ugrás! – Adta ki a parancsot Trondam.
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A kapu több beérkező kérést kapott, melyeket egymás után teljesített. A hajók átléptek a mester-
séges féreglyukba, majd a kapu által keltett irtózatos energia átlökte őket a másik naprendszerbe…

IOO-7O NAPRENDSZER

A hajók a passzív álcázást kihasználva még nem mozdultak meg. 
– Skye, mi a helyzet?
– BND-16 változatlan. Azutániban lesz a három hajó a kapun.
– Értettem. Menj kiugróra és ott várj meg!
A nő tisztelgett a képernyőn, nyugtázva a parancsot. 
– Vektorra kapu felé! – adta ki a parancsot Trondam a többieknek. 
Egyik hajó gyorsan, három közepes sebességgel, egy pedig nagyon lassan fordult irányba. 
Néhány másodperc után készen álltak a torz térbe lépésre. 
– Warp meghajtók indít!
A hajtóművek életre keltek, és eltüntették a hajókat a kaputól. 
A kiugróra – a Crow kivételével – egyszerre érkeztek meg. 
– Ugrás!

BND-16 NAPRENDSZER

– Vektorra kiugró felé.
A hajók irányba álltak a kapu felé. Felgyorsultak és újra készen álltak a térhajlításra. 
– Meghajtók indít!
A tér újra engedelmeskedett az irtózatos energiáknak. 
A kiugró kapun már várta őket Skye a Falcon-nal. Játszva körözött a hatalmas építmény körül. 
Trondam nagy levegőt vett. 
– Na srácok, első harc. Gyanítom nem az utolsó lesz. Tehát van egy Hyena, egy Sleipnir és egy 

Apocalypse. Skye, bénitsd az Apocalypse-t! Tiree, fogd le a Hyena-t. Minden drónt a kis elektroni-
kus fregattra. Ütegek pedig a Sleipnir-re. Ha lehullott a Hyena, a drónokat is a parancsnoki hajóra. 
Ha az is lent van, akkor jön az Apocalypse. 

– Értettük – válaszolt minden pilóta tisztelegve és ami a legérdekesebb volt, mosolyogva. 
– Rendben. Skye megy előre! Ugorj kislány! 
– Ugrom – kacsintott a nő, majd képe egy pillanatra eltűnt.
Mikor újra megjelent, azonnal jelentett: 
– Helyzet itt is változatlan. 
– Oké, ugrás mindenki!
A kapcsolat megszakadt egy pillanatra, majd mikor helyreállt, már az első csata helyszínén vol-

tak…

O1-FTD NAPRENDSZER

A kapun átérkezve a passzív álcázás még minden hajón ott volt. Láthatólag az ellenséges pilóták 
megijedhettek, mert mindhárom űrhajó vektorra állt egy bolygó felé. Le akartak lépni…

– Menekülnek! Tiree, akció indul, Hyena-t elkapni, mindenki más fogja a Sleipnir-t és az Apo-
calypse-t! Drónokat küldjétek kifelé!

A hajók kapitányai utasították a navigátorokat, hogy küldjék ki a kis robotrepülőket. 
Közel húsz, közepes és könnyű drón száguldott elképesztő sebességgel a Hyena felé, majd kör-

bevették és megkezdték a pajzsainak lebontását. Persze nem csak tűzerőt szabadítottak rá, hanem a 
legkülönfélébb, elektronikus hadviselésben használatos trükkös módszert is: bénították a célzórend-
szerét, lelassították és lézeres jelzőfénnyel látták el, hogy mások számára könnyebb legyen eltalálni. 
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Tiree a Crow-val is rárepült erre a kis speciális fregattra, majd még jobban lefogta egy elektroni-
kus elfogó hálóval. 

Eközben mindenki becélozta a Sleipnir-t és az Apocalypse-t. E két hajó pilótái sem tétováztak: 
mivel látták, hogy elmenekülni nem fognak tudni, ezért harcba bocsátkoztak. 

A Hyena pajzsai a vártnál gyorsabban enyésztek el az űrben és a húsz drón tűzereje, és bénító 
eszközei alatt a kis hajó páncélja is hamar semmivé lett. A drónfelhő rárepült, széttépték a páncélzat 
utolsó cseppjeit is, majd a vázat is gyorsan kettétörték. 

– Tiree, kapd el a kapszulát is! – kiabálta Trondam.
A Crow rárepült a mentőkapszulára, ami éppen valami ismeretlen hely felé szeretett volna kere-

ket oldani. Az elfogó hajó és néhány elegáns lövés a Hurricane-ről megpecsételte a Hyena legény-
ségének sorsát: fagyott, megtépázott testek repültek a messzeségbe pörögve, hogy temetetlenül sod-
ródjanak az örökkévalóságig. 

Eközben a Sleipnir elkezdte gépágyúival lőni a Hurricane-t. Jól taktikázott: tudta, hogy az Ar-
mageddon védelme túl sok, az  Absolution ellenállási hatásfoka még félelmetesebb, a  Scimitar rö-
högve megjavítja magát, a Vagabond-ot pedig képtelenség eltalálni. Ezért a leggyengébbnek látszó-
dó hajót, a Minmatar csatacirkálót kezdte tűz alá venni. Remélte, hogy ha összefog az Apocalypse-
szel, akkor együtt leszedhetik.

A Falcon azonban már az ellenséges Amarr csatahajó közelében, kényelmesen és pimaszul kö-
rözött, bénítva tartva a nagy hajó célzóberendezését. 

A Sleipnir gépágyúinak töltényei szikrázva martak bele a Hurricane erőtér pajzsaiba. Azonban 
éppen ezért volt velük egy Scimitar is. Ami szépen, zöld és kék villámok kíséretében újratöltötte a 
Hurricane első védelmi vonaláról szikrázva szétpattogzó energiaburkot.

Az ellenséges parancsnoki hajó pajzsai már elenyésztek. Pilótája kétségbeesetten várta társának 
segítségét, de az nem érkezett meg. 

A drónfelhő már a páncélzatot bontotta, karöltve az energiasugarakkal, gépágyúlövedékekkel, és 
rakéták tucatjaival. 

A Sleipnir pilótája segélykérő üzenetet küldött, „Ne Lőj, Ne Lőj! Tárgyaljunk!” kéréssel. 
Ez elsőként Skye-hez futott be, de a nő mosolyogva lekapcsolta a kijelzőt. 
Majd a segélykérés megérkezett minden hajó pilótájához és hasonlóan cselekedtek. Gourl azon-

ban nyitva hagyta és élvezettel figyelte a pánikba esett arcot. 
A Sleipnir vázából egy hatalmas robbanás közepette kiszabadult a bent fogva tartott energia és a 

hajó darabokra robbant.  Fényes gömbjéből messzire szálltak az alkatrészdarabok, modulelemek. 
Majd egy kapszula vágódott ki pörögve a roncsok közül, de mire a bent menekülni igyekvő legény-
ség észbe kapott, már egy elfogó hajó gátolta meg szökésüket. Utolsó emlékük az Absolution ener-
gia ütegei voltak, amint feléjük fordulnak, felizzanak, majd kilövik a pusztító sugarakat. 

A mentőkapszula millió darabra robbant, a bent utazók széttépett teteméből csak megsült, véres 
cafatok hagyták el a roncsokat. 

Az Apocalypse maradt már csak, ami tehetetlenül, egy bolygó felé mutató vektorra állva haladt. 
Lőni nem tudott. Ezen felül már minden hajó bénította a Warp magot, hogy még menekülni se tud-
jon. 

Trondam épp kérdezni akart valamit az ellenséges Amarr csatahajó pilótájától, de a hajó testén 
hirtelen hatalmas hasadások keletkeztek és ezek mentén berobbant az energia hálózat, majd az Apo-
calypse megsemmisült. 

Trondamék értetlenül álltak egy pillanatig, de aztán rájöttek: önmegsemmisítést hajtott végre a 
pilóta. 

A férfi gyorsan reagált:
– Mentőkapszulát elkapni!
A lángoló roncsok közül a kis szerkezet, benne az Apocalypse legénységével menekülni szere-

tett volna, de nem tudott. Utolsó emlékük egy gépágyúlövedék sorozat volt, ami megnyitotta az ol-
dalát, majd két, kristályossá fagyott férfi-, és egy női test repült ki megmerevedett állapotban onnan. 
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Nekikoccantak egy pörgő nagyméretű roncsdarabnak, amin apró szilánkokra törtek.
– Hú, ez szar halál – közölte fintorogva Skye. 
– Az bizony. Figyelem! Vektorra kiugró felé. Islay, mi a helyzet?
– Már MR4-MY-ben vagyok. Innen megy egyik kapu Vale of the Silent-be, a másik egy állo-

mással ellátott rendszerbe. Ez utóbbiból jöttem vissza és pár hajó van a beugró kapun. Megyek most 
a másik régióba vezető kapura. 

– Vettem, Islay. Skye, menj egy rendszerrel előre! Többiek maradjanak vektoron!
A Falcon elszáguldott a kiugró felé. 
Trondam elgondolkodott egy pillanatra. Ez a három pilóta a legénységével és hajóikkal kicsit 

vadászgatni szeretett volna. Gondolták, megfognak pár hajót, ami a Solar Fleet rendszeréből érke-
zik. De nem végezték jól a dolgukat, mert nem volt őrszemük a másik rendszerben. Most mászhat-
nak ki a klónozóból, fejfájás, hányinger és pár órás vagy napos fájdalmak következnek, míg az új 
test átveszi a biometrikus adatokat. 

Islay hangja csattant hirtelen:
– A rohadt… térfogó szonda a kiugró kaputól százra! Kiszedett!
Trondam reflexből káromkodott, de tudta, hogy ez a jelenség általában csak idő kérdése, míg 

bekövetkezik Nullsec-ben. 
– Leesett az álcázás is?
– Az még nem – válaszolt Islay. – Van itt egy Brutix, egy Thorax, egy Myrmidon és egy Taranis. 

Ahogy elnézem, ezek kapcsolatban állnak a másik rendszerben, a kapun váró flottával, mert egy 
cégben vannak. Ott pedig volt egy Ishkur, egy Phobos, egy Vexor és egy Megathron. 

Trondam elgondolkodott a lehetséges megoldásokon. A térfogó közelében váró négy hajóval el 
tudnának bánni, de az erősítésben az a Megathron kicsit aggasztotta. Ha az ideér, akkor lehet, hogy 
elveszítenek egy, vagy több hajót is. Nincs azonban logisztikai cirkálójuk, ami a mérleget az ő ja-
vukra billentette. 

A férfi gyorsan megnyitotta a csillagtérképet és láthatta, hogy a rendszer három kapuval rendel-
kezik. Egyik az, ahol ők beérkeznek, a másik az, ami Vale of the Silent-be vezet, itt van a térfogó 
szonda, a harmadik pedig az, ami az állomásos rendszerbe visz, melyben az erősítés vár. 

A Megathron dönti majd el azt, hogy hány hajót veszítenek. Ha a csata helyszínére érkezik, ak-
kor Skye megbéníthatja. Azonban nem fog tudni figyelni a Myrmidon-ra és a Phobos-ra, ami a Me-
gathron után a két legnagyobb tűzerővel rendelkező hajó volt. 

Végül úgy döntött, hogy Tiree kapja majd el a csatahajót, éppen akkor, mikor beugrik ebbe a 
rendszerbe, hogy már ne tudjon segítségére sietni társainak. Azonban úgy kell elkapnia, hogy a há-
rom másik hajó már bent legyen a hipertérben. Bár a terv késpenge élen táncolt, nem tűnt lehetet-
lennek.

– Tiree, menj majd a kapura, oda, ahonnan az erősítés fog érkezni. Ez az FDZ4-A kapu. Itt ha 
átjönnek, a Megathron-t kapd el! Ha nem sikerül, vagy a társaik még ott lesznek, tűnj el. Ezzel már-
is nyerünk egy kis időt. Ha nem tudod elkapni a Megathron-t, akkor Skye bénítja majd. 

– Értettem! – válaszolt lágy hangon Tiree. 
– Figyelem emberek: Warp meghajtó indít és nyomás kiugró 2E-ZR5-be!
A hajók elszáguldottak a kapu felé. 
Odaérve a hatalmas építmény csendesen várta a beérkező kérelmeket.
Trondam nyelt egyet. Ez kemény csata lesz. Most Tiree-n múlik minden. 
Azonban megint olyan történt, hogy Trondam arra gondolt, hogy ha van ennek az univerzumnak 

istene, akkor az most éppen rá figyel. 
Egy új kommunikációs képernyő nyílt meg és egy Gallente férfi tűnt fel rajta. Rövid, őszes haja 

miatt koros ember látszatát keltette, szeme kékesszürkén, megnyugtatóan, mégis kimérten nézett a 
férfira. Csúcsos állán körszakállt viselt, vastag, izmos nyaka erőtől duzzadó volt.

A nyugodtnak látszódó férfi megszólalt:
– Trondam Rei! Itt Senior Wasp kapitány a „Firestorm” nevű Vigilant fedélzetéről. Bejelentke-
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zés, a közelben vagyok, felétek haladok, most jövök Vale of the Silent-ből. 
– Wasp! Éppen időben. – kiáltott fel örömteli arccal Trondam, majd gyorsan megnyitotta a be-

szédcsatornákat mindenki felé. 
– Figyelem mindenki, bemutatom Wasp kapitányt! Ő is velünk fog tartani. 
A kapitányok egymásra néztek a képernyőkön. 
Aylar összehúzott szemekkel figyelte a tapasztaltnak tűnő Gallente pilótát. 
Skye gyerekes mosollyal arcán látszólag azon ábrándozott, hogy „hú, micsoda férfi”. 
Tiree barátságos mosollyal pillantott rá. Azonban mikor Wasp észrevette őt, a tekintete hűvössé 

vált. 
Jura széles vigyorral arcán laza tisztelgést intett felé. 
Gourl pedig rezzenéstelen arccal, bólintva adta tiszteletét. 
– Wasp – kezdte Trondam. – Mennyire vagy Geminate-től?
– Még három ugrás és ott vagyok. 
– Kiváló – bólogatott Trondam, gondolatban megköszönve a talán létező istennek ezt. – Akkor 

egyszerre érkezünk a régióhatárra. Geminate-ben van egy térfogó szonda, a Vale of the Silent felé 
vezető kaputól száz kilométerre. Ennél van egy Brutix, egy Thorax, egy Myrmidon és egy Taranis. 
Utána még jön második hullámban egy Ishkur, egy Phobos, egy Vexor és egy Megathron. Ebből Ti-
ree megpróbálja elkapni a csatahajót, de nem biztos, hogy sikerül. Vetted?

– Igen, Trondam. Akkor találkozunk a kapunál. 
– Rendben, Wasp. Trondam vége. 
Mindketten lekapcsolták a képernyőket, majd a férfi újra a mellette lebegő hajók pilótáihoz for-

dult. 
– Ugrás!

2E-ZR5 NAPRENDSZER

– Vektorra kiugró felé.
A hajók ráfordultak a megnevezett irányra, majd felgyorsultak. 
– Warp meghajtók indít.

SR-KBB NAPRENDSZER

– Irány MR4-MY kapu felé. Mindenki készenlétbe!
A hajók ráfordultak a megnevezett kapu irányába, majd felgyorsultak. 
Trondam újra megnyitotta a csatornát Wasp felé.
– Igen? – kérdezte a Gallente férfi. 
– Egy ugrásra vagyunk. Mi a helyzet arra, ahonnan jössz?
– Sehol senki. 
– Remek. Akkor ha a kapuhoz érsz, még ne ugorj át! Majd szólok, mikor gyere!
– Vettem!
Trondam már nem kapcsolta le a képernyőt. 
– Warp meghajtókat indítani!
A hajók dörögve száguldottak el a kapu felé. 
Megérkezvén már nem csak Trondam, hanem mindenki más nagyot nyelt. Nagy csata lesz. 
A kapu elé érve már adta is ki a parancsot:
– Ugrás és utána azonnali irányba állás a régió kapu felé!
A kapitányok némán nyugtázták a parancsot. 
Majd az építmény féreglyukakat nyitott és átlökte a hajókat…

MR4-MY NAPRENDSZER
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A beérkező hajók mind a kiugró kapu felé fordították orrukat. És gyorsulni kezdtek. 
Trondam eközben gyorsan ismertette a stratégiát. 
– Figyelem. Tehát Tiree, te menj máris a másik kapuhoz, ahonnan az erősítés érkezik. Ott majd 

próbáld elkapni a csatahajót.
– Értettem! – mondta a pilóta.
A kis elfogó hajó letért a közös pályáról és egy másikra állt, majd elhúzott. 
– Elsődleges célpont a Thorax, drónokat pedig a Taranis-ra. Gyorsan szedjük le ezeket. Utána a 

Brutix. Végül a Myrmidon. Skye, tied ez utóbbi, bénítsd, ha tudod, ha nem sikerül, próbálj kitartani. 
Jura, te lőj majd ki javítódrónokat és küldd arra, akit az ellenség lőni kezd. McDuglas, te lőj ahogy 
csak tudsz, abban a sorrendben amit mondtam. Gourl, te szedd le a tértorzító szondát. Ha gáz van,  
azért próbáljunk eltűnni. Ha Tiree nem tudja elkapni a Megathron-t, akkor Skye, te állj majd rá arra 
és bénítsd, ha tudod. Továbbiakban improvizálunk. 

Trondam szíve már hevesebben kezdett verni. Tudta, hogy ezzel nincs egyedül. 
– Tiree Coil a helyén – jelentette a Caldari férfi. 
– Vettem Tiree. Wasp? Ott vagy már?
– Igen. A kapu másik oldalán vagyok. 
– Rendben akkor mindenki készen áll?
Harsány kiáltások, füttyök ütötték meg a férfi fülét, amint társai jelezték készenléti helyzetüket. 
– Akkor Warp meghajtók indítás!
A hajók elszáguldottak a Vale of the Silent-be vezető kapu felé.
Nem egész egy perc múlva a térhajlító modulok csökkentették az energiát és már közeledtek.
Még egy millió kilométer…
30 ezer…
5 ezer…
Kétszáz…
A hajók navigációs rendszerét megtévesztő szonda megtette dolgát: segítségével rossz koordiná-

tára érkeztek.  Éppen bele abba a mezőbe, melyet egy ilyen szerkezet húzott gömb alakban maga 
köré és bénította a térugró hajtóműveket. 

Azonban az érkezők nem estek pánikba. 
Amint a hajókat kihúzta a szonda, máris támadásba lendültek. 
– Gourl, szondát leszedni, gyerünk!
A Vagabond Mikro Warp hajtóműve életre kelt és beszáguldott a közepes méretű szonda által 

generált tér közepébe. Becélozta a szerkezetet és nyomban ontani kezdte magából a gépágyúlövedé-
keket.

– Wasp, ugrás be! Mindent bele, gyere hozzánk!
A férfi nem válaszolt, csak cselekedett. 
– Elsődleges célpont Thorax, drónokat kifelé, hajrá, hajrá, hajrá!
A kapitányok cselekedtek és megkezdődött a kapu közelében a harc. 
A csapdát állító pilóták nem számítottak arra, hogy valaki szándékosan ugrik majd bele a térfo-

gó szondájukba. Mire észbe kaptak, az érkező hajók már szétszóródtak, és egyik magát a szondát 
kezdte lőni, a Falcon rárepült a Myrmidon-ra és sikeresen bénította, az Absolution és az Armaged-
don vörös sugarakat ontott a Thorax-ra, a Hurricane is közeledni kezdett, közben okádta a gépágyú-
lövedékeket és rakétákat, a Scimitar pedig készenlétben várt. Még nem tett semmit, mert a meglepe-
tés előnye még náluk volt. 

A Thorax pajzsai pillanatok alatt enyésztek el és már a páncélzatot bombázták a lövések. A piló-
ta azonnal bekapcsolta a javító modult, és a zöldes fényes gél, nanorobotok millióit szállítva befolyt  
a szétégetett, átütött lyukakba. 

A drónok pedig már minden űrhajóból kiszáguldottak és a terv szerint, a Taranis felé repültek. 
Az elfogó hajó pilótája látta, hogy az erősítésük nélkül nem húzzák sokáig. Ezért megpróbált el-
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menekülni a helyszínről. Azonban a drónfelhő beérte és ugyan már vektorra állt egy biztonságos ko-
ordináta felé, oda elindulni mégsem tudott. A kis gépek széttépték, törzséből egy fényes robbanás 
kíséretében kiszabadult az energia. Darabjai sokfelé szálltak. A mentőkapszula pedig pörögve irány-
ba állt és elhúzott. 

A Thorax, a Brutix és a Myrmidon pilótái kiküldték saját drónjaikat. Meglepő módon mind javí-
tó típusú volt és saját maguk körül kezdték el köröztetni ezeket. Továbbá elkezdtek tüzelni, célpont-
juk pedig újra a Hurricane volt. 

Jura rárepült  a  Minmatar  csatacirkálóra,  a  javítódrónokat  ráküldte  és  beindította  a  távolsági 
pajzs töltő modult. 

A Thorax páncéllapjain már akkora lyukak éktelenkedtek, hogy akár ezen keresztül is be lehetett 
volna szállni a hajóba. Nehéz Neutron ágyúi könyörtelenül célozták a Hurricane-t, és küldték bele a 
tölteteket. Drónjai pedig cikázva segítették a páncélja egyben tartásában.

Azonban a tűzerő, ami érte, jóval nagyobb hatásfokú volt: az energiafegyverek ütegei, a gép-
ágyúlövedékek és az újonnan rázúduló drónfelhő ellen vajmi keveset ért a javítás. 

A Thorax páncélján már egy sikló bedokkolására alkalmas lyukak éktelenkedtek. Ezután pedig 
elkerülhetetlen volt végzete: pár lövés beszakította a vázat, aminek az oldala kirobbant. Újabb deto-
nációk érkeztek és a hajó teste kettétört. 

Trondam hallotta a győzelemittas kiáltást társaitól. Egy pillanatra öröm töltötte el, majd gyorsan 
észbe kapott. 

– Cél a Brutix! Mindent bele!
– Trondam! – Kiáltotta Tiree. – Jön be az erősítés!
– Vettem! Próbáld elkapni a Megathron-t!
Eközben a tüzérek a  Brutix felé irányították a fegyvereket, a navigátorok a drónokat és meg-

kezdték leszedni ezt a hajót is a csillagos égről. 
A tűzcsóvákhoz újabb csokor érkezett és már a Vigilant is bekapcsolódott a lövöldözésbe. Elhú-

zott a Brutix felett, majd lassított és köröző pályára kezdett állni. Ütegei pedig folyamatosan köpték 
a halált. 

A Gallente csatacirkálót már csak másodpercek választották el a fényes tűzgömbbé válástól. 
Eközben a Hurricane is kapott szépen a Neutron ágyúkból: pajzsára egy minimális energia ke-

rült csak átvitelre, ezért a lövések belemartak a páncéljába.  
– Tiree jelent. Sikerült elkapni a Megathron-t, de a többi is rám állt, ezért el kellett engednem és 

elhúznom! Vagyis most minden hajó megy felétek!
Ez a mondat az eddigi örömmámort úgy oszlatta szét, mint kolónián tüntetőket a könnygáz. 
– Skye – kiáltotta Trondam a képernyőre –, készülj a Megathron-ra!
A nő nyugtázta a parancsot aggodalmas arccal.
Eközben a  Brutix páncélja rommá lett lőve. Felületén hatalmas, éles peremű, horpadt és izzó 

lyukak éktelenkedtek. A mögüle kifolyó páncéljavító gél egy része az űrbe távozott, hogy ott kristá-
lyokra fagyjon. 

Ezután a páncélján éktelenkedő lyukakon át bevágódott néhány gépágyúlövedék és már sejteni 
lehetett, hogy a benti legénység a vészcsöveken át a mentőkapszula felé csúszik. 

A törzsből robbanássorozat indult meg. A hajó megmerevedett, majd a váz berobbant, végül ket-
tétört. 

Trondamék diadalkiáltást hallattak. De ez nem tartott sokáig, mert bezuhant melléjük az erősí-
tés: az Ishkur, a Phobos, a Vexor és a Megathron.

Skye azonnal otthagyta a Myrmidon-t és félelmetes sebességgel a csatahajó felé kezdett repülni, 
majd megkezdte a becélzást. 

Az Ishkur a Falcon felé száguldott, befogta és megindította az Ion ágyúkból a lövéseket. 
A Vexor pilótája is rárepült a harci felderítő hajóra, becélozta és drónjaival egyetemben a Neut-

ronágyúkat is rá irányította. 
A Phobos is lőni kezdett, közben pedig kilőtte a tértorzító műholdját. 
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Skye arca rémültnek tűnt a kijelzőn, amint rájött, hogy most ő lesz az elsődleges célpont. 
Mivel Gourl éppen végzett a szonda lelövésével, így a Mikro Warp meghajtók iszonyatos erejé-

től tolva megfordult és a Myrmidon felé vette az irányt. Becélozta és már lőtt is.
Skye bénítani kezdte a Megathron-t… de nem sikerült. Ráállt egy köröző pályára. A nő a kijel-

zőkön láthatta, amint a csatahajó hatalmas ütegei felé fordulnak, de végül nem sültek el. Valószínű-
leg a pilóta rájött, hogy úgysem fogja eltalálni a hajót. 

Nem így a már sérült, pajzs nélküli Hurricane-t: a részecske ágyúk a Minmatar csatacirkáló felé 
fordultak és kíméletlenül tüzelni kezdtek. 

Jura épp befejezte a hajó pajzsainak újratöltését, mikor megérkeztek az első lövések. Újra min-
den energiát arra állított, hogy egy darabban tartsa barátjának hajóját. 

A Vexor, az Ishkur és a Phobos lövései gyorsak és pontosak voltak.  
A nő már nagyon aggodalmas arccal, ide-oda rángatózva a képen kapta be ettől a három hajótól 

a találatokat. 
– Drónokat az  Ishkurra, utána a  Vexorra – kiáltotta Trondam. – Miden üteg tűz továbbra is a 

Myrmidon-ra. 
Mivel a Myrmidon már nem volt bénítva, újra tüzet tudott nyitni: folytatta a Hurricane gyalázá-

sát. 
Trondam körül kezdtek életre kelni a berendezések. Magára csatolta az erőtér övet, majd úgy 

folytatta a harcot. 
– Volre, közelebb a Myrmidonhoz! Körözz 500-on! Mei, cserélj robbanófejesre!
Mindketten nyugtázták a parancsot. 
Mei az automatikával kilökette a tűzforró csövekből a tölteteket és újakat rakatott a sínekre. A 

hajót ért találatok által keltett rázkódás közepette csak remélni tudta, hogy semmi nem fog rázuhan-
ni egy töltősínre. 

A Hurricane ráfordult a Myrmidon-ra és újra ontani kezdte magából a lövedékeket, melyek fé-
nyes apró robbanások kíséretében csapódtak be. 

Eközben a Vigilant nagy sebességgel kezdett körözni a Gallente csatacirkáló körül. Ütegei pedig 
tovább ékesítették kisebb lyukakkal a páncélt. 

Skye már nagyon kezdett aggódni, mert elfogyott a pajzs a hajójáról. 
– Páncélban vagyok – kiáltotta. Majd sikítva folytatta: – Segítség! 
Jura nehéz helyzetbe került: a Falcon már a páncélba kapta a lövéseket. Jelen pillanatban min-

den erővel a Minmatar hajó pajzsait töltötte, mert azt meg a Megathron és a Myrmidon együttes erő-
vel bombázta ütegeivel. Akkora tűzerő érkezett ezekről, hogy ha csak egy modult is más hajóra irá-
nyít, félő volt, hogy a Hurricane lehullik az égről. Ha azonban nem segít be a Falcon-nak, akkor 
meg az robban szilánkokra hamarosan. 

Szerencséjére megkapta a választ: a drónjaik széttépték az Ishkurt, ami a nagy sebességének kö-
szönhetően hosszú csíkban szórta szét lángoló darabjait. 

Trondam is látta a vörösen lüktető képernyőkön a helyzetet, így újabb utasítást adott ki. 
– Aylar, Wasp, tietek a Vexor. Drónokat is rá mind. Többiek Myrmidon-t folytatni, lelőni, lelőni, 

gyerünk, gyerünk!
Az Absolution és a Vigilant lefordult az eddigi pályavektorról és új felé állt, hogy leszedhessék a 

Vexor-t. 
Eközben újabb sorozat érkezett be a Megathron-ról és a Hurricane páncéljából tízméteres dara-

bok fröccsentek pörögve az űrbe. 
A Myrmidon pedig már füstölgött: a páncélján nem volt egy négyzetméternél nagyobb egybe-

függő felület. Tele volt lyukakkal, ahonnan plazma szökött az űrbe. 
Majd a csatacirkáló bevégezte: a fegyverek széttépték a vázának oldalát, ami berobbant, majd 

lángok szabadultak el az egész hajón. 
Diadalittas üvöltés érkezett Trondam, McDuglas és Gourl felől. 
Skye izzadt, és minden eszközzel újra próbálta bénítani a Gallente csatahajót, de csak nem sike-
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rült. Valami rá lehetett építve, ami megvédte az ilyen dolgok ellen.
Az Absolution és a Vigilant eközben gyilkos tűzerőt zúdítottak a Vexor-ra. 
A célpont cirkáló még annyira sem volt ellenálló, mint az elsőként elhulló Thorax. Azonban a 

pilótája a haláláig tüzelt Skye gépére. 
A harci felderítő hajónak már alig volt páncélja. A nő már visított a képernyőn, hogy segítséget  

kér.
Mivel a  Myrmidon már lehullott, így Jura a javítódrónokat ráküldte a  Falcon-ra. A kis gépek 

gyorsan szelték át a teret és körözni kezdtek a célpont körül, kékeszöld sugarakkal táplálva sérült 
testét. 

Skye halkan köszönetet mondott. 
Ezalatt a Vexor a parancsnoki hajó és a speciális cirkáló tűzereje alatt darabjaira szakad. 
Már csak a Phobos – ami még mindig lőtte a Falcon-t – és a Megathron volt hátra. 
Trondam utasította Volre-t, hogy körözzön a csatahajó körül, így csökkentve a találati esélyeket. 
– Mindenki a Phobos-ra, gyerünk, gyerünk!
A hajók ütegei újra célra álltak és megkezdték a térfogó hajó széttépését. 
A csatát már egyértelműen megnyerték, és köszönhetően a logisztikai cirkálónak, egy hajót sem 

vesztettek. Ha nem lett volna velük, akkor a  Hurricane és a  Falcon biztosan odavész. És még ki 
tudja, utána mennyi semmisült volna meg. 

A Phobos nem bírt sokáig ellenállni a hatalmas romboló energiáknak. Pajzsa néhány másodperc, 
páncélja fél perc után lett az enyészeté. Váza innentől kezdve meg már gyerekjáték volt. 

A hajó robbanását követően a mentőkapszula elszáguldott a messzeségbe. 
Már csak a csatahajó maradt, ami eddig a Hurricane-t lőtte, de most hirtelen leállt a tüzeléssel.
– Álljatok le, álljatok le! – kiáltotta Trondam a pilótáknak, mert a Megathron kapitánya vészcsa-

tornát nyitott felé.
– Itt a Megathron kapitánya, Mull Vain. Kérem, ne lőjenek! Tárgyalni akarok. 
A hajók beszüntették a tüzelést.
Trondam nagyokat pislogott. Vajon mit akarhat a fickó? Pénzt ajánl? Az most nem érdekel sen-

kit. Pontosabban nem most. Vagy húzni akarja az időt? Hogy egy újabb erősítés ideérjen?
– Itt a Hurricane kapitánya, Trondam Rei! Mit akar Mull Vain kapitány? 
– Ha elengednek, kidobok valami értékeset. 
– Ó, majd kiszedjük a hajója roncsaiból, ne fáradjon. 
– Ne, kérem, várjon!
A többiek arcán látszódott, hogy örültek, hogy a csatát megnyerték. Ugyanakkor némi kíváncsi-

ság és aggodalom is megfigyelhető volt arcukon. 
Hát persze, gondolta a férfi. Ők is azon aggódnak, hogy vajon ez csali-e vagy sem. Vajon csak 

az időt húzza ez a Mull Vain? 
Trondam úgy döntött, gyorsan kiküldi a felderítőket. 
– Islay, merre vagy most? 
– Már bent három ugrásra Vale of the Silent-ben. Teljesen üres, mint Skye feje – kacsintott a 

férfi a képernyőn a Gallente nő felé. 
Az pedig dühösen összehúzta a száját egy pillanatra. Végül feladta, majd felnevetett. 
– Most ne baromkodjunk – szólt rájuk Trondam. – Még veszély van a közelben és nem tudjuk, 

mit akar ez a Mull Vain kapitány. Skye, menj tovább egy ugrásra előre! Tiree, te pedig mögöttünk 
haladj eggyel!

A Falcon elhúzott a másik régió első rendszerébe vezető kapu felé, a Crow pedig visszament az 
állomásos rendszerbe. 

– Mull Vain kapitány – szólította meg újra Trondam a férfit. – Tehát mit akar kidobni? 
– Valami értékeset.
– És mi van, ha inkább mi a hajója roncsaiból akarjuk ezt kiszedni? 
– Sajnos ezt nem lehet, mert akkor ez meg fog semmisülni. 

#102#



– Tényleg? Felettébb kíváncsivá tett kapitány. Miről van szó?
– Értékes koordinátákról. 
Trondam társai rosszallóan ingatták fejüket a képernyőn. Nem kéne elfogadni semmit attól, aki 

nemrég az életükre tört. Ugyanakkor akár az is lehet, hogy tényleg igaz, amit mond. Lehet, hogy va-
lami titkos állomás, vagy hajó koordinátái. Vagy féreglyuk rendszeré? 

– Rendben, Mull Vain. Dobja ki, amije van és eldöntjük!
– Nem tehetem. Csak akkor, ha megígéri, hogy elenged. 
– Mull Vain kapitány. Önnek most mindene van, csak épp lehetősége nincs arra, hogy alkudoz-

zon. Vagy kidobja, vagy kicsavarjuk a hajójából és akkor már senkit nem fog érdekelni mi volt ez. 
– Ezt megbánná. 
– Fenyeget kapitány? – vonta fel szemöldökét Trondam. Ki ez, hogy még ebben a helyzetben is 

ilyen tárgyalásba megy bele?
– Nem fenyegetem, csak leszögeztem. Ha kilő, ez a rakomány megsemmisül. Ha elenged, meg-

kaphatja. Nos?
Trondam nem hitt a fülének. A rohadt kíváncsisága persze arra vitte, hogy engedje el a kapitányt 

és dobassa ki vele ezt. 
– Rendben, Mull Vain kapitány. Adja át, amije van és meglátjuk, hogy ön a hajójában távozik, 

vagy klón aktivációs kérelemként. 
– Átadom. Ezek egy hajó koordinátái. 
– Ebből én is tudok egy párat. Ez talán egy elhagyott Titán helyzete, vagy mi? – kérdezte hitet-

lenül a férfi. 
– Nem egészen.
A csatahajó zsilipjét egy apró adatkonténer hagyta el. 
A Hurricane apró vonósugara behúzta ezt a hajóba. Itt a benti körülmények közt Trondam ki-

nyittatta, és megdöbbentő felfedezésre jutott: ezek egy hajó koordinátái voltak nem messze innen 
Vale of the Silent régióban. Méghozzá egy könnyű felderítő hajóé. 

Azonban Trondam nem volt hülye, és észrevette, hogy egyrészt ki a fenét érdekel egy ilyen ha-
jó, másrészt pedig ez egy adatsorozatnak csupán egyetlen része. A többi Mull Vain kapitány hajóján 
van és mindössze csak az egyik részével akarta átverni őket. Azt hitte, ezt beveszik. Elfelejtette le-
venni az adatsorozat azonosítót és most lebukott. 

– Mull Vain kapitány, azt hiszem, ez nem lesz elég. 
– De… de hát átadtam és ön azt ígérte…
– Nem ígértem semmit. Azt mondtam, adja át és majd eldöntjük. De hibát követett el: elfelejtet-

te levenni az adatazonosító sorszámot. 
Mull Vain kapitány összefüggő káromkodást eresztett ki a száján, melynek nagy része saját ma-

gára irányult. 
Trondam mosolyogva figyelte a képernyőn az önmarcangolást végző férfit. 
– Vagyis ez azt jelenti, hogy a hajóján van a sorozat további része. – Sóhajtott majd közölte: – 

Mull Vain kapitány, ön át akart verni, továbbá néhány perce az életünkre tört. Elnézését kérem, de 
ezek tükrében ön most meg fog halni. 

Ezzel a férfi bontotta a vonalat, melyen Mull Vain kapitány már összetett kézzel, könyörögve 
akarta kérni, hogy ne lőjék le. De nem volt lehetősége még egy szót sem kimondani. 

– Aylar, McDuglas, Wasp, Gourl, minden üteggel, tűz!
A kapitányok mosolyogva teljesítették a parancsot: a Megathron pajzsai, majd fél perc után pán-

célja bomlani kezdett. Végül, nem egész egy percen belül a csatahajó tízméteres darabokra robbant. 
Ezután a mentőkapszula is szétszakadt a benne lévő testekkel együtt.

– Szedjétek össze a cuccokat és tűnés!
Trondam tudta,  hogy az adatkristályok legtöbbször  olyan konténerekben vannak elhelyezve, 

amelyek képesek túlélni a hajók megsemmisülését. Ez most sem volt másképp. A csatahajó roncsai 
közt egy fényes, villogó kijelzőkkel tündöklő tartály jelent meg. 
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Nem sokkal később ez már a Hurricane-ben volt és készen állt arra, hogy megvizsgálják tartal-
mát. 

A kapitányok jeleztek Trondamnak, hogy összeszedték a roncsokból a modulok maradványait és 
készek a tovább indulásra. Eközben a férfi megvizsgálta az adatkonténer tartalmát és fütyülve jelez-
te, hogy valami érdekeset talált. 

– Mi az? Mit találtunk? – kérdezte Aylar. 
– Hát ezt nem fogjátok elhinni – pislogott hitetlenül a férfi. – Ekkora mázlink nem lehet. 
– De mi az, mondd már cseszd meg! – kezdett mérges lenni a nő. 
– Na, hát, emlékeztek, mi is a végcélunk? 
– Egy féreglyuk, ami ismeretlen helyre vezet. És ott bent valami Angel Kartelles kutatóállomás, 

igaz?
– Így van – bólogatott a férfi. – Lehet, hogy nem is kell elmennünk az Antiainen rendszerbe, 

mert az egyik koordináta éppen egy Angel Kartell-es kutatóállomást jelez öt ugrásra tőlünk.
– Ó, hát az semmiség, persze, menjünk csak hozzájuk, egyenesen a karjaikba, így is kell ezt csi-

nálni hülye 'matar – rázta a fejét Aylar. 
– Ez más. Ez egy titkos állomás, ami már elhagyatott. De átküldöm az adatokat, nézzétek meg!
– Közben haladni is kéne nem? – szólalt meg Islay, szétoszlatva a felfedezés örömét.
– Persze, megyünk, megyünk! Merre vagy?
– Három rendszerrel előttetek. Tiszta az út. 
– Akkor indulás!

Tíz perccel és öt ugrással később…
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8. RÉSZ: AZ ELHAGYATOTT ÁLLOMÁS TITKAI I.

IR-DYY NAPRENDSZER

– Itt vagyunk – közölte Trondam. – Ez az a rendszer.
A beugró kapunál lebegtek passzív álcázással. A kapitányok arcára izgalom ült ki. 
A talált adatok egy Angel Kartell-es, rejtett kutatóállomás koordinátáit és néhány egyéb infor-

mációt tartalmaztak erről. Az építmény el volt látva mindenféle zavaró és álcázó műholddal, hogy 
senki sehogy ne tudjon rátalálni, csak az, aki ismeri a pontos koordinátákat. 

A naprendszer azonban a Gurista kalózszervezet portyázó frakciója alá tartozott. Az adatkristály 
információi szerint ez a bázis nemcsak kutatóállomás volt, hanem stratégiai központ is. Innen indult 
sok támadó akció, ami a Gurista kalózokat a környező rendszerekben sok éven keresztül megszo-
rongatta. 

Azonban ennek már közel húsz éve. Az állomásról gyűjtött információk arról szóltak, hogy a 
Gurista kalózok elfogtak egy Angel Kartelles felderítőt. Nem bírta a kegyetlen vallatásokat és ki-
szedték belőle, hogy hol van ez az állomás. 

A megtorló akció a néhány éves gerillaharcért nagyon véresre sikerült: az építmény lakószekci-
óit rommá lőtték, majd aki túlélte, azokat elhurcolták és kegyetlen kínzások után végeztek csak ve-
lük.

A Gurista kalózok eltemették az információt és úgy gondolták, ezzel vége. 
Úgy tűnt azonban, hogy az imént támadó kis cég valami úton módon rálelt erre az adatkristályra 

és a csatahajóban szállította. Hát persze, gondolta Trondam. Mull Vain kapitány azért akarta átverni 
őket, hogy ezt az információt ne tudják megszerezni és megléphessen vele. 

Az iménti öt ugrás alatt senki nem volt a rendszerekben, ezért Trondam gyorsan lement Miss 
Fran-hoz és a kopaszhoz, hogy megérdeklődje tőlük, tudnak-e valamit kezdeni azzal, ha a célrend-
szer előtt megnézik ezt az állomást. 

A válasz nem volt túl örömteli: határozottan állították, hogy csak és kizárólag az Antiainen rend-
szerben lévő féreglyukon keresztül lehet eljutni ahhoz az állomáshoz, ahol ki lehet dolgozni az el-
lenszert. Azonban ez sem volt teljesen használhatatlan: az adatokat megtekintve a nő és a férfi azt 
mondta, hogy egy hatást késleltető szérumot ki lehet dolgozni néhány óra alatt. Még az ellenszerre 
is lehet esély, de az annyira alacsony volt, hogy arra nem érdemes pazarolni az energiát. 

Trondam azonban úgy döntött, hogy a késleltető szérum is több, mint elég. Ezért megéri ez a 
pár ugrásnyi kitérő.

A kristályban az állomásról szóló jelentés azt mondta, hogy csak a lakószekciókat lőtték le, ma-
gának az állomásnak a fő egységei még egyben vannak. Tehát a kutatórészleg is még áll. Talán van 
levegő és energia is. 

– Átküldöm a koordinátákat. Mindenki ugorjon száz kilométerre az érkező pontra!
A kapitányok nyugtázták a parancsot. 
A hajók megkezdték a vektorra állást, és egyszerre tűntek elő vizuálisan. Egy irányba fordultak, 

hajtóműveik meggörbítették a teret és egymás után húztak el a mély űr felé…

A kijelölt koordinátától 100 kilométerre estek ki a torz térből. 
A valódi és a vetített kilátóablakokon keresztül pillantva még vizuálisan is meg lehetett figyelni 

az elhagyott állomást és az utolsó, óriási űrcsatára emlékeztető maradványokat. A műszerek egymás 
után nyitották meg a beazonosított lebegő objektumokat, melyek közt némileg egyben maradt űrha-
jóroncsok, modulmaradványok, tízméteres váz darabok, valamint fagyott testek lebegtek százával. 

– Aztakurva… – nyögte ki a döbbent csendben Trondam a jelen pillanatban minden kommuni-
kációs képességét igénybe vevő megjegyzést. 
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– Hááát, ez nagy csihi-puhi lehetett – ámuldozott Skye. 
A rengeteg lebegő objektum mögött a gigászi állomás félig betöltötte a kilátókat. A rendszer 

napja, egy sárga törpe több mint száz egységnyi távolságról világított, így az építmény oldalán csak 
a nagyobb felületű, egybefüggő részek tükrözték valamelyest fényét. 

Az állomás központi része függőlegesen elnyújtott gömb formájú, fekete, sok milliárd tonnás 
tömegként lebegett a semmi közepén. Se egy hold, bolygó, de még nagyobb aszteroida sem volt er-
refelé. 

Az építmény központi részéből sok kar nyúlt tucatnyi irányba, végükön pedig – immáron ki-
lyuggatott és felrobbantott – lakómodulok maradványai terpeszkedtek. Szinte egyik sem volt ezek 
közül épségben, a legkisebb sérülés is kimerült abban, hogy az átlátszó kupolán kilométeres lyuk 
éktelenkedett. A legnagyobb pusztítás pedig abban, hogy a szekciónak csak az alépítménye maradt 
meg, tanúskodva arról, hogy felette valamikor emberek laktak és lélegeztek. 

Az állomás központi teste a legkeskenyebb ponton nyolcvan kilométer volt, a legszélesebb rész, 
vagyis a magassága pedig százhúsz. Szabványos méretűnek nézett ki, azonban az építmény formá-
jára, és elrendezésére inkább a „nem megszokott” jelző illett volna. Látszott ezen, hogy a kutatási, 
és ipari tevékenységeket ötvözni akarták és tudták is a katonai ellátásban való megfeleléssel. Más 
szóval, ez az állomás multifunkcionális volt. 

A központi  testet  tömérdek kiálló dokkolónyílás,  ágyú, javítóállás és ismeretlen rendeltetésű 
blokk tarkította. A karok, melyek végén a lakószekciók helyezkedtek el vaskos, belső közlekedésre 
alkalmas, négyzet keresztmetszetű egységek voltak, ezek kötötték össze a nagy építményt a kicsik-
kel. 

Az adatkristályban tárolt adatok azt mondták erről az állomásról, hogy húsz évvel ezelőtt zajlott 
itt az utolsó harc, azóta semmiféle feljegyzés nincs róla. Más szóval, egyértelmű volt, hogy a Gursi-
ta kalózok kiirtották az itt élő Angel Kartelles állomás teljes személyzetét, megsemmisítve a lakó-
szekciókat, az esetlegesen életben maradottakat pedig elhurcolták, majd később kivégezték. 

Az állomásról lekérték az adatokat és megdöbbentően tapasztalták, hogy húsz év után is működ-
nek a létfenntartó berendezések, van levegő és fűtés. Úgy látszott, hogy a Gurista kalózok nem fog-
lalkoztak ezzel az állomással az után, hogy megszüntették az erről érkező fenyegetéseket. 

Trondam nagy sóhaj közepette adta ki a következő utasításokat: 
– Na srácok, bemegyünk és körülnézünk! Islay kint marad, és köröz a környékbeli rendszerek-

ben. Ha bármi van, azonnal küldj jelentést! 
– Vettem, Trondam! – válaszolt a Gallente férfi. – Akkor meg is kezdem a körözést. 
Islay hajója levált a többitől és elszáguldott egy kapu felé. 
Trondam közben folytatta az utasítások kiadását:
– Aylar, te is gyere Croy-jal és Max-szal be. Skye, Gourl, Jura, Tiree, McDuglas, Wasp, nektek 

nem fontos, csak ha akartok. Akartok? 
A férfit nyomban hülyének nézték, hogy ezt a kérdést fel merte tenni. Még McDuglas is jelent-

kezett, miután mondták neki, hogy egy egyszerű légzőmaszkot viselve nem fertőződik meg a vírus-
sal. 

– Rendben – folytatta Trondam. – Úgy látom, a bedokkolás nem fog menni, mert ugye az auto-
matika ehhez kevés, hogy beengedjen minket. Kéne irányítószemélyzet, ami nincs. Ezért a javítóál-
lásokra csatlakozunk rá és onnan megyünk be!

A képernyőkön a kapitányok tisztelegve nyugtázták a parancsot. Egyiküknek sem jutott még 
csak eszébe sem, hogy megkérdőjelezze a férfi utasítását. Követték, még a tűzbe is. 

A hajók megkezdték közelítő manővereiket az állomás központi teste felé, de rögtön látszódott, 
hogy a több száz űrhajó roncs között a navigálás kissé nehézkes lesz. A közeledés közben Trondam 
ismertette tervét. 

– Vegyetek majd fel maszkokat a vírus ellen és hozzatok kézi fegyvereket is, ha esetleg belebot-
lunk egy még aktív, belső őrágyúba. Tudjátok, ilyenek szoktak lenni. Aztán azt nem tudjuk, hogy a 
mesterséges intelligencia működik-e még, de mivel nem fogunk semmit erről, ezért gyanítom, hogy 
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nem. Tehát a terv az, hogy bemegyünk, megkeressük a kutatórészleget és aktiváljuk az egységeket. 
Ezután az utasaink munkához látnak és megpróbálnak kikotyvasztani valamit, amivel Aylar-ék és 
mi több ideig lehetünk távol Miss Műmelltől. Eközben szétnézhettek az állomáson és elhozhattok 
mindent, ami mozdítható és befér a hajóba. Van kérdés?

Senkinek nem volt. 
A hajók folytatták közelítő manővereiket az állomás felé. Nagyon nehéz dolguk volt, így a fegy-

verek segítségét is igénybe kellett venniük, hogy megtisztítsák az utat arra, ahol egyáltalán nem fér-
tek volna át. 

Közelítés közben Aylar privát csatornát nyitott Trondamhoz:
– Te 'matar, nekem ez megint nagyon nem tetszik – mondta neheztelő tekintettel.
– Ne kezd már megint! – a férfi könyörgően tette össze tenyereit a képernyő felé. – Az előző 

rendszerben is paranoiás voltál, és nem történt semmi. 
– De történt, vagy elfelejtetted az álcaruhás ismeretlent? Azt se tudjuk, ki volt az. 
– Ja, tényleg nem tudjuk… de nem volt semmi gond idefele jövet. 
A nő felhúzta szemöldökét. 
–  Tényleg  nem  volt  semmi  gond?!  És  a  térfogó  szondás  blokád  akkor  mi  volt? 

Tudósgyülekezet?
– Azok csak vadásztak és a pók hálójába egy másik esett. Lenyomtuk őket. 
– Jó, igaz, azok tényleg csak vadásztak – a nő sóhajtott, majd folytatta: – Jól van, remélem most 

sem lesz semmi baj. De én szóltam, hogy ez nekem nem tetszik. 
– Jó, kösz, észben tartom. Na szevasz – ezzel Trondam lekapcsolta az alapesetben hidegvérű, de 

most a hirtelen elutasítástól a robbanás határára érkező nő képét. 
Egy másodperc múlva újra egy privát képernyő nyílt meg, és Volre volt rajta. 
– Trondam! Nekem ez nem tetszik – mondta száját húzva a férfi. 
– Már hiányoltalak – a kapitány pimaszul mosolygott. 
– Most nem viccelek – Volre arcára akkora aggodalom ült ki, mintha azt kéne eldöntenie, me-

lyik szervét vegyék ki és adományozzák el.  
– Figyelj – váltott Trondam hangja megnyugtatóra. – Bemegyünk, hagyjuk Miss Műmelléket 

dolgozni egy kicsit, majd elhúzunk. Az ellenszerre kicsi az esély, de a késleltető szérumra jó. Sze-
rintem jó lenne magunknak tudni egy ilyet, hogy ne legyünk benne ebben a 24 órán belüli elhalálo-
zási faktorban. Vagy te nem így gondolod? Mi van, ha a legközelebbi pihenőnk során véletlenül el-
szunyókálsz? Te is olyan fáradt vagy, mint én, képes lennék akár 30 órát is aludni, de soha többet 
nem ébrednék majd fel, mert kifutnék a 24 órából. 

Volre nagyokat pislogott. A kapitánynak tökéletesen igaza volt. Ráadásul egyetlen mondatsoro-
zattal megnyugtatta és megmagyarázta a dolog logikáját. 

– Hát, jó, oké, akkor bocs, hogy zavartalak – majd Volre megadóan bontotta az adást.
Trondam elmosolyodott magában és figyelte, amint hajója elé Skye járgánya száguld és egy pi-

ruettel kimanőverez két hatalmas roncsdarabot. 
Ugyan nem mondta ki, de neki sem tetszett itt valami. Aylar és Volre voltak többnyire a fő nye-

kegők. De ez most tényleg más. Ahogy közeledtek a kihalt állomás felé, gondolatok cikáztak át az 
agyában arról, hogy mik a lehetséges bökkenők:

Egyik gondolat az volt, hogy ez csapda. Ezt azonban kizárta, mert erről az állomásról senki nem 
tud. Islay pedig azonnal szól, ha valami baj van és közeledik valaki. 

A második az volt, hogy az állomáson semmit nem találnak majd. Ez esetben az időt vesztegetik 
csak. Azonban ha tényleg kikotyvasztanak valami késleltető szérumot, máris megérte ide jönni. 

A harmadik gondolat pedig az volt, hogy tényleg lesz késleltető szérum, és sok más, rejtett adat,  
koordináta. Sőt, ami a legfontosabb, hogy innen sok adatot találhatnak titkos bázisokról, amik se-
hol, semmilyen nyilvántartásban nem szerepelnek. Még akár az egyiken meg is lelhetik az igazi el-
lenszérumot és nem kell az Antiainen rendszerbe majd öngyilkos akció keretében bemenni. 

Ez utóbbi tűnt a legmegnyugtatóbbnak és legoptimistábbnak. 
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Wasp hajója is átszáguldott keresztben a látképen és átrepült két nagyobb roncs között. 
Aylar, Trondam, Jura és Gourl kerülgették a roncsokat, Tiree már majdnem az állomásnál volt, 

McDuglas pedig úgy állította be pályáját, hogy kisebb roncsok között vezessen az út, ezeket pedig 
módszeresen darabokra lőtte. 

Nem egész öt perc után már rá tudtak állni a javítóállások felé vezető vektorokra. Az állomás 
egyik oldalán tömérdek kiálló zsilipre lehetett csatlakozni, melyek közelében egykor javítódrónok 
tudták elhagyni az építmény testét és kezelésbe venni az ide parkoló hajókat. Ezek a zsilipek alkal-
masak voltak arra, hogy a hajókból közvetlenül be lehessen menni az állomásba. 

– Tiree Coil rádokkol az FR-25-ös zsilipre. 
Figyelték a kijelzőkön a kis hajót, amint rácsatlakozik a kiálló modulra, majd fényei elalszanak. 

A dokkolócsonk sarkain a piros fények életre keltek és jelezték, hogy az itt parkoló hajó éppen vég-
zi a nyomáskiegyenlítést. 

Trondam megmásította terveit arra vonatkozóan, hogy mind egyszerre mennek be. 
– Tiree, te leszel a felderítőnk itt bent! Nem kell messzire menned, csak analizáld a benti leve-

gőt, hogy nincs-e valami baktérium, vagy vegyi anyag! Rendben?
– Persze, Trondamka, tudtam, hogy kell majd valaki erre a feladatra, ezért jöttem előre.
– Köszi, Tiree. Jelents, amint tudsz valamit!
– Igenis, Trondika. 
A férfit kirázta a hideg. Ha Tiree nem lenne ilyen jó elfogó pilóta, akkor inkább elhajtaná mesz-

szire magától. A képernyőkön látta, hogy a többiek arcán enyhe undor fedezhető fel. Kivéve Skye 
Arran-én, aki folyamatosan vigyorgott, mert fülig szerelmes volt. Feleség lesz, ha ez az egész sike-
rül. Ha sikerül…

Néhány perc után Tiree jelentett: 
– Beléptem az állomás légterébe – a férfi hangja az arcára tapadó maszk miatt furcsán hangzott. 

– Légtér analizálás folyamatban. 
Közel egy perces csend után újra jelentett:
– Levegő belélegezhető. Összetétel kilencvennyolc százalék nitrogén, a többi nemesgáz. Bakté-

riumnak nincs nyoma. Vegyi anyag zéró. Hőmérséklet nyolc fok.  Bejöhettek. 
– Látsz még valamit, Tiree? – kérdezte feszülten Trondam. 
– Nem. Tök sötét van. Az automatika lekapcsolhatta a felesleges energiákat. Várj… Beljebb lép-

tem és pár fény felkapcsolódott… Oké, ez automatikusan kel életre…
– Vettük! Bejövünk. 
Ezzel a hajók tovább közeledtek a dokkolócsonkok felé és egyenként fordultak rájuk.
Elsőként Gourl jelentett: 
– Gourl Celt rádokkol az FR-24-es zsilipre. 
Majd a hangok egymás után keltek életre. 
– Jura Uist rádokkol az FR-23-asra.
– Aylar Bren az FR-18-asra. 
– Skye Arran FR-16.
– McDuglas FR-13-ra.
– Senior Wasp FR-10-re.
A hajók egymás mögé és alá parkoltak és oldalaikkal rácsatlakoztak a dokkolócsonkokra. A vö-

rös fények egymás után gyulladtak ki, jelezve a nyomáskiegyenlítés folyamatát. 
Amint ez végrehajtódott, feltárultak a hajók zsilipjei, utat engedve az építménybe. 
Elsőként a bevezető folyosóba léptek be, ami ötször öt méter széles, és húsz méter hosszúságú 

volt. Végén egy újabb, fekete és sárga csíkosra festett légzsilip zárta útjukat. Ezt kinyitották, majd  
beléptek az állomásba. 

Egy sötét falú terembe érkeztek, melynek oldalában teraszokról nyíltak a légzsilipekbe vezető 
járatok. Innen léptek be. Lépcsőkön lehetett fel-lemenni a szinteken keresztül. 

A terem átmérője elérte a fél kilométert, magassága pedig az egyet. A teraszok a fekete falakon 
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futottak körbe legalább húsz szinten, de csak az egyik oldalon voltak zsilipek, a többin egyszerű 
csúszóajtók zárták el a járatokat. 

A terem aljában kompokat lehetett látni, de ezek most látszólag működésképtelenül parkoltak a 
mélyben. A termet irritáló vörös vészjelző fények világították meg, emlékeztetve az ide belépőket a 
húsz évvel ezelőtt lezajlott csatára. Akkor régen valószínűleg az állomás lakószekcióit ért támadás 
miatt ezt léptették életbe és a régi parancs újabb hiányában még most is élt. 

A nagy terem alsó részéből egy nagyon széles járat vezetett az állomás mélyébe, de ez most sö-
téten ásított.

A hőmérséklet nyolc fok volt, a levegő kissé nehéz, állott, de lélegezhető. 
A lépcsőkön lesétálva mindenki Trondamék közelében gyűlt össze. 
Itt volt vele mindenki, kivéve Islay Rham-et.
Aylar mellett állt Croy és Max. Trondam mellett Mei és Volre, valamint a „ránézni is rossz” 

Miss Fran és a hasonló állapotban lévő kopasz. A többiek legénysége leginkább csak a hajók irányí-
tásához értett, ezért nem tartották célszerűnek, ha ők is bejönnek az állomásba. Ha tényleg van vala-
mi fennmaradt őrágyú, azokat majd le kell lőniük és abban a harcban odaveszhetnek könnyedén. 

Trondamékon és Aylarékon kívül mindenki légzőmaszkokat viselt, hogy ne kapják el a fertőzést. 
– Nos akkor emberek – kezdte Trondam, majd hátára csapta kibiztosított karabélyát. – Kommu-

nikátorokat összehangolni és elkezdjük átfésülni ezt a helyet. Először megkeressük a kutatórészle-
get és ott Miss Műmellék munkához látnak. Ezután mindenki megy, amerre lát, nézzetek szét és vi-
gyünk el mindent, aminek haszna lehet. Persze nem cuki kalapokat gyűjtünk – fordult szemrehá-
nyóan Volre felé –, hanem tényleg használható dolgokat. Adatkristályok, fegyverek, analizátorok. 
Vagy akármit. 

Volre megigazította kabaláját, a még mindig hordott cowboy kalapot, majd száját húzva megráz-
ta a fejét. Tudta, hogy a férfi még jó ideig ott fogja szívatni, ahol csak tudja. 

Trondam elindult a teraszon, a többiek követték. Fegyvereiket készenlétbe helyezték, nehogy 
egy falból kivágódó, vagy eléjük forduló őrágyú meglepje őket. 

Amint elérték az első ajtót, Mei és Croy egy szó nélkül léptek előre és az ajtó közelébe álltak.  
Ők ketten voltak a legalkalmasabbak arra, hogy egy esetleges őrágyút a felturbózott reflexeikkel le-
gyorsuljanak. Mindkettejük szemébe becsúsztak a vörös lencsék és aki nem ismerte őket, azok most 
félelemmel vegyes tisztelettel kezdtek tekinteni irányukba. A harci cyborgok olyan hírben álltak, 
hogy néha kisebb taktikai egység kellett egy-egy ilyen elfogásához, vagy lelövéséhez. Képesek vol-
tak még a tüzelés előtt analizálni a becsapódási szögeket és ezek elől még a ravasz megérintésének 
pillanata előtt kitértek. Gyorsaságuk, pontosságuk és erejük pedig akkor mutatkozott meg, mikor lő-
fegyvereikkel, közelharci gyilkolószerszámaikkal, vagy puszta kezeikkel támadni tudtak. Akit egy 
ilyen harci cyborg célba vett, és a célpont nem volt maga is ilyen, akkor ez a támadás volt az utolsó 
emléke az életében. 

Az ajtó sziszegve a fenti falba húzódott és feltárult a mögötte lévő koromfekete folyosó. 
Amint Croy és Mei beléptek, a fények automatikusan keltek életre. 
A folyosó három embernyi széles volt és nagyon hosszú. Enyhe ívet írt le és néhány lépés után 

az automatika megnyitotta a végén lévő, űrre néző fedőlapokat. A sárga nap fénye bekúszott a fo-
lyosóra és az életre kelő vörös fényekkel összekeveredve narancs színű megvilágítást kölcsönzött az 
egész helynek. A falakon egymás után keltek életre a terminálok, erős kék fényeik hosszú sorban vi-
lágították meg a folyosót. 

A szemből érkező erős fényforrást részben eltakarva a két cyborg a folyosó oldalán lépkedett 
előre. 

A folyosón úgy száz métert haladhattak előre. Ez alatt kisebb ajtók mellett haladtak el, melyek 
rendeltetése ismeretlen volt. Még azt se tudták, hogyan nyílnak. Egy kis beugróhoz érkeztek, mely-
ben egy vaskos, emberekre méretezett ajtó zárta útjukat. Mellette nyitópanel volt a falban. Ezt meg-
érintve az ajtó feltárult, majd beléptek egy újabb sötét folyosóra, amiben egymás után keltek életre a 
vörös lámpák…
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Harminc perc múlva…

Megérkeztek az állomás kutatórészlegének egyik termébe. Eddigi útjuk során egy őrágyúba sem 
szaladtak bele, minden kihalt volt. Néhol tűzharc nyomait vélték felfedezni, ami egyértelműen utalt 
arra, hogy húsz éve, mikor a Gurista kalózok ide betörtek, akkor ellenük az itt lakók nagy erőkkel 
próbáltak meg védekezni. De végül nem sikerült nekik…

A kutatórészleg ezen terme hatalmas,  ellipszis  alakú volt.  Keskenyebb átmérője száz méter, 
hosszabbik vagy háromszáz, magassága pedig kétszáz volt. A vörös fényeket itt kék és zöld reflek-
torok és plazmalámpák váltották fel.

Ebben a teremben is teraszok futottak körbe, a lépcsők mellett oldal nélküli liftek biztosították a 
közlekedést ezek között, de most üzemen kívül, a lenti részen parkoltak. A plafonról vaskos ener-
giakábelek lógtak, néhány sérülten pattogva szikrákat köpködött magából. 

Három szinten klónozó tartályok sorakoztak a falba süllyesztve. Üveglapjaik betörve, a savanyú 
szagú kiömlött folyadékok az elmúlsz húsz év alatt némileg elpárologtak, vagy még továbbra is si-
kamlóssá tették a padlót. 

Kísérleti űrhajómodul állványok sorakoztak a lenti részen, némelyiken még felfedezhető volt 
egy-egy kísérletezés alatt álló, fejlesztett gépágyú és energia üteg. Mellettük ósdi kivetítőállványok 
biztosították a jelentéseket az éppen zajló munkálatokról, ezek mostanra betörve, ledöntve hevertek 
szerteszét. Közöttük terminálok, munkaállomások készenléti fényei pislákoltak, jelezve ezzel, hogy 
még lehet dolgozni ezekkel. 

Mindannyian elámultak egy kis időre a látványtól. A pusztítás, amit itt is véghezvittek, szaksze-
rűnek tűnt. Itt-ott még falra száradt vér és leszakadt, mára már elrohadt végtagok jelezték, hogy eb-
ben a teremben a behatolók gyakorlatilag szabályos mészárlást hajtottak végre. Fentről, a teraszok-
ról tüzelhettek és aki nem engedelmeskedett, vagy csak egy kicsit is megmozdult, szitává lőtték. 

– Nos, Miss Fran. – Trondam hangja élesen csattant a nagy csendben. – Mit gondol, itt tudnak 
dolgozni? 

– Azt hiszem. Jöjjenek le, veszek vérmintát és megkezdjük a munkát – mondta zilált hangon a 
nő. Még látszódott rajta – bárki is legyen –, hogy a Messoya II-es bolygón amit át kellett élnie, az 
egy életre megviselte. 

Követték a nőt le a lépcsőkön a terem mélyébe. 
Mikor leértek, a szőke és a kopasz életre keltett pár munkaállomást. Csodák-csodája minden 

működőképes volt. Egyik berepedt kijelzőre adatok vetítődtek ki. 
– Akkor kérem a karjukat. 
A nő vért vett Trondam-tól, Aylar-tól, Volre-tól és Max-tól. Mei-től a nyakból vett mintát, Croy 

esetében pedig az orrba szúrt inhaláló pisztoly szívott le valamit. A férfi persze nem érzett semmit. 
– Rendben, Trondam Rei – mondta a nő remegő hangon. Látszódott, hogy világok omlanak ösz-

sze benne. – Legalább egy órára van szükségünk. 
– Oké – a férfi nem tudta, hogy sajnálja a nőt, mert elvették a becsületét, vagy utálja, mert egy 

két lábon járó biológiai fegyver. Ez utóbbiba belegondolva ők maguk sem tudták, mi van testükben 
és nem akartak mást, csak visszajutni oda, ahol ez elindult és megállítani az egészet. 

A szőke és a kopasz székeket emelt ki a romos bútordarabok közül és lázasan munkához láttak. 
Max is talált magának egy működő terminált és ő pedig az állomás adataiban kezdett kutakodni. 
Trondam pedig a többiekhez fordult: 
– Na srácok, akkor én most Mei-jel elindulok szétnézni. Ki tart velem?
– Na legyen Trondam. Jövök – válaszolt Gourl dörgő hangon.
– Én is, én is – ugrált kettőt Skye. 
– Engem se hagyj itt – mondta Tiree. 
Trondam elgondolkodott. Hát persze, hogy mindenki jönni akar itt szétnézni. Ezért inkább más-

hogy kérdezte. 
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– Jó, akkor kérdezem úgy, ki nem akar jönni? – kezdett el mosolyogni. 
Erre már nem érkezett válasz senkitől. 
– Ez a beszéd srácok – kacsintott feléjük a férfi. – Akkor nézzük meg, mit rejt ez az állomás, ta-

lán találunk értékes dolgokat itt. 
A két harci cyborg-gal az élen a kis csapat elindult, hogy körülnézzen az elhagyott állomáson…

Negyven perc múlva…

– Trondam Rei, nemsokára készen vannak a szérumok. Kábé még fél óra kell – mondta a szőke 
a terminál melletti kommunikátoron hívva a férfit. 

– Nagyszerű. Nemsokára ott vagyunk. 
Az eltelt idő alatt egy viszonylag nagy területet derítettek fel és ellenőriztek, nehogy beleszalad-

janak valami őrágyúba. Ezután Trondam úgy döntött, hogy nem mennek beljebb, hanem aki akar 
most itt leválhat és keresgélhet. 

Három csapatra oszlottak: Aylar ment Croy-al és Tiree-val. Trondam ment Volre-val, Mei-jel, 
Skye-vel és Jura val, Gourl pedig McDuglas-szel és Wasp-pal. 

Aylar-ék néhány raktárat kezdtek átfésülni. Kézifegyverek sokasága, drogok, nyersanyagok, lő-
szerek, hajómodulok voltak konténerekbe helyezve a vörös fényben fürdő teremben. 

A nő látta, hogy ezek közül nem egy meglehetősen sokat ért. Eltűnődött azon, hogy a Gurista 
kalózok akkor húsz éve miért nem vitték el ezeket? Úgy tűnik, miután győztek, sietősen távoztak. 
Túlságosan sietősen…

Gourl, Wasp és McDuglas az állomás drón hangárait nézte át. Talán találnak valami értékeset 
köztük. Persze ha lesz is ilyen, akkor kérdéses volt az, hogy hogyan viszik majd ki innen. Ugyan űr-
hajó léptékben piciny gépek voltak ezek, de emberiben hatalmas, több tonnás, gyilkos szerkezetek. 

Trondam-ék pedig a közeli belső karbantartó szekciókat vizsgálták át. A lakóblokkokat szerették 
volna megnézni leginkább, de azok a külső karok végére voltak építve és mára már semmi nem ma-
radt belőlük, mert húsz éve a Gurista flotta éppen azokkal kezdte a pusztítást. 

A termekben üzemen kívüli robotok sokasága sorakozott. Akadt egy-kettő, melyek szét voltak 
lőve, a legváltozatosabb kézifegyverek által. 

Trondam egy furcsaságot vélt felfedezni, ami első pillantásra nem volt teljesen egyértelmű neki: 
ez pedig az volt, hogy a robotok nagy része még el sem indult a töltőállásaikról. Vajon miért? Mikor 
húsz éve az a nagy csata megindult, akkor ezeknek a robotoknak mind kint lett volna a helyük. És 
nem idebent, a hűvös sötétben. Végül a férfi megvonta vállát és nekiálltak átnézni a termet használ-
ható dolgok után. 

Míg a három csapat kutakodott, addig Miss Fran és a kopasz a vizsgálatokat és a késleltető szé-
rum elkészítését felügyelte. A vérminták alapján a gép analizálta a biológiai adatokat, majd benne a 
vírust. Összevetette ezeket az adatbázis állománnyal, de a folyamatos „nincs egyezés, nincs egye-
zés” figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásán felül nem tudtak sokat tenni. A gép nem értette a 
vírus felépítését és nem talált hasonlóságot egyetlen eddig ismert biológiai fegyverrel sem. Amit tu-
dott tenni, az mindössze az volt, hogy olyan közeget képzett neki, amiben az osztódás lassabbá vá-
lik és sok helyen blokkolódik. Vagyis késleltetődik. Mivel a vérminták nem voltak egyformák, ezért 
a szérum egyénekre készült.  Egy Trondam-nak, egy Aylar-nak, majd mindazoknak, akikben már 
volt ilyen.

Mellettük Max Xaim az állomás információs rendszeréből próbált valami adatot összekotorni. 
Mikor húsz éve a támadás megtörtént, akkor a behatolás előtt az Angel Kartelles kalózok módszere-
sen lekapcsoltak, töröltek annyi feljegyzést a memóriatárból, amennyit csak tudtak. De nem végez-
tek alapos munkát, mert ha egy ilyen ember idejut, mint Max, akkor ő a töredékekből is kész infor-
mációkat tudott varázsolni. 

A legfontosabb dolog, ami kellett neki, az az állomás logisztikai ellátottsága volt, vagyis honnan 
érkezett ide az utánpótlás, amit az építmény esetlegesen nem tudott maga előállítani. Felfedezése 

#111#



megdöbbentő volt: az ellátást végző állomások, hajók, flották és az ezek által használt ugrópontok 
adatai olyan mértékben lettek törölve, hogy Max képtelen volt ezeket rekonstruálni. Valószínűnek 
tartotta, hogy mikor az itt élők szembesültek azzal, hogy megtámadták őket, akkor nemcsak töröl-
ték, hanem fizikailag meg is semmisítették az adatkristályokat, hogy senki ne tudja meg, mely más 
rendszerek vannak kapcsolatban ezzel az állomással. 

Max szinte csak egyetlen dolgot tudott rekonstruálni az adatállományból, ez pedig az állomás 
naplója volt. Hogy ki írta, nem tudott rájönni. Az adatállomány igazából szépen egyben maradt, 
csak jól el volt rejtve. 

A férfi nem akarta az egészet végigolvasni, hiszen akkor akár hetekig is itt ülhetne. Miközben 
töltötte le kézi termináljába az adatokat, böngészte is ezeket, leginkább csak a végét, hogy mi tör-
tént pontosan, hogyan zajlott a csata. A legfontosabb, logisztikai adatokat nem tudta megszerezni, 
ezért úgy döntött, akkor inkább ezzel a naplóval tölti az időt, míg a többiek visszaérnek.

Átfutotta a feljegyzések elejét, melyben hozzávetőlegesen arról volt szó, hogy ez az állomás 
már azelőtt itt volt, hogy a Gurista kalózok betették volna ide a lábukat. Az itt lakók kitelepítették  
az álcázó műholdakat, hogy ne tudják megkeresni őket. Ezután pedig csendben figyelték, mi zajlik 
a rendszerben. 

Mikor a Gurista kalózok megtelepedtek, akkor kezdte magát aktivizálni az állomás személyzete: 
felderítő hajókat indítottak útjukra, majd ezek – az ellenség háta mögött – gravitációs mező generá-
torokat magukon cipelve olyan flottáknak segítettek bejutni, ami ellen – különösen hátulról – na-
gyon nehéz volt védekezni. 

A titkos állomásra egyre nagyobb figyelem terelődött mindkét fél részéről. A Gurista kalózok 
nem tudták, hol van ez és műholdak segítségével sem akadtak nyomára. Az Angel Kartellnek pedig 
egy előretolt harcálláspontjává vált. 

A kocka azonban megfordult, mikor két kiküldött felderítőhajó közül – amiknek az volt a célja, 
hogy egy flottát ugrassanak be a kalózok gócpontjára –, az egyiket megsemmisítették: a Gurista ka-
lózok két teljes napot vártak egy térfogó szonda mellett, hogy beessen az egyik felderítő hajó. Tele-
szórták a környéket szeméttel, így az álcázott gépek már tiszták és befoghatóak voltak az ellenség-
nek. 

A hajó kilövése után azonban a mentőkapszulát nem lőtték ki, hanem erőszakosan behúzták az 
egyik csatahajóba.

A másik hajó el tudott menekülni, majd visszatért a bázisra. 
A napló itt már találgatásokba ment át. Az írója nem tudta, hogy mit tettek az elfogott felderítő 

hajó legénységével. De szinte egyértelmű volt: mivel egy nap múlva megtalálták az állomást és 
megindult a támadás, így nem volt nehéz kitalálni, hogy az elfogottakból kiszedték a koordinátákat. 

A napló ezután a támadás részleteit kezdte kifejteni. Kezdte azzal, hogy a Gurista kalóz flotta 
több hullámban érkezett. Ugyan az Angel Kartell is küldte a védőhajókat, de túl későn. Mire megér-
keztek, addig a támadók már a fél lakószekciót rommá lőtték. És ezután is jöttek a meglepetések: a 
védekező flotta két tűz közé került, és mikor már amúgy is kezdtek vesztésre állni, beérkezett a tá-
madók harmadik hulláma, ami végleg eldöntötte a csata kimenetelét.

A napló itt véget ért, már nem volt, aki folytassa a megírását. 
Max azonban furcsának talált valamit a feljegyzésekben: meglehetősen hiányos volt, és túl sok 

titkosított adat szerepelt benne. Mikor például az Angel Kartell támadásai voltak megemlítve, az ál-
taluk ejtett foglyokról szóló mindennemű adat törölve lett. A férfinak ugyan sikerült helyreállítania 
az adatállományt, és azt hitte, az egészet, de most szembesülnie kellett azzal, hogy mégsem. Vajon 
miért törölték a foglyokról az információkat? 

Másik furcsaságként hatott az állomás kutató részlege. Ez persze önmagában teljesen normális, 
de az, hogy itt, ebben a teremben klónozó tartályokat tároltak, együtt a fegyvermodulokkal, felet-
tébb érdekes volt. Sehol semmi sterilitás, ami előírás kellett volna hogy legyen ezekben az esetek-
ben. A férfi tudta, hogy sok ezer ember élt és harcolt itt, de mivel közel sem ennyi klóntartály lett 
rendelve, hanem sokkal kevesebb, ezért arra gondolt, hogy valószínűleg csak a magasabb beosztá-
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súaknak jutott ilyen lehetőség. 
Eltűnődve felnézett a teraszokra és szemügyre vette az egyik betört üvegű klónozó tartályt: a 

bent lévő testet megsemmisítették, erre utalt az, hogy az üvegbúra át volt lőve. Ezzel kiiktatták min-
den magasabb rangú vezető új testét. Kegyetlen eljárás, de ezzel egy ember életét végérvényesen 
megpecsételték. 

Azonban egy újabb kérdés formálódott meg a férfi agyában és ez már nyugtalanítani kezdte: ha 
megsemmisítették a testeket, akkor is kellene lennie vérfoltoknak, maradványoknak de… ezek hol a 
francban vannak? 

Ha ez nem lett volna elég, még azt is észrevette, hogy az üvegbúrák szilánkjai kifelé vannak 
szóródva és nem befelé. Mintha nem átlőtték volna ezeket, hanem inkább belülről törtek volna ki, 
mintha felrobbantak volna…

Szíve dörömbölni kezdett a mellkasában, a hideg futkosott a hátán, mikor szemét lehunyva kérte 
le azt az adatot, ami eloszlatná félelmét, de sejtette, nem így lesz. 

A titkosított adatok erős kóddal voltak védve. A férfinek eltartott pár percig, mire feltörte az 
egyiket. Végül a vörösen villogó bejegyzés címének elolvasása eloszlatta félelmét: mert teljes pá-
nikká alakította át. A címe így szólt: „XG-15 biológiai fegyver kísérleti tesztek eredményei az ala-
nyokon”. 

Először félt beleolvasni, de belátta, kénytelen…
Elég volt néhány soron átfutnia, máris hívnia kellett Aylar-t. 
Mikor a nő értetlenül kérdezte, hogy mi van, Max csak annyit mondott: – Nem vagyunk egyedül 

az állomáson!
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9. RÉSZ: AZ ELHAGYATOTT ÁLLOMÁS TITKAI II.

Trondamék éppen próbálták megnyitni az egyik terminált a karbantartó részlegben. Hirtelen Ay-
lar hívta a férfit, aki mit sem sejtve kérdezte:

– Na, mi a helyzet? Találtatok valamit jó cuccot? 
– Trondam –  kiáltotta a nő rémült arccal –, nem vagyunk egyedül az állomáson!
– Micsoda? – képedt el a férfi. 
Akik mellette álltak, most odakapták fejüket és nagyokat pislogva hallgatták azt, amit ezután 

Aylar mondott:
– Max most találta meg a naplóban azt, hogy ez az állomás valójában mi. Ez egy rohadt nagy 

biológiai fegyver laboratórium. Ezek az állatok azért költöztek be ide, hogy nyugodtan kísérletezze-
nek embereken és belőlük valami…

– Akkor itt is van a levegőben olyan, ami…
– Nem, te hülye 'matar. Láttad a klónozótartályokat? És az üvegüket?
– Ja, láttam – Trondam érezte, hogy tarkóján kezd felállni a szőr. 
– Az előbb Max vette észre – folytatta a nő –, hogy az üvegek kifelé robbantak. Átküldte nekem 

a feltört naplóbejegyzéseket. Én pedig elmagyarázom a tartalmát röviden: ezek itt embereket alakí-
tottak át különféle harci lényekké és ezek a húsz évvel ezelőtti támadáskor ki lettek eresztve. És ka-
paszkodj meg, de az adataik alapján biztosan túlélték az elmúlt éveket. Vagyis még mindig itt van-
nak…

Volre szemrehányóan nézett Trondamra, jelezve ezzel, hogy „na látod, megint igazam volt”.
A férfi nem foglalkozott vele. Bontotta a csatornát Aylar-ral és felhívta Miss Fran-t.
– Kedves asszonyom, hogy rohadna meg! Mondhatta volna, hogy mi van ezen az állomáson és 

akkor inkább nem is jövünk ide. 
– Én sem tudtam, Trondam Rei – mentegetőzött a nő.
– Mennyi idő kell, míg eltűnhetünk?
– Maximum húsz percre van már csak szükségünk. 
– Rendben. 
A férfi bontotta a vonalat, majd nyitott egy újat, melyben a három, keresgélő csapat tagjait egy-

szerre hívta fel. 
– Figyelem! Azonnal vissza mindenki a kutatórészlegbe! Fegyvereket helyezzétek készenlétbe!
Mivel a három csapat közül csak Aylar-é és Trondamé tudta, mi folyik itt, ezért a harmadik csa-

patban Gourl, McDuglas és Wasp értetlenül állt a hirtelen megváltozott utasítás előtt. 
– Mi a baj? – kérdezte Gourl. – Itt vannak nagyon értékes…
– Most azzal jobb, ha nem foglalkozol – vágott bele. – Belecsöppentünk egy kurva harcászati 

lényeket gyártó szarkupacba. Ezek a kicsinyek pedig húsz éve elszabadultak és még mindig itt van-
nak. El kell tűnnünk innen, mielőtt ránk találnak. 

– Na legyen, Trondam. Találkozunk később. 
A férfi bontotta a vonalat a kommunikátorán. Tudta, hogy a hívott két másik csapat máris úton 

van a kutatórészleg felé. 
Most pedig rajtuk a sor.
– Mei, indulj előre! Volre és Jura két oldalban, mi Skye-vel zárunk. 
Bólintottak, majd felvették a formációt. Mei a szokásos harci lencséit csúsztatta be szemébe. 

Bal kezében kardját most fordított helyzetben fogta, hogy a penge belső fele az alkarjához simuljon. 
Jobb kezében az energiafegyver maximális energiára állítva pislákolt.  

Mögötte Volre haladt aggodalmas arccal. A részecskeágyút két kézzel fogta. Mivel az állomáson 
elég hűvös volt, így most a cowboy kalapja nem színeződött el az izzadtságtól, mint nemrég a Mes-
soya rendszer egyik bolygóján. 

Mellette Jura haladt, közönyös tekintettel. Persze ez csak azért volt, hogy a szemüvegének belső 
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lencséjén kirajzolódott adatokat jobban megfigyelhesse. Mindkét kezében nagy kaliberű, balliszti-
kus lőfegyvert szorított. Kiegészítő moduljai miatt olyan hatalmasak voltak ezek, hogy ez egy ki-
sebb méretű embernek a puska szerepét töltötte volna be. 

Hátul Skye lépkedett ijedt, félelemmel telt arccal. Egyetlen kis kézi energia fegyvere volt, má-
sikban meg egy kicsapható, elektromos sokkoló bot. Minden ötödik lépésben közel húzódott Tron-
damhoz, de a férfi morogva arrébb lökte egy métert, hogy ha vetődni, vagy lőni kell, a nő ne akadá-
lyozza. 

Trondam pedig a helyzet – na meg Skye folyamatosan simulni próbáló teste – miatt, mérges arc-
cal haladt. Már megint valami olyanba csöppentek, hogy újra eszébe jutott az univerzum talán léte-
ző istene: egyik pillanatban küld valakit, éppen jó időben, de utána meg a seggükbe tol egy élesített  
torpedót. 

Aylar csapata is a kutatórészleg felé haladt már, készenlétben állva arra, hogy egy esetleges, saj-
nos még teljesen elképzelhetetlen ellenség egyszer csak eléjük ugrik. A nőnek fogalma sem volt ar-
ról, hogy az ilyen kísérleteknek mi lehet a végterméke, de mivel képes volt egy klónozótartály üve-
gét kitörni, így nem is akarta megtudni. Remélte, hogy úgy jutnak vissza a kutatórészlegbe, hogy 
egy ilyen akármibe sem botlanak bele. 

A nő a haját szorosabbra kötötte és az ezt rögzítő gyűrűből apró fémlapok sokasága tolódott ki, 
amik egymásra csúsztak és teljesen befedték a haj végét. Mesterséges, burkolatlan jobb karján min-
den létező beépített fegyvermodult aktivált. A karpengét kitolta, a tűvetők mélyedései most ki vol-
tak emelkedve. Bal kezében, az enyhe rezgést éreztető energiafegyvere biztonságot keltő érzéssel 
nyugtatta meg. 

Mellette haladt Croy. Mivel ő teljesen cyborg volt, így arcán elmaradtak az érzelmek. Csak vö-
rösen irizáló szeme mutatta jelét annak, hogy készen áll egy esetleges harcra. 

Az alkarját beborító, zöldes színű fém karkötőn most kinyitotta az összes beépített modult: mé-
teres karpengék, melyek most előretartva mutattak irányt a fölöttük és mellettük megnyílt tűvetők-
nek, és ki tudja még, milyen fegyvereknek. 

Hátul pedig az Amarr nőnek vidám és mulatságos perceket okozó Tiree haladt. A férfi elég ide-
ges volt, ami az arcára nemcsak kiült, hanem teljesen el is torzította. Rózsaszín cipője érdekes darab 
volt: lábujjaival ki-be tudta kapcsolni a bele épített magas sarkot. Félelemtől remegő lábai ezt per-
sze aktiválták is: hol kilökődtek ezek, kopogó hanggal jelezve, hogy merre tipeg a férfi, hol pedig 
visszacsúsztak, némileg hangtalan járást biztosítva ezzel. 

Gourl csapata a drónhangárakból igyekezett vissza a kutatórészlegbe. Mivel Trondamban min-
denki maradéktalanul megbízott, így ha ő azt mondta, készenlétbe, akkor annak nyomós oka volt. 

Gourl a fejére tett egy fejpántot, amiből az oldalán megnyomott érintkező hatására a légzőmasz-
kos arca elé vékony fémlapok ereszkedtek. Ezek áttetszővé váltak, bentről tekintve adatok sokasá-
gával, kívülről pedig egyszerű arcvédőnek tűnő kinézettel. 

Kezében hatalmas gépágyút tartott, ami vagy két méter hosszú volt. Eddig szétszerelve hordta, 
egyik része a hátán himbálózott, a másik a keze ügyében volt. Most azonban összerakta őket, így fé-
lelmetes megjelenést kölcsönzött a férfinak. 

Wasp egy plazmapuskával kezében haladt Gourl mellett. Arcáról nem sok mindent lehetett leol-
vasni, de az a piciny benyomás arról árulkodott, hogy a férfi higgadtan kezeli a helyzetet. Fején si-
sakot hordott, mely a fülét takarta be, de egy érintkező megnyomására ebből fémlapok csúsztak be 
az arc elé. 

McDuglas folyamatosan előre akart menni, de Gourl morogva visszaparancsolta maga mögé. A 
Caldari férfinek be kellett látnia, hogy ez bizony így van. Ha valaki vagy valami tényleg megtámad-
ja őket, akkor a sárga szemű óriás a legjobb fogadtatás nekik. 

McDuglas két energiafegyvert szorongatott és néha – ha az óriás lassan fordult be egy saroknál 
–, megpróbálta legyorsulni. Ez sok esetben sikerült is neki, de fantáziája egyre jobban beindult, mi-
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kor már a sokadik sötét folyosóba célzott be. Ő persze nem látott semmit, nem úgy, mint az óriás. 

Trondamék már nem voltak messze a kutatórészlegtől. Eddig lazán közlekedtek, sejtették, hogy 
esetleges őrágyúk honnan bukkanhatnak elő. De most a támadást már bárhonnan várhatták. Már 
csak azt nem tudták, hogy pontosan mitől.

Mei úgy ugrándozott, mint a villám. A sarkoknál gyorsan fordult be, átvetődött, keresztül ro-
hant. Mögötte a többiek csak a „tiszta” kézjelzésre haladtak tovább. 

Volre arcán feszült izgalom lett úrrá. Jura továbbra is koncentráló ábrázattal figyelte szemüvegé-
nek belső kijelzéseit. Skye pedig már eltette sokkolóbotját, hogy ezzel a kezével megfoghassa a 
Minmatar férfi karját. Trondam pedig feladta: már nem akarta lerázni a nőt, hiszen jól látta rajta,  
hogy rettenetesen fél.  Hagyta,  hogy belé csimpaszkodjon, folyamatosan jelezve ezzel,  hogy „ne 
hagyj itt, ne hagyj itt!”

Mivel Trondam csapata volt az, aki a legkevésbé távolodott el a kutatórészlegtől, így ők értek 
vissza először. 

Újra belépve a hatalmas terembe most jobban megfigyelhették a megemlített klónozótartályo-
kat. Való igaz, tényleg valami pokoli erő kellett ahhoz, hogy ezt bentről valaki kitörje. Vagy inkább 
talán valami. 

Max lentről füttyentett egyet és a holovetítő képét kinagyította úgy, hogy a belépők is láthassák,  
mit ábrázol. 

Állkapcsuk megadta magát az állomás mesterséges gravitációjának és agyuk kínkeservesen pró-
bálta feldolgozni azt, hogy a képen látható, emberre csak formájában emlékeztető lény – inkább 
szörnyeteg – nagy számban itt kószál az állomáson…

Ha most kívánhattak volna egyet, akkor az az lett volna, hogy úgy jussanak vissza a hajókra, 
hogy egy ilyennel sem futnak össze…  

Aylar csapata sem volt már messze a kutatórészlegtől. Eddigi útjuk során nem találkoztak egyet-
len ellenféllel sem. Ők még nem tudták, hogyan nézhetnek ki ezek. 

Croy hihetetlen gyorsasággal perdült, ugrott, vetődött az elágazásoknál. Ha valami rájuk támad, 
akkor nehéz dolga lesz ezzel a harci cyborg-gal, az egyszer biztos. 

Aylar másodikként biztosította a tűzíveket a férfi mögött. És mögéjük is figyelt, hogy hátulról se 
érkezzen semmiféle fenyegetés. 

Tiree viselkedésén azonban most nem volt kedve nevetni Aylar-nak. Ugyan a férfi botladozott 
néha és véletlenül kilökődött sarka megbillentette, majd lába még ki is akart fordulni a helyéről, ám 
mégis szorosan haladt nyomukban. 

Aylar letorkolta egyszer mérgesen sziszegve, de a férfi olyan ártatlanul pislogott, mint egy ma 
tenyésztett csecsemő. 

Néhány forduló és hosszú folyosó felvillanó, majd mögöttük elalvó fényeiben nem egész egy 
kilométert kellett megtenniük és újra ott voltak a kutatórészlegben. 

Nem messze tőlük Trondamék álltak és egy holoképre meredtek. Látszólag teljesen sokkolta 
őket az, amit láttak. 

Ekkor Aylar-ék is megfigyelték, mit ábrázolnak a háromdimenziós képek és csatlakoztak a döb-
benethez…

Gourl, Wasp és McDuglas érkezett utoljára a kutatórészlegbe. A kivetített képek még ott lebeg-
tek nagy méretben, minden teraszról jól láthatóan. Ezek láttán mindhárom férfi halk káromkodást 
ejtett ki száján.

Eközben Trondam és Aylar csapata már a lépcsőkön futott le Miss Fran-ékhoz. 
Még innen is hallhatták, ahogy Trondam üvöltve kérdezi, mennyi idő kell, míg a szérumok elké-

szülnek, mert el kell tűnni innen, amilyen gyorsan csak lehet. 
A nő válaszát nem hallották. 
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Még sokkolva a képek látványától minden erejüket összeszedve indultak meg lefelé. 
Rohanva láthatták, hogy Trondam elrendezi az embereket odalent. Azonban a kutatórészleg sok 

ezer köbméteres légterébe vezető járatoknak csak egy kis részét tudták megfigyelés alatt tartani. 
Gourl csapata is megérkezett a kör alakban elhelyezett védőkhöz. 
– Pásztázni a nagy járatot és hármasával a kis járatokat! – adta ki az utasítást a férfi. 
A terem alsó részéből kivezető folyosó tűnt a legnagyobb veszélyforrásnak: ez közel harminc 

méter széles és ugyanilyen magas, teljesen sötétbe vesző közlekedő járat volt. A középen elhelyezett 
mágneses sínpár tudatta velük, hogy ezen keresztül szállították ki-be azokat a modulokat, melyeken 
a kísérleteket végezték. 

Csak Mei, Croy, Trondam és Gourl voltak képesek belátni a sötétbe szemükkel. 
A Minmatar férfi úgy gondolta, ez nem lesz elég. Ezért elhagyta állását, egy plazmalámpát kap-

csolt be és úgy helyezte, hogy a sötéten ásító folyosót szépen bevilágítsa. 
A kékes fényben látni lehetett, hogy a folyosó nem egész ötven méter után elkanyarodik. Ami 

pedig a legfontosabb volt: semmit nem láttak bent. 
– Mennyi idő még? – kérdezte megint kiabálva Trondam.
– Öt perc. Már az utolsó fázisok vannak. A sejtstruktúrák már fel vannak építve, a gép most az 

ellenállási értékeket állítja be, valamint az osztódási faktort. Aztán…
– Csak az időre voltam kíváncsi – vette el a további magyarázatoktól a kedvét a nőnek. 
A két cyborg-on kívül mindenki arcán aggodalom és félelem volt látható. Legjobban Skye és Ti-

ree rettegtek. A nő szinte elbújt a Minmatar férfi válla mögött, Tiree pedig remegő kézzel kapkodta 
pisztolyát minden vetemedő hangra. 

Gourl a nagy járatot pásztázta robusztus fegyverével. Mellette Mei nagy terpeszben, vörösen iz-
zó szemekkel figyelt. Croy mozdulatlanul, készen a halál osztására és fogadására várakozott. Mö-
göttük Trondam, Volre, Wasp, Aylar, McDuglas és Max a kis járatokat figyelték. 

Teljes csend telepedett a nagy teremre, melyben csak a vetemedő alkatrészek zaját, a szérum ké-
szítő gépezet halk zümmögését, a mennyezeten a sérült energiakábelek időnként pattogó hangját, 
valamint egymás lélegzetvételét lehetett hallani. 

Trondam a szőkére nézett, aki ujjaival mutatta, hogy még három perc. 
Semmi nem történt. Teljes csend honolt, kivéve az előbbi zajokat, neszeket. 
Néhányan kérdően Trondamra néztek, mintha a férfi tudná, mi fog következni. De persze sejtel-

me sem volt. 
Egyetlen dolgot kívánt most: hogy egy olyannal se fussanak össze, ami a kivetített képeken volt. 

Inkább lőjék ki a hajóját, és robbantsák fel a kapszuláját, mintsem egy ilyen karmaiba essen bele. 
Egy perc, mutatta a nő. Eközben a gépből pár átlátszó, csőszerű valami emelkedett ki: néhány 

embernek már elkészült a széruma. 
Trondam behunyta a szemét és egy másodpercig halkan imát mormolt valami istenséghez, ami 

egyszer megsegíti, utána megtorpedózza őket. Remélte, hogy a halk fohász most meghallgatásra ta-
lál. Már kezdte érteni az Amarr-ok vallásosságát. Ugyan a technológia és a pénz volt a korlátlan 
egyeduralkodó a galaxisban, de mégis, mintha lenne valami felsőbb erő, ami sok szálat mozgat a 
láthatatlanból. 

– Kész! – jelentette Miss Fran és meglepő fürgeséggel kikapkodta a kémcsöveket, majd egy asz-
tal alól előhúzott táskába pakolta ezeket. Melléjük oltópisztolyokat tett és becsukta. 

Trondam megvárta, míg a nő feltartott hüvelykujjal jelzi azt, hogy indulhatnak. 
Mikor ez megtörtént, elkezdte újraszervezni a továbbhaladásukat. Ideje eltűnni, mielőtt megér-

keznek a „házigazdák”. 
– Mei, Croy, induljatok fel és kezdjétek biztosítani az ajtót! Többiek addig nagy folyosót őrizni! 
A két harci cyborg félelmetes sebességgel rohant át a termen, majd felfutottak a lépcsőkön. 
Eközben a többiek tovább figyelték a nagy folyosót és a kis ajtókat. De továbbra sem láttak 

semmi mozgást. 
Mei és Croy elérték a javítódokkok felé vezető ajtót a hatos szint teraszán. Az Amarr cyborg bó-
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lintott, majd Mei kinyitotta az ajtót. 
Fegyvereikkel befelé céloztak, de nem sütötték el őket, mert semmi nem volt ott. 
Miközben Croy elindult befelé, Mei vissza intett, hogy tiszta. 
– Indulás! Gourl, te leszel a hátvéd!
– Legyen, Trondam – dörögte az óriás. 
– Volre, Wasp, McDuglas, ti lesztek a másodvonal.
A férfiak bólintottak, majd megindultak a két cyborg után. McDuglas-nek azonban több sóhaj is 

kellett, mire elegendő energiát gyűjt ahhoz, hogy megmozdítsa lábait. 
– Max, Aylar, ti mentek harmadik hullámban! Veletek megy Miss Műmell és Mr Kopasz. Én pe-

dig megyek Skye-vel és Tiree-val, mert úgy néz ki, őket vonszolni kell majd. 
Való igaz, a két említett tag közül a nő egy pillanatra sem engedte el Trondam karját, a másikkal 

meg pisztolyát még a saját csapattársaira is odakapta, mihelyst hallott valami hangot felőlük. 
Tiree pedig halkan mondogatta maga elé: „nem akarok meghalni, nem akarok meghalni”.
Trondam nem azt csodálta, hogy Tiree és Skye nem bírja idegekkel, hanem azt, hogy néhányan 

elég jól. A két cyborg arcán nem lehetett eddig látni semmit. Croy arca úgyis fémből volt valódi bőr  
bevonattal, Mei testében pedig tombolt az adrenalin. 

Aylar tökös csaj volt, ő nem félt. Na meg hogyan is nézne ki, ha egy Amarr így tenne? Már csak 
büszkeségből sem mutatta jelét ennek. Persze mikor rápillantott a még mindig kint lebegő lény, te-
remtmény, vagy inkább szörnyeteg képére, egy pillanatra eluralkodott rajta is ez az érzés. 

Max apró, rosszindulatú szeme most kétségbeesetten villant és ez volt az első alkalom, hogy 
Trondamra úgy tekint, mint emberre. Persze, hiszen ő is félt és a Minmatar férfi megnyugtató maga-
biztossága erőt kölcsönzött neki. De csak addig, míg nem nézett újra a képekre. 

Wasp nyugodt arca most aggódónak tűnt az alapján, amit a maszk látni engedett. Ha félt is, ak-
kor leginkább attól, hogy nehogy belefussanak egy ilyen lénybe, vagy bármi is legyen ez. De ez 
utóbbinak nem mutatta jelét. 

McDuglas takart arcán azonban eluralkodott a félelem. A túlbuzgó Caldari férfi egyik pillanat-
ban meglódult, majd újra ránézett a képekre és vállai előregörnyedten tudatták mindenkivel a gon-
dolatát: „végünk van”. 

Gourl maszkos ábrázatán nem látszódott félelem. Hatalmas fegyvere megnyugtató súlya miatt 
talán, vagy mesterséges sárga szeméből kihagyták az érzelmi reakciók megjelenítésének funkcióját? 

Volre meglepő módon nemcsak, hogy nem félt,  hanem inkább dühösnek látszott.  Pillantásai 
elárulták, hogy neki már csak Mei a legfontosabb tényező és persze az, hogy ezt a küldetést, ami 
már inkább túlélési kísérlet, végig tudják vinni. 

Trondam pedig csodálkozva nézett végig társain. Ő maga is félt, nem is próbálta elrejteni érzel-
meit, mint mondjuk Aylar. Már csak bízott a talán létező istenben, hogy nem itt akarja halálukat. 

Mei és Croy megvárták, míg a másodvonal, vagyis Volre, Wasp és McDuglas felér a lépcsőkön 
a hatos szintre. 

Továbbra sem történt semmi.
A másodvonal beérte a két cyborgot, ezért azok beléptek a sötét járatba és az életre kelő fények 

a nagy terembe szűrődtek. 
A harmadvonal, vagyis Aylar, Max, a szőke és a kopasz felért a hatodik szintre. Őket követte 

Trondam, Skye és Tiree, majd a hátvédként érkező Gourl. 
Tudták, hogy a kutatórészlegből a javítódokkokig az út idefele jövet harminc percet vett igény-

be. Ez visszafelé még lassabb lesz, hiszen figyelmesen kell közlekedniük. 
A két cyborg óvatosan, mégis gyorsan haladt előre. Nem hagytak ki egyetlen oldalajtót, fenti  

légcserélő zsilipet sem az ellenőrzések alól. 
Senki nem beszélt semmit. Ahogy a folyosó fényei folyamatosan keltek életre arra, amerre ha-

ladtak,  majd mögöttük elsötétültek,  ez a  domináns érzésbe,  a félelembe némi magányt  is  szült. 
Egyedül voltak, senki és semmi nem segíthet nekik. 

Trondam menet közben azon agyalt, hogyan kéne helyezkedni, hogyan érheti őket kevesebb ve-
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szély. Csettintett ujjaival, hogy mindenki figyeljen rá és kézmozdulatokkal jelezte, hogy tartsanak 
nagyobb távolságot. 

Végül a két cyborg újra előre haladt, mögöttük a csapatok húsz-húsz méterre egymástól követ-
ték őket. 

A kutatórészleget elhagyva vörös fényben fürdő folyosók labirintusán át haladtak, de a falakon 
és a padlón a zöld jelzések egyértelműen mutatták, merre kell menniük. 

Közel egy kilométernyi lopakodás után egy újabb gigantikus terembe érkeztek, melynek rendel-
tetése raktárnak tűnt. Hajómodulok tárolását végezték benne. Volt itt minden, hajtóművek, energia-
ütegek, részecske-, Ion-, Neutron és gépágyúk, rakétavetők, több tonnányi muníció, pajzs-, páncél-
modulok. 

A terem több szintes volt, melyekből a legfelsőre érkeztek. Három, korlátokkal ellátott széles 
híd vezetett át a nagy mélység felett a szemben lévő, tovább vezető járatba. Ósdi daruk lógtak a 
mennyezetről, ezek segítségével végezték a raktár elrendezését. Lent, a mélyben rakodógépeket is 
lehetett látni nagy számban. Ezek közül sok olyannak tűnt, mintha munka közben hagyta volna el 
őket személyzetük. 

Rohanva haladtak át ezen a termen és folytatták útjukat a másik oldalon. 
A meggyúló és mögöttük kialvó fények úgyszólván követték őket arra, amerre jártak. 
Újra egy folyosószakaszra érkeztek, ami kiöblösödött. Középen két hosszú sorban sötét oszlo-

pok sorakoztak, rajtuk terminálok életre kelő kék fényei kezdtek világítani. Ez a szakasz kékeszöld 
megvilágításban fürdött. Nem volt túl széles, talán csak húsz-, magassága sem volt egész öt-, de 
hosszúsága megvolt száz méter is. Másik felén látni lehetett az újra beszűkülő és most fényekkel 
megvilágított továbbvezető folyosót. 

A terem oldalában megint olyan ajtók helyezkedtek el, melyek nyitási mechanizmusa teljesség-
gel ismeretlen volt. 

Mei és Croy középen, az oszlopok közt cikázva haladt a terem másik vége felé. A többiek pedig 
két oldalon követték őket. 

Hirtelen Skye sikított egyet áttetsző maszkja alól, amint egy szisszenéssel kinyílt a közelében 
lévő egyik olyan ajtó, amiről fogalmuk sem volt, hogyan nyitható. 

A mögüle kiszűrődő vörös fény egy emberi alak körvonalait rajzolta ki. Egy nő volt. 
Félkör alakban körbevették az alakot lövésre kész fegyverekkel. Szörnyűségekre készültek, de 

éppen egy emberbe botlottak bele. Ez talán valami túlélő lehet, vagy egy előzőleg csapdába esett  
valaki? 

A nő nem volt túl magas, talán 170 centi. Vörös, ápolatlan haja félig betakarta ijedt arcát. Egy 
rongyot tekert testére, ami nagyon mocskos volt. 

Néhány másodperces, feszült csendet követően, vékony hangon megszólalt:
– Maguk a 12-esek? 
– 12-esek? – pislogott Trondam. 
– Igen, a felmentő egység. Vagy nem? 
– Nos, nem egészen. Ki maga? 
– Én? – pislogott a nő, mintha álomból ébredt volna. 
– Igen, maga. Mit keres itt? – Trondam gyanakvó hanggal kérdezte ezt. Ha valami, akkor az 

végképp abnormális volt, hogy egy esetleges életben maradt emberrel találkoznak idebent. Ám úgy 
tűnt, mégis így történt. 

– Nem tudom, mit keresek itt. Talán segíthetnének – a nő arca nagyon zavarodott volt. Talán ha-
talmas sokk érte valaminek a látványától, vagy az esetlegesen átélt borzalmaktól.

– Mit segítsünk? – kérdezte a férfi, de társaival együtt ő sem vette le ujját a ravaszról egy pilla-
natra sem.

– Segítsenek! – a nő arca hirtelen torz grimaszba fordult. 
Trondam újra válaszolt volna, de hallotta, hogy az oszlopokkal tarkított terem, ismeretlen mó-

don nyíló ajtajai közül kettő most emelkedni kezd. Mögülük erős vörös fények szűrődtek be.
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Olyan körvonalak rajzolódtak ki, hogy a kezük ügyében lévő dolgokat azonnal ezek felé emel-
ték…

Az ezt követő másodpercben elszabadult a pokol. Sistergés, pattogás és dörgés kezdődött, ahogy 
életre keltek a fegyverek. 

Sokan nem bírták követni az ez utáni másodperceket. A füleket kis időre megsüketítette a nagy 
frekvenciájú energiafegyverek sistergése, a részecskeágyúk sivító hangja, valamint a ballisztikus lő-
fegyverek robaja. A terem villódzó fényeiben rémálom szerű árnyékok vetítődtek a falra. És félel-
metes sebességgel mozogtak. 

A pánik keveredett a félelemmel, az adrenalin elöntötte mindenki testét. Páran a nagy robajban 
üvölteni akartak a tehetetlen dühtől és félelemtől, de csak nyitott szájuk és halálra rémült arcuk ta-
núskodott arról, hogy a mostani harc meghaladja képességeiket. 

Mei és Croy volt a leghiggadtabb, szétváltak és fegyvereikkel az oszlopok közé lőttek. Eközben 
el is távolodtak a többiektől úgy, hogy a teremtmények, érzékelve a legnagyobb veszélyforrást, in-
kább feléjük közelítsenek. 

Skye és Tiree hangok nélkül üvöltött a robajban és csak lőttek be, az oszlopok felé.
A többiek pedig próbálták eltalálni az irtózatos iramban közeledő, emberre csak nyomokban 

emlékeztető valamiket. 
A két harci cyborg már az oszlopok közt cikázott. És jól gondolták a taktikát: mindkét lény felé-

jük iramodott, hiszen ők ketten tűntek a legnagyobb veszélyforrásnak számukra. 
Mei a harc hevében eltette pisztolyát és kardját fogta meg mindkét kezével. Majd kaszabolni 

kezdett. Kecses, mégis halálos tánca a duzzadt, feléje vágódó és suhanó végtagok közt példa értékű 
lett volna minden, harci cyborg-ot tervező tudós számára. 

Croy rohamozó, több mint kétszáz kilós fémtestének sem tudott sok minden ellenállni. Azonban 
a férfi kifogta a számára méltó ellenfelet. Nem táncolt úgy, mint a másik cyborg, hanem puszta, ir-
tózatos erejével akarta legyűrni a förtelmet. A beléje csapódó, tüskés végtagok és hegyes karmok 
nem sok kárt okoztak benne, csak a bőrbevonatot sértették fel. Azonban a massza ráugrott, ledöntöt-
te a lábáról és maga alá temette. A lény hátából kiálló, rovarlábra emlékeztető szervek Croy fejét 
akarták összetörni. 

Szerencséjére Mei éppen végzett az első lénnyel, ami halk döndülés kíséretében hullott a padló-
ra. Ezután a férfi segítségére sietett és egy harci kiáltással átvetődött a lény felett. Közben kardjával 
suhintott is egyet és belevágott a lény hátába, ami azonnal elengedte a földön fekvő férfit. 

Az pedig fel tudta húzni lábát és ellökni magától ezt annyira, hogy ki tudjon kászálódni alóla. 
Mei vetődése nem sikerült teljesen és vállal nekicsapódott az egyik oszlopnak, ahol ripityára 

törte a terminált. Majd felegyenesedett, zihálása közben nem is figyelt a nyálra, ami vaskos csep-
pekben hagyta el száját. Mivel látta, hogy Croy nem biztos, hogy el fog tudni bánni a fölé tornyosu-
ló valamivel, így ő is nekiugrott a lénynek.

Eközben a többiek abbahagyták a tüzelést, nehogy elkaszálják saját társaikat. Eközben pedig 
nem figyeltek a nőre, aki mögöttük állva ledobta magáról a rongyot.

Először Skye vette észre és felsikoltott. De későn. 
A nő teljesen meztelen volt, teste egy merő, száradt vérben fürdött. Alkarjaiból fémszerű, tüskés 

sor meredezett elő, lábszáraiból hasonlóak.
A feje is valami érdekes torzuláson ment át, teste pedig a mellkas tájékán, nagy mennyiségű vért 

eresztve ki a testből nyílni kezdett, majd itt, mint valami rémálomban, egy fémfogakkal tarkított, 
szájszerű szerv kezdett megnyílni. 

A torz nő egyenesen Skye felé vetődött, aki sikoltva kapta maga elé kezeit. 
Szerencsére Aylar időben reagált és karpengéjével átszúrta a torz nő nyakát. Azonban a teremt-

mény mintha nem érzékelte volna a fájdalmat. Letért Skye irányából és az elsődleges fenyegetés, az 
Amarr nő felé ugrott úgy, hogy a penge még a nyakában volt. 

Aylar bal kezével fejbe akarta lőni ezt a torz nőt, de az kiütötte kezéből a fegyvert. Majd úgy 
hasba vágta, hogy hátratántorodott pár lépést, és a karpenge kicsúszott a nyakból. 
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A torz nő ekkor a legközelebbi fegyveres felé fordult, aki Jura volt. 
Ez a jelenet mindössze két másodpercig tartott, ezért nem mindenkinek sikerült az agyán áttusz-

kolnia a látottakat. 
Jura reflexből maga elé kapta kezeit, a torz nő pedig rávetődött. Azonban mielőtt mindkét test a 

padlóra ért volna, a lény feje már lerobbant a torzóról: Gourl, Wasp, McDuglas és Trondam minden 
fegyverrel belelőttek egyet. 

Jura még fel sem fogta, mi történik, a lény torzóján megnyílt, szájszerű képződmény azonban a 
lerobbant fej ellenére a maga alá temetett férfi hasába akarta rágni magát. A test feltámasztotta ma-
gát, szétnyílt a szerv és éppen készült belemélyeszteni magát a vérben gazdag emberi belső szervek-
be. 

De erre sem volt már lehetősége. Az iménti fegyverek újra elsültek és véres húscafatokkal borít-
va be a földön fekvő férfi testét, lerobbantották róla a förtelmes lényt. 

Jura akkorákat pislogott, mintha éppen egy műtőasztalon ébredne. 
Azonban nem csak neki okozott gondot a látottak feldolgozása: Skye és Tiree, akiket már eddig 

is jól láthatóan megviselt ez a dolog, most átmenetileg eszüket vesztették.  
A többiek is egytől egyig kimutatták a félelem valamilyen formáját. Senki nem volt kivétel, 

csak a két cyborg, akik éppen végeztek a nagy méretű, emberi fejjel rendelkező lénnyel. 
Ezt követően a még lövésektől csengő fülek próbáltak visszaállni a normál hangtartomány érzé-

kelésre. Az agyuk pedig szét akart esni az iménti látványtól. Hogy lehetséges ilyesmi? Ezek egykor 
valóban emberek voltak? 

A torz nő viszonylag egyben maradt vállán lévő piciny tetoválásra pillantva megkapták a ma-
gyarázatot:  ez egy Gurista kalóz volt.  Hát persze! Ezért  nem volt  feljegyzés a foglyokról,  mert 
ilyesmiket művelt velük az Angel Kartell. Ezért törölték az elfogottakról az információkat, hiszen 
erőszakos kísérleteket hajtottak végre rajtuk. 

Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a Gurista kalózok a húsz évvel ezelőtti támadás során 
miért hagyták el oly sebesen a létesítményt: tudták, hogy ezeket a lényeket kieresztették és jobbnak 
látták, ha eltűnnek az állomásról. 

Közel egy percig tartott, míg ezek a gondolatok átfutottak félelemtől zsibbadt agyukon. 
Trondamtól várták, hogy megmondja, mit tegyenek, de a férfi még teljesen alkalmatlan volt 

arra, hogy bármiféle döntést hozzon. Minden erejét összeszedte és Mei felé mutatott, jelezve ezzel, 
hogy most ő a főnök egy időre. 

A Minmatar nő vöröslő szemekkel bólintott. Tudta, hogy megeshet ilyen egyszer, mikor főnöke 
nem lesz képes átmenetileg irányítani a dolgokat. 

– Gyerünk tovább! – Adta ki az utasítást.
Skye-t és Tiree-t vonszolni kellett, így némi időbe telt elindulni. 
A két cyborg újra előrement és elérte a terem másik végén nyíló folyosót. Két oldalra állva meg-

várták, míg mindenki a közelükbe ér. 
– Még kábé egy kilométer – közölte Mei.
Az ezt követő nehéz sóhajok, sírással küszködő hangok, halk káromkodások jelezték, hogy ez a 

kilométer egy fényévnek fog tűnni. 
Számszerű adat nem volt megemlítve sehol, hogy mennyi lény lehet még itt. 
A folyosó kanyargott néhány száz méteren. A padlóból, a falakból, a mennyezetről is érkeztek a 

vörös fények, a forrásukat nemcsak lámpák adták, hanem teljes, nagyméretű felületek is. 
Egyelőre semmivel nem találkoztak és szinte már mindannyian azt a halk imát mormolták ma-

gukban. 
Tíz perc telhetett el, mire egy függőleges reaktor aknába érkeztek. Hidak és kis liftek százai 

szelték át keresztül-kasul a beláthatatlan fenekű és plafonú termet. A középen lévő oszlopban tiszta 
energia folyt, kékes kisülésekkel mutatva, hogy az állomás sok erőműve közül ez nemcsak kifogás-
talanul üzemelt, de még fog is a következő pár száz évben. 

A reaktorblokk hídjain haladtak át éppen. Ugyan a terem magassága sok-sok kilométer volt, de 
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az átmérője nem haladta meg a kétszázat. 
Átérve a szemben lévő oldalra Mei újra közölte az adatokat: – Még fél kilométer. 
Útjuk során egyre jobban kezdték összeszedni magukat. Skye és Tiree már nem szorult támoga-

tásra, Trondam pedig vissza tudta venni a parancsnokságot. Mei jóváhagyta egy kézmozdulattal, 
majd várni kezdte az utasítást. Engedelmes amazon. 

A férfi a karján lévő szerkezet segítségével kivetítette az állomás ezen részének piciny térképét. 
Valóban, már csak fél kilométer volt hátra útjukból. 

A reaktorterem másik felétől újabb vörös fényű folyosón haladtak tovább. Sehol semmi nem 
mozdult errefelé. Csak vörös fény, zúgás, egymás lihegése. 

Már közeledtek a javítódokkok előtti hatalmas terembe. Már csak két hosszú folyosó volt hátra 
és ott lesznek. 

Újra olyan szakaszra értek, ahol az oldalajtókról sejtelmük sem volt, hogyan nyílik. 
Trondam nem akart meglepetést ilyenek mögül, mint az előbb, ezért úgy döntött, egyesével ha-

ladnak tovább.  
Mei és Croy lódult meg elsőként és félelmetes iramban rohantak át a vörös fényű, hosszú folyo-

són. Semmi nem történt. 
Aylar önként vállalkozott, hogy a cyborgok után induljon harmadiknak. Sebesen futott, egy-egy 

pillanatra megállt két ajtó közt, majd nem egész fél perc alatt átért a százméteres folyosószakaszon. 
Gourl követte. Hatalmas fegyverét szinte könnyedén cipelte. Fél perc után abbamaradtak a dön-

gő léptek, amint megérkezett az Amarr nő és a két cyborg mellé. Visszaintett, hogy indulhat a kö-
vetkező ember.

Ez Volre volt. Részecskeágyúját mellkasa előtt szorongatta, nagy levegőt vett és elindult. Ő is 
úgy tett, mint az eddigiek: megállt az ajtók között egy másodpercre, majd újra nekilódult. 

Már majdnem teljesen átért, mikor ez egyik ajtó tőle jobbra nyílni kezdett, éppen akkor, mikor 
előtte szaladt át. 

A férfinek nem volt lehetősége semmit reagálni, olyan gyorsan történt minden. Az ajtó épphogy 
megemelkedett, máris két vaskos, barna-fekete bőrű kéz nyúlt ki alóla és meg sem várva, míg telje-
sen felemelkedik, elkapta az éppen rohanó férfi lábát. 

Volre elejtette fegyverét, és hasra vágódott. Kezével éppen hogy fel tudta fogni az ütődést, ne-
hogy összetörjön az egész arca. Azonban ennyivel nem úszta meg: a két vaskos kéz nemcsak elgán-
csolta, hanem szorosan fogta bokáját. Sőt mi több, húzni kezdte az egyre jobban megnyíló ajtó mö-
gé. 

Volre felsikoltott és az elejtett fegyvere után kapott, de nem érte el már azt. Mögötte Trondamék 
már messze voltak. Az előtte lévő társai azonban annál közelebb. 

Mei maga is meglepődött, de a testében tomboló energiák közepette egy érzés szorította össze 
szívét: kedvese éppen életveszélyben van. 

A nő meglódult és pár ugrással a már félig kinyílt ajtó elé ugrott. Kardjával pedig lecsapta a ba-
rátjának bokáját szorító két vaskos kezet. 

Volre életösztöntől hajtva felállt, majd rohanni kezdett. Mei pedig követte és remélte, hogy ba-
rátja nem látta teljes egészében azt a lényt, ami két másodpercen belül ki fog jönni az ajtó mögül. 

A férfi egy pillanatra lelassult a futásban, míg felkapta fegyverét, de a nő úgy hátba taszította, 
hogy szinte hasra esve csúszott a folyosó másik végébe. Ő maga pedig megfordult, hogy szembe-
nézzen azzal, ami éppen kilépett az ajtó mögötti sárga fényből a folyosó vörös világításába… 

Hatalmas volt, Mei csak a melléig ért neki. Az, hogy ez egykor emberként élt, abban merült ki, 
hogy két keze, lába és feje volt. Levágott kézfejének helyére most magából az alkarcsontból valami 
veszedelmes dárda szerűség tolódott ki. A feje hatalmas, duzzadt volt. Egyik felére valami fémlap 
volt operálva, ez alól sárgán világított szeme, a másik felét varratok és hólyagok díszítették. A sze-
me pupilla nélkül pislogott ütemesen. Valami műszövetnadrág volt rajta, amin nagy lyukak éktelen-
kedtek. Felsőteste meztelen volt, de rettenetesen izmos, a bőr alatt pedig jól lehetett látni, hogy tö-
mérdek vezeték, és keringető cső van belevarrva. Eddig tartott az emberre hasonlító kinézet. A hátá-
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ból, mint valami rovarnak, erős, fémből kreált méteres, hajlítható karmok meredeztek elő. Mellkasa 
– hasonlóan, mint a meztelen nőnek – egy szájnak adott helyet, ami kinyílva több, fekete nyúlvány-
szerűséget tolt ki magából. Amik pedig hirtelen Mei felé lökődtek…

A nő félreugrott és keresztbe lendítve kardját levágott belőlük néhányat.
A lény azonban nemcsak, hogy nem volt hülye, de mintha éppen át akarta volna verni a cybor-

got: jobb kezével meglendítette a dárdát és éppen a nő nyaka felé szúrt. 
Mei pedig éppen ezért volt harcra fejlesztett fél gép: az utolsó pillanatban tért ki a szúrás elől.  

Azonban a másik kéz csapását nem tudta megúszni. A kézcsonk helyén lévő fél méteres dárda majd-
nem átnyeste a nyakát. Ez ellen csak úgy tudott védekezni, hogy felrántotta karját és a két fémalkat-
rész összecsapott. A nő kezéről levált a bőrbevonat és látni engedte az alatta húzódó áramköröket, 
mesterséges idegeket és brutális műizomzatot. 

A nő az ütés erejétől nagyot kondulva a falnak csapódott. Majd innen ellökte magát, lebukott és 
kardját a lény hasába mélyesztette. 

A teremtmény olyan hangon kiáltott fel, ami szinte berepesztette a dobhártyákat. 
Mei nem állt meg, kirántotta a testből a kardot és újra szúrt. Majd megint. És megint. 
A lény eközben hátrafelé tántorodott, testéből vér lökődött ki deciliter számra. Majd hirtelen 

megvetette lábát és meglepetésszerűen hasba rúgta a nőt. 
Mei egészen a készenlétben álló Croy lábáig repült, majd elterült. Arca eltorzult a dühtől, mi-

közben tápászkodott fel. Ahogy prüszkölt, a nyálába némi vér is került. Ez a rúgás egy normál em-
bert azonnal megöl. Mei-nek is okozott valami belső sérülést, de láthatóan nem volt halálos, kö-
szönhetően a még emberi testben lévő erősítő kereszthuzalozásoknak. 

Ránézett Croy-ra és mindketten rohamra indultak a lény ellen, ami hasonló módon cselekedett. 
Mei újra a kézlengetések alá került és megint beleszúrta kardjait a hasba. 
Croy pedig a mellkas és az azon lévő száj felé próbált szúrni. 
Ezalatt a lény a hátából kiálló fémkarokat meglendítette, melyek végei a falon szikrákat szórtak. 

Majd minddel lesújtott.
Croy-t vette célba. A férfi két kart fel tudott fogni pengéivel, de négy beleszúródott hasába. Há-

rom ezekből lefordult a bőr alatti fémrétegről, de egy átlyukasztotta ezt és a hasába csúszott. 
Croy egy hangot sem adott ki magából. Egyet hátralépett, de a lény a kart elfordította, a vége 

beakadt a hasfalban és magához rántotta a testet. A többi kar becsatlakozott és a cyborgot a falhoz 
csapta. 

Az Amarr férfi még ekkor sem adta fel. A kezén lévő pengékkel kettőt levágott a lény hátán lévő 
karokból, melyekből egyik az volt, ami a hasából állt ki. 

A földre zuhant, majd újra védenie kellett a záporozó csapásokat. 
Mei közben már a tizedik szúrást vitte be a hasfalba és végre át tudott vágni pár olyan vezetéket, 

amik látszólag felelősek voltak ennek a rettenetes valaminek a mozgatásáért. 
A lény hirtelenjében abbahagyott mindennemű támadást és térdre roskadt. A feje remegni kez-

dett, a csövek a bőr alatt megduzzadtak. Pár helyen átszakadt ez és kékes folyadék kezdett spriccel-
ni. Végül arccal előre a padlóra zuhant. 

Croy feltápászkodott és morogva rúgott bele egyet a tetembe, de az nem mozdult. Hasából a sé-
rült ruha és bőr alól szikrák pattogtak kifelé és valami folyadék is szivárgott, azonban úgy tűnt, ez a 
sérülés nem létfontosságú számára. 

Mei zihált, mert az ő tüdeje még emberi volt. Összegyűjtötte a szájában a véres nyálat, majd le-
köpte a lény testét. 

Ekkor vette észre a többieket, hogy néhányuk az ájulás szélére került. Köztük Volre, aki annyira 
megijedt a bokáját megfogó kéztől, hogy csak kapkodni tudta a levegőt. Kedvese mentette meg éle-
tét, akit pedig úgy hasba rúgott a lény, hogy fújtatása közben véres buborékok pukkantak ki száján.

Tondam gyorsan elindította az embereket. Mindannyian féltek, de összeszedték erejüket, tud-
ván, hogy már nemsokára elérik a hajókat. 

Legvégén már csak Skye, Tiree és Trondam maradt. Mivel sem a Gallente nő, sem a Caldari 
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férfi nem mert elindulni, így Trondam a hátára csapta fegyverét, megfogta kezeiket és megindult ve-
lük. Skye egy pillanatra felsikoltott, mikor a férfi magával rántotta de azonnal csöndben maradt,  
amint az első ajtóhoz értek. Szája elé tartotta kezét és küszködött az ájulással és a sikollyal.

Amint átértek a folyosón, ahol ezek a nem ismert nyitómechanizmusú ajtók voltak, néhányan 
nekiálltak kifújni magukat. 

Azonban erre most nem volt idő, csak egy gyors kérdésre:
– Jól vagy? – kérdezte Trondam Mei-től.
– Egy kéttonnás rúgást kaptam a hasamba. Megsérült pár belső szerv – válaszolt a nő, majd kö-

pött egy adag véres nyált.
– Megmaradsz, ugye?!
– Remélem. 
Trondam Croy-hoz fordult:
– És te? 
– Rendszerkarbantartás kell. Egy technikus. 
– Megkapod, amint eltűntünk innen. Akkor indulás tovább! Siessünk!
A formáció ugyanaz volt, vagyis a harci cyborgok mentek előre, mögöttük húsz-húsz méterre le-

maradva a többi csapat. 
Már csak egy folyosó választotta el őket a nagy teremtől, melyből a javítóállások nyíltak. 
Itt továbbra is nyitva volt a rendszer napja felé néző kilátó. Ezen most az ellenkező irányból ro-

hantak végig, majd megérkeztek az utolsó terembe vezető zsiliphez. 
Mindenki teljesen ki volt borulva. 
Trondam bólintott Mei és Croy felé, majd a két cyborg megnyitotta a nagy terembe vezető ajtót. 
Nagy levegőt vettek és felemelték fegyvereiket. Azonban a kongó üresség fogadta csak őket. 

Sehol semmi nem mozdult. 
Trondam intett kezével, hogy Mei és Croy elindulhat. A két gép belépett a hatalmas terembe, 

majd elindultak a teraszon. 
Az irritáló vörös fény továbbra is bevilágította a gigászi helyiséget. 
Trondam tudta, hogy pár szintet lefelé kell menniük, hogy a hajókhoz vezető légzsilipek szintjé-

re érjenek. 
A két cyborggal az élen a kis csapatok közeledtek ezekhez. 
A vetemedő alkatrészek, fémfalak néha nyikorgó, néha pedig hatalmasat konduló részei össze-

rezzentettek mindenkit. Lentről csattanások hallatszottak az üzemképtelen kompok felől. De ez is 
csak a fizikai törvények játéka volt. 

A következő pillanatban azonban valami rezgés kezdődött a hatalmas teremben. Senki nem tud-
ta ennek forrását, ezért megálltak. 

A rezgés remegéssé erősödött, majd a lenti járművek egyike még oldalra is dőlt, hatalmasat kon-
dulva. 

Fogalmuk sem volt, mi okozta ezt a zajt, de abban mindenki egyetértett, hogy valami szerkezet 
indult be.  

A remegés egy perc után abbamaradt. Még némán várták, hogy történjen valami. De leszámítva 
a vetemedő alkatrészek zaját, újra csend lett úrrá a hatalmas termen. 

Kis idő elteltével továbbhaladtak lefelé, majd röviddel ezután elérték a zsilipek szintjét. 
Skye és Tiree szinte előre akart futni, hogy újra a hajóikban legyen. Vagy bárhol, csak itt ne. 
A többiek viszonylag higgadtan,  de  kétségbevonhatatlan félelemmel  arcukon,  szemükben és 

persze vérükben követték a cyborgokat. 
Elérték azt a szintet a teraszok közül, ahol a javítóállások nyíltak. Végre!
Volt, aki boldogan vált le a többiektől, és szaladt előre, hogy maga nyissa ki a zsilipeket és be-

fusson hajójába, magára zárva annak igazi biztonságot jelentő ajtaját és elhúzzon innen.
Sikerült! Egy darabban elérték a hajókat. Gondolatban mindenki letette a nagy esküt, hogy ha az 

Antiainen rendszerbe érnek, akkor az abból nyíló állomásba be nem teszik majd a lábukat. Mivel az 
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is egy Angel Kartelles kutatóállomás, akár ott is elképzelhető valami szörnyűség. 
A két cyborg még egymás után kémlelte a több száz ebbe a terembe vezető ajtót, nehogy vala-

melyiken beérkezzen valami lény. 
Eközben a többiek boldogan nyitották ki a zsilipeket és rohantak be a nem túl hosszú nyomáski-

egyenlítő szekcióba. A végén, a vaskos külső zsilipek közepén lévő üvegen át már rá is lehetett látni 
a… csillagos űrre. 

A francba, nem a hajókat kéne látni? Hogy láthatják a csillagokat? 
Néhány perc elteltével hüledezve jött elő mindenki a nyomáskiegyenlítő szekciókból és arcukról 

egyetlen kérdést lehetett leolvasni: – Hol vannak a hajók? 
Ezen tények feldolgozása újra zöld utat adott a félelem és a pánik negatív energiáinak.
Trondam Max felé fordult és már látta, hogy a férfi remegő kezekkel a kézi termináljában lévő 

adatokat böngészi. Próbált információt találni arról, mi történik most itt. 
Utolsóként Aylar jött ki a kis folyosóból és a padlóra roskadt tehetetlenségében. Mi a fene tör-

tént? Hol vannak a hajók? Hol a fenében van a rajta lévő legénység? Az övéi itt voltak, de Skye, Ti-
ree és a többieké hol van?

Látta,  hogy ezek az emberek mind megpróbálják hívni  társaikat,  de döbbenten tapasztalták, 
hogy ez nem sikerül. Ugyanis az állomás fala blokkolta az adásokat kifelé, csak idebent, egymás 
között működött. 

Max pedig megtalálta, hova tűntek a hajók. Remegő hanggal közölni kezdte az információt:
– A javítódokkok egy gyűrűn helyezkednek el, ami időnként forog. Az előbbi remegés úgy tű-

nik, ez volt. 
– Forog? – szegezte neki a kérdést Trondam, mintha a férfi bármiről is tehetne. 
– Igen, forog. Most máshol vannak a hajók. 15 fokkal odébb. Más szóval más irányból kell be-

jutnunk a hajóinkba. 
– Hát hogy az a… – akadt el a Minmatar férfi hangja. 
Ennek a ténynek hallatán mindenkiben kételyek támadtak azt illetően, hogy ezt az állomást va-

laha is élve elhagyják. 
Ha ez még nem lett volna elég, Trondamnak eszébe jutott az, hogy ha az állomás külső fala 

blokkol, akkor Islay sem tudja hívni őket, ha baj van. És ők sem a felderítőt. Lehet, hogy már egy 
hatalmas flotta is feléjük tart, de semmit nem tudnak erről. 

Két választásuk volt. Vagy az egyik terminálról hívják fel a hajón maradt személyzetet és Is-
lay-t,  hogy dokkoljanak le és jöjjenek ide, vagy maguk haladnak át egy másik belső javítódokk 
szekcióba és onnan szállnak be. 

Mivel ez utóbbit még az ellenségeiknek sem kívánták, ezért úgy döntöttek, inkább egy terminál-
ról hívják fel a hajóban lévőket…

Tíz perc múlva…

Skye, Tiree, Jura, Gourl, McDuglas és Wasp pánikba esett arccal tértek vissza Croy és Mei őri-
zete alatt. 

– Nem működik a kommunikációs csatorna semerre. Az egész állomás ezen funkcióját húsz éve 
megsütötték a támadók – közölte egy olyan sóhaj közepette Wasp, amit általában nyilvános kivég-
zéseknél hallani: „Essünk túl rajta, nyomassátok belém azt az áramot!”

Trondam mérgében a földhöz vágta karabélyát, ami hatalmasat kondult.  A két cyborg pedig, 
akik újra kémlelték a bevezető járatokat, ujjaikat szájuk elé téve közölték a férfival: – Pszt, csende-
sen te barom!

Aylar leült a padlóra és hátát a falnak vetette. Látszott rajta, hogy fel akarja adni. Elgondolkodva 
nézte energiapisztolyát. Egy gyors lövés a fejbe, fájdalommentes és vége. A klónja majd aktiválódik 
és kész, továbbá még egyszer nem jön közelebb Trondam-hoz két fényévnél. 

Azonban a nőnek eszébe jutott az, amit Max még a Solar Fleet állomásáról, indulás után szedett  
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össze a Neocon-ból. Erről eddig csak ketten tudtak, senki más. A gyomra már amúgy is görcsben 
volt, de ennek gondolatára még jobban összehúzódott. 

Aylar nem épp most akarta ezt elmondani, de látta sokakon, hogy az öngyilkosságon gondolkoz-
nak. Inkább a klónélesztési procedúrát akarták választani, semmint hogy ebben a sötét veremben 
még egyetlen percet el kelljen tölteni. 

A nő megköszörülte torkát és továbbra is a padlón ülve, a zsibbadt hallgatásban figyelmet kért:
– Nos emberek, van még egy rossz hírem. 
A jelen lévők idióta vigyorai szinte egyetlen gondolatot közöltek: „Ez ám a meglepetés”.
– A rossz hír az, hogy… – a nő jelentőségteljes szünetet tartott. – Tehát a rossz hír az, hogy miu-

tán elhagytuk a Szabad Kereskedelmi Zóna állomását, utána Max a Neocon-ban utána nézett, ki a 
franc lehetett az, aki akkor álcaruhában kifigyelte a beszélgetésünket. Nem tudom, a zsenikém ho-
gyan találta meg, de a lényeg, hogy az az ember egy Concord nyomozó volt. Nem volt sem ereje,  
sem erősítése, hogy minket elkapjon, ezért mindössze annyit tett, hogy aki akkor ott volt a Quafe 
bárban a megbeszélésen, vagyis Wasp és McDuglas kivételével mindegyikünk, azok azonosítóját el-
küldte a központjába. Tudjátok, hogyan rendelkeztek? 

Sürgető mozdulatokat tettek kezeikkel, így a nő egy hatalmas, remegő sóhaj kíséretében folytat-
ta:

– A rendelkezés pedig biológiai fegyver csempészet, vagyis terrorizmusban való részvétel és se-
gédkezés miatt azonnali klónmegsemmisítés és őrizet. Vagy hogy máshogy fogalmazzak: ha valaki 
most itt meghal, felejtse el a klónt. Mert vagy már meg van semmisítve, vagy pedig egy szép nagy 
Concord egység őrzi és ha valaki magához tér az új testben, onnan már bilincsben viszik el. Ki lehet 
találni, hova – kacagott fel a nő, mint valami megszállott. 

Már senkit nem érdekelt ennek a hangereje. 
A döbbenet újabb hullámokban tört rájuk és már teljesen kiborította őket. Ezek szerint csak egy 

életük van. Ha meghalnak, akkor vagy végérvényesen, vagy pedig életfogytiglanos börtönbüntetés-
sel élednek újra.  

Trondam elvesztette a kontrollt emberei felett. És persze önmagában is világok omlottak össze. 
Újra megszólalt fejében a „rábasztunk, rábasztunk, ó jaj, rábasztunk” hangjelzés.  

Aylar a fejét a falnak támasztotta és mintha éppen nézte volna a szeme előtt lepergő életét. Mc-
Duglas melléje ült a padlóra, a nő pedig ráhajtotta a vállára a fejét. Úgy tűnt, ebben a helyzetben 
kedvelni kezdték egymást.  

Skye Trondamhoz lépett és megfogta a kezét. 
Tiree a korlátnak támaszkodott és látszólag azon gondolkodott, hogy leveti magát a mélybe. 
Volre arcát újra eltorzította az aggodalom: vége mindennek. 
A vörösen izzó szemű Mei dühében úgy szorította fegyvereinek markolatát, hogy még távolabb-

ról is lehetett hallani a finom recsegést.
Croy arca rezzenéstelen volt. Semmit nem lehetett látni rajta.
Wasp egyfolytában próbálta hívni legénységét a Vigilant-on, de eredménytelenül. Valahogy nem 

akarta elhinni, hogy ez megtörténhet velük. Neki személy szerint nem volt min aggódnia, hiszen ő 
nem szerepelt ott a megbeszélésen. Így tehát ő tiszta. 

Gourl szája csalódottságot tükrözött. Majd flegma vigyor terült szét rajta. 
Jura a falnak támaszkodott és a padlót kezdte nézni, közben a fejét rázta, mert nem hitte el, hogy 

ilyesmi megeshet. 
Max pedig csak mint egy robot, nyomogatta kézi terminálján a gombokat, de átnézett a kivetítő-

dött hologramokon. 
Miss Fran és a kopasz némi egyetértő sajnálattal tekintettek rájuk. Az ő szemszögükből nézve 

nekik mindegy volt, élnek-e vagy halnak, de – a rossz tartás ellenére – kezdték megkedvelni Tron-
dam csapatát. 

A két cyborg még mindig pásztázta a bejáratokat, de semmi nem mozdult. Volre közben Mei 
mögé sétált és a nő tarkóját kezdte simogatni. Amolyan búcsúmozdulatok voltak ezek. 
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A félig gép nő hátranézett és szeme kékre váltott. A pupilla jól tükrözte az érzelmeket. Ki volt 
nyílva és nagy belső harcról árulkodott. 

A nyomasztó hangulatban a zajokra még mindig odakapták a fejüket, de utána visszatértek az 
önsajnálatba. 

Trondam érezte a legnyomorultabbul magát: ő rángatta bele társait és most itt vannak, valami 
elfeledett rémálom tanyán, hogy szembenézzenek eddigi életük legnagyobb szörnyűségével. 

Többször is megpróbált mondani valamit, de nem érezte azt, hogy ezzel vigasztalhatna bárkit is. 
Ezt mindenkinek magának kell feldolgoznia. 

Időt hagyott az embereknek. Ha most ő szólalna meg először, az azt jelentené, hogy erőltetni 
akar valamit. Nem. Most csendben kell maradnia és hagynia kell őket megszólalni. 

Jura Uist törte meg néhány perc után a zsibbadt csendet. Barátja felé fordult és nagy sóhajjal kö-
zölte. 

– Trondam barátom cseszd meg! Nem is tudom, mit mondjak.
– Megértem, ha utálsz azért, mert belerángattalak ebbe. Ne haragudj, de én se tudtam – vála-

szolta Trondam esdeklő arccal. 
– Nem, nem, félreérted – rázta a fejét Jura. A hajában a fémgyűrűk finoman csilingelni kezdtek 

erre a mozdulatra. – Nem azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogyan küldjelek el a francba, 
hanem azt, hogy a legjobb barátom vagy és én azt mondom, hogy próbáljunk meg átjutni a dokko-
kig. Itt dekkolhatunk a végtelenségig, vagy míg ezek a valamik ránk nem találnak. Ha így tennénk, 
szégyellném magam, tudod?! Szóval drága barátom, a lehetőségeink nem túl szélesek. Vagy átme-
gyünk a másik dokkba, vagy pedig átmegyünk a másik dokkba. Vagyis nincs semmi választásunk, 
érted?! Megdögölni nem akarok még, legalábbis nem itt. 

Trondam nagyokat pislogott. Életében nem sokszor fordult elő az, hogy más öntsön lelket bele, 
de most éppen egy ilyen mondat hangzott el. 

Jura-nak igaza volt. Lehet ön sajnálkozni a végtelenségig itt, vagy míg meg nem érkeznek a há-
zigazdák, de akár meg is mozdíthatják a valagukat és megpróbálhatnak lelécelni innen. 

A férfi úgy vette észre, hogy Jura rövid mondata nemcsak rá, de társaira is hatással volt: Tiree 
ellökte magát a korláttól és igazítani kezdte haját. Közben persze nagy levegőt vett és látszólag ké-
szült arra, hogy továbbindulnak. 

Gourl is elmosolyodott Jura rövid mondatán. Majd oda lépett hozzá és egy akkorát lökött moso-
lyogva a vállán, hogy a férfi majdnem leesett a teraszról. 

A Trondam karjába csimpaszkodó Skye Arran is megszeppenten mosolyogva nézett a férfira. 
Mindenki agyán végigfutott a lehetőségek… hiánya. Tényleg nincs más választásuk: menni kell.
Azonban szembe kellett nézniük azzal a gondolattal is, hogy ha most meghalnak, akkor bizony 

végleg. Vagy még ennél is rosszabb lenne, ha börtönbe kerülnének. Ez utóbbit még az ellenségük-
nek sem kívánták, hiszen ezek Új Édenben a pokol megfelelői voltak. Legtöbb esetben lávaboly-
gókra építették e létesítményeket, ott pedig napi szintű volt az elhalálozás. És itt még nem értek vé-
get a dolgok. Az ilyen telepeken nem volt ritka az, hogy a foglyokat klónozták és az új testet ugyan-
ide helyezték. Ezt követően valami ritka radioaktív anyag gyűjtésére szokták kiküldeni a rabokat. 
Mire visszaért a csapat, addig mindegyikük teste felpuffadt, elrákosodott és részben szétmállott. 
Mindez a dózis nagysága miatt akár órák alatt le tudott zajlani. Ha ez pedig még nem lenne elég, ak-
kor hagyták az alanyokat lábon elrohadni,  végignézve a kínkeserves haláltusát.  Még fogadni is 
szoktak, mennyi ideig él a szerencsétlen. Majd mikor beállt a halál, aktiválták a klónt és az egész 
kezdődött elölről. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag az örökkévalóságig szenvedtek az elítéltek…

Nem! Ezt semmiképpen nem akarták. De persze ha meghalnak és aktiválódik a klónjuk, akkor 
már a Concord kezében lesz a sorsuk, ami már alig várja, hogy az inaktív test egyszer csak kinyissa 
szemét, jelezve: „aktív vagyok, azt csináltok velem, amit akartok.” 

Vissza kell jutniuk mindenáron a hajókhoz és eltűnni innen. Ezután pedig már fokozottan kell 
ügyelniük magukra. Ha egyáltalán lesz ezután…

Jó néhány percbe tellett, míg a hallottakat sikerült többé-kevésbé feldolgozniuk. 
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Trondam Wasp és McDuglas felé fordult és vállukra téve kezét feltette az eldöntendő kérdést: 
mivel ők még tiszták és nem várja őket a Concord az új testnél, ezért most még van lehetőségük 
visszafordulni. Ami annyit jelent, hogy most lepuffanthatják saját magukat és majd talán később 
csatlakoznak. De ha ide vissza is jönnek, nem tudnak annyi segítséget hozni, ami elegendő. Adato-
kat nem lehetett kifelé küldeni innen, Islay pedig ugyan visszavezetné őket, de addigra már biztosan 
késő lenne.

Végül a lehetséges opciók taglalása során Wasp és McDuglas szinte egyszerre adtak pofont 
Trondam arcára. Ezzel egyértelműen jelezve, hogy jönnek velük idebent. Lesz-ami lesz, a segítség 
most kell és nem később. És ha nekik nem számít a halál, akkor inkább úgy történjen ez meg, hogy 
annyit segítettek, amennyit tudtak. 

Trondam feltartott kézzel elhátrált a két férfitól. Ugyan fájtak a pofonok, de megtették hatásu-
kat: a Minmatar férfi befejezte az önsajnálkozást, elrejtve ezzel az utolsó jeleket erről. 

Fegyverét készenlétbe helyezte és végignézett az embereken. 
Sokukkal találkozott pillantása, akik örültek, hogy Trondam végre összeszedte magát. És ha va-

lakiben, akkor szinte csak benne lehetett bízni, hogy kiviszi őket innen egyben. 
A férfi közben végiggondolta mit tegyenek: csak egymással tudnak kommunikálni, a külvilág-

gal nem. Az állomás ilyen rendszere is ki volt sütve. Itt meghúzni magukat értelmetlen. Hacsak a ja-
vítódokkok teljesen körbe nem fordulnak az állomáson. Itt megállt gondolataiban és Max felé for-
dult. 

– Ugye azt mondtad, forognak a dokkok. 
– Igen, azt – Max arcán izgatottság tükröződött, hogy végre valaki megmondja, mit tegyenek, 

még ha Minmatar is az illető. 
– Mennyi idő míg újra teljesen körbefordul?
– Három nap. Három óránként 15 fokkal az automatika mozgatja el. 
– Nem tudjuk lekapcsolni? 
– Nem hinném – rázta a fejét Max. 
– Akkor keress utat arra!
Ezután Trondam folytatta a gondolkodást. Tehát nincs más választás, mint átmenni a 15 fokos 

szöggel elmozdult javítódokk felé. 
Max közben megtalálta a térkép szegmensét a töredezett adatok közt, újraépítette és átküldte a 

kézi terminálokba. Sokan nem foglalkoztak vele, például Skye még egy egyenes folyosón is el tu-
dott tévedni, mert a közepén elfelejtette, miért megy a másik vége felé, majd forgolódott és máris  
nem tudta, melyik végéből indult el. Sokaknak hihetetlen volt, hogy a Falcon-t azonban félelmete-
sen tudta irányítani legénységével. 

Trondam a kirajzolódott háromdimenziós térképet figyelte. Wasp és Volre csatlakoztak hozzá és 
egy perc alatt megbeszélték, mely szekciókon át a legrövidebb. Ezt piros színnel újravetítették és 
készen is volt az útvonalterv. 

Még van hátra két óra negyven percük, hogy elérjék a következő állást mielőtt elfordul. Hat ki-
lométerre van.

Trondam végigpillantott társain. Meggyötört arcukon látszódott, hogy az itteni látogatást köve-
tően, ha sikerül kijutniuk, már ideje lesz pihenni. Legfáradtabb ő maga volt és Volre. Mei még bírta, 
de ő sem fogja a végtelenségig. 

A férfi nagy levegőt vett. 
– Na emberek! Van két óra negyven percünk. Ha nem érjük el azt a rohadt javítódokkot, akkor 

újra futhatunk egy életnyit. Úgyhogy ne maradjatok le! Világos?
Már nem mosolygott senki, hanem inkább hálásak voltak, hogy végre valaki kézbe veszi az 

ügyet. 
Mivel semmit nem válaszoltak, így Trondam kiadta az utasítást az indulásra. 

Ezalatt, több tucat rendszerrel odébb…
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– Hogy érti, hogy eltűntek? – kérdezte dühösen a Concord szolgálatában álló tábornok.
– Úgy értem uram, hogy nyomukat vesztettük Vale of the Silent régióban. A felderítőjük néha 

felbukkan egyik-másik rendszerben ott, de a többieknek semmi nyoma – válaszolt a felderítőhajó 
pilótája a tábornok hologramja felé. 

– Mi volt az utolsó tartózkodási helyük? 
– Geminate régió. Onnan bementek Vale of the Silent-be és ahogy parancsolta, követtem őket 

pár ugrás távolságra, az alapján, amit lehallgattam tőlük a Szabad kereskedelmi zóna állomásán. 
Mennek LowSec felé, az Obe rendszerben fognak beérkezni, ott elkaphatjuk őket. 

– Nem lehet, hogy inkább lerázták magát, fiam? 
– Nem uram, kizárt. Álcaruha volt rajtam, úgy hallgattam ki a beszélgetésüket. 
– Akkor nem értem. Talán találtak valami féreglyukat és máshol jöttek ki? Vagy ott bent vára-

koznak? 
– Ezt is kizártnak tartom uram, hiszen a felderítőjük nem kószálna erre. 
– Hm, igaz – ült ki némi gondterheltség a tábornok arcára. 
– Mit tegyek, uram? 
– Maradjon Vale of the Silent-ben! Talán felbukkannak újra. Még küldök ki felderítőket más ré-

giókba is. 
– Ha szabad megjegyeznem, amennyiben féreglyukat használnak, akkor bárhol felbukkanhat-

nak. 
– Tudom, őrmester. Ha High Sec-ben jönnek ki, arról azonnal tudunk majd. Ha Low Sec-ben, 

akkor az ügynökeink értesítenek. Ha Null Sec-ben, akkor viszont nem tudunk mit tenni. 
– Uram, igaz az, hogy ezeket a Caldari Haditengerészet és az Angel Kartell is hajkurássza? 
– Így van. Nem semmik ezek. Főleg a szállítmányuk. Amúgy pedig a klónjaik már le vannak 

foglalva. Sok ügynököt küldtünk ki kisebb egységekkel és ezek már biztosítva vannak. Ha meghal-
nak, és a klón aktív lesz akkor már el tudjuk kapni őket. Nos fiam, folytassa a felderítést és jelent-
sen, ha megtalálta őket. 

– Igenis!

Eközben, még több rendszerrel odébb, az Angel Kartell parancsnoki főhadiszállásán…

– Vezérem, kérlek értsd meg, hogy nem tudtunk rájuk akadni – kérte a megértést könyörögve a 
fekete műszövetruhát viselő, hosszú hajú Minmatar fickó.

– Ó, hát én teljesen megértem – válaszolt a magas, szigorú tekintetű, rövid hajú, robusztus test-
alkatú Amarr férfi. – Csak épp az nem világos, hogy hogyan sikerült eddig eljutniuk. 

– Úgy uram – folytatta esdeklő tekintettel a Minmatar –, hogy átsurrantak Vale of the Silent-be. 
És ott már nem tudtunk utánuk menni. De onnan még nem jöttek ki semerre. 

– Honnan tudod, hogy semerre? 
– Minden kijáró kaput figyelünk. Még eddig semmi. 
– És ha találtak valami féreglyukat? És azon mennek át messzire tőlünk? Akkor végleg elveszít-

jük Miss Fran-t és Mr. Thorgan-t. 
– Ez sajnos igaz uram. 
– Áhh, francba. Na, akkor foglaljuk össze megint, hogy hogyan jutottunk idáig! 
– Úgy uram – nyelt egy nagyot a Minmatar férfi –, hogy Miss Fran-nak és Mr. Thorgan-nak si-

került  meglépnie az Antiainen mögötti  féreglyuk rendszerből. Ezután kétségbeesetten menekülni 
akartak, de a Concord elkapta őket. Úgy tűnt ekkor, hogy elveszítjük kettejüket, de az egyik ügynö-
künk talált egy balekot, valami Trondam Rei-t, aki busás pénzért cserébe kihozza őket a börtönből. 
De aztán ezt elbaszták és a Concord már rájuk is vadászni kezdett. Miss Fran és Mr Thorgan ekkor 
még nem tudta, mi rejtezik testükben. Az adatokat csak ezután küldte át nekik az ügynökünk. 

– Ahham. – Húzta össze a szemét gondolkodóan az Amarr férfi. – És aztán? Folytasd!
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– Ezután menekülni kezdtek és kikötöttek a Messoya rendszerben. És itt kezdődött a baj, mert a 
Caldari Haditengerészet már tudott a mi vírusunkról, hogy kiben van benne és azt is, kik szállítják a 
testeket. Ezután az ügynök egy utolsó parancsot tudott adni Miss Fran-ék fejében a viselkedéssza-
bályzónak, ez pedig az volt, hogy a titkot tartsák magukban és menjenek le a bolygón a kolóniára 
hogy ott megkezdődjön a vírus hatásának demonstrációja. Ez meg is történt, még most is halnak 
meg ott emberek és…

– Nem érdekelnek ezek a senkik – vágott bele a vezér. 
– Igen, bocsánat uram. Nos – vett egy nagy levegőt a férfi. – Eztán a Caldari Haditengerészet 

akarta elkapni őket, de valami Aylar Bren segítségével sikerült meglépniük. Itt a legfontosabb azt 
megjegyeznem, hogy a Caldarik már tudnak erről, és titokban próbálják elkapni Miss Fran-ékat. 
Egészen biztosan be akarják majd vetni a fegyvert. 

– Na, ezt bizony nem szabad hagynunk, nem igaz? – vonta fel szemöldökét az Amarr férfi, egy-
értelmű választ várva. 

– Ahogy parancsolod uram – hajolt meg a Minmatar.
– Nos tehát – gondolkodott el –, ha féreglyukat használtak, akkor már csak a kémeink jelenthe-

tik őket. Egészen biztos, hogy ezt tették?
– Nos uram, amennyire én tudom, a felderítőjük még Vale of the Silent-ben kószál. Lehet, hogy 

csak hátrahagyták és…
– Na, ostoba Minmatar. Akkor még ott vannak. A felderítőket sose hagyják hátra. 
– És ha csak elterelés? 
– Nem az. Érzem, hogy nem – húzta össze szemét újra az Amarr férfi. 
– Talán – nyelt egyet a Minmatar – megtalálták a Vermet? 
– Húsz éve eltemettük magunkban azt a helyet. Senki nem tudja hol van, mi pedig nem mentünk 

vissza. Minek is kéne? Már elszabadultak az Tenyészek. 
– Uram, elnézést, de én csak hírből hallottam azon bázisunkról. 
– Jobb is, hogy nem tudsz róla semmit – az Amarr férfi arca egy pillanatra fájdalmas grimaszba 

torzult, de magára erőltette arisztokrata kifejezését. – Jut eszembe – kapta fel a fejét – ha megtalál-
ták azt a helyet, akkor tartok tőle, elveszíthetjük Miss Fran-t és Mr Thorgan-t is. 

– Uram, erre nem tudok válaszolni, mert nem tudom, mik azok Tenyészek, csak a Veremről hal-
lottam már ezt-azt. Kísértetbázis, űrtemető, vesztőhely és vágóhíd.

– Reménykedjünk, hogy nem találták meg. Nem szeretném, ha bántódása esne Miss Fran-nak…
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10. RÉSZ: MENEKÜLÉS AZ ELHAGYATOTT ÁLLOMÁSRÓL

– Két óra van még – mutatta ujjaival Max és rohant a többiek után.
Már közel negyven perce, erőltetett tempóban haladtak a javítódokk újabb állása felé. 
Elöl megint Mei és Croy csörtetett,  és ezúttal  már nem volt  meghatározva,  hogy mennyire. 

Amint egy biztonságosnak tűnő fordulóhoz vagy kisebb teremhez érkeztek, bevárták a többieket, 
majd újra kilőttek. Mindezt úgy tették, hogy – figyelve a csendes haladásra – a hátul haladóknál 
hangosabban közlekedjenek. Ha valami a közelükben van, akkor inkább őrájuk mozduljon és ne a 
ziháló, húsos emberekre. 

A két óra negyven perces időintervallum nagyon szűkös volt. Az állomásban nem lehetett csak 
úgy követni a külső falat, hanem mélyen befelé is kellett haladniuk, méghozzá nem is keveset. Az út 
összesen hat kilométer volt, és ezt lopakodva kellett megtenni. Ahol csak tudtak, azért gyorsan ha-
ladtak. Például olyan folyosószakaszokon, ahol nem voltak ismeretlen módon nyíló ajtók, sem szer-
vízjáratok, beugrók, szerelőaknák. 

Eleinte szűk, vörös fényben fürdő közlekedő utakon, majd később fehér világításban ragyogó, 
szélesebb szakaszokon folytatták erőltetett, mégis lopakodó tempójukat. 

Skye, Tiree és McDuglas már iszonyatosan fáradtak voltak. Áttetsző maszkjuk már egyre több-
ször párásodott be, jelezve a szapora lélegzetvételt. 

A többiek viszonylag jól bírták… eddig…
Egy nagyon magas terem alsó szintjére érkeztek. Aki nem hordott maszkot, az most érezte a do-

hos bűzét ennek a helynek, ami rendeltetését tekintve egykor valami szórakozóblokk lehetett. A ma-
gasságban hidak és teraszok tucatjai vesztek el a sötétben. Az alsó szinten, éppen ahol haladtak, a 
bárok, fogadóirodák, táncos helyiségek és különböző, ismeretlen rendeltetésű üzletek fényei már 
mind kialudtak, betört üvegű termek ásítottak kihaltan. A lövésnyomok sokasága az oszlopokon, a 
padlón nagy harcról árulkodott. Utóbbi felületét nagy kiterjedésű vérfoltok tarkították, a merevítő 
oszlopokon még ennél is  többet lehetett  felfedezni ezekből.  Csak néhány fehér,  készenléti  fény 
égett, az amúgy is kísérteties termet még ijesztőbbé téve ezzel. 

Ennek a nagy helyiségnek a bejáratánál megálltak és Max gyorsan eligazította őket: 
– Az alsó szinten kell tovább haladnunk!
A két cyborg bólintott, majd megindultak a terem belseje felé. Oszlopoktól oszlopokig lopakod-

va haladtak előre. Lépteik hangja lassan elveszett az egykori szórakozóblokk falai közt. 
Amint átértek a másik oldalra, Mei a kommunikátoron keresztül két csipogással jelezte, hogy 

tiszta. 
Nekiindultak, hogy kövessék a két cyborgot. Próbáltak annyira halkan mozogni, amennyire csak 

lehet, mert ki tudja, hogy ezek a lények hol és mennyien rejtőznek. 
Haladás  közben nagy távolságon szóródtak  szét,  közülük a  két  leghiggadtabb ember,  Gourl 

ment jobb oldalon, balon pedig Wasp. 
A nagy termen áthaladás közepette néha valami apró fémdarab hullott le a magasságból, a pad-

lóra esett és a zuhanás közbeni sebességétől akkorát kondult, hogy néhányan sikoltottak volna az 
ijedtségtől. 

Már a nagy terem közepén jártak, mikor az egyik bárból üvegcsörömpölés hallatszott és egy 
szikrázó energiakábel kelt életre. Ez párat csapódott odabent, kékes fénye romos berendezéseket vi-
lágított meg. Majd néhány másodperc múlva abbamaradt a szikrázás. És újra csend. 

A fegyverek mind e helyiség felé mutattak már, de most leeresztődtek.
Folytatták lopakodásukat a nagy termen át, és nem sokkal később beérték a két cyborgot. 
Trondam kézjelekkel mutatta, hogy mehetnek előre. 
Egy széles folyosóban voltak ezúttal, a mennyezetről fehér fények világították meg ezt. Újra 

vérfoltokat lehetett látni.  A továbbra is dohos, rothadt szag átjárta azok orrát,  akik nem hordtak 

#131#



maszkot. 
Mei és Croy elérte az első kanyart. Bepillantva jelezték, hogy tiszta, így Trondamék nekiindul-

tak. 
Ezután kézjelek, majd a két cyborg megint tovább haladt. 
A következő folyosószakasz után egy piciny raktárba érkeztek, ahol fémládákban italok sokasá-

ga és üzemképtelen szállító drónok hevertek szerteszét. A piák nagy része még húsz év után is iha-
tónak tűnt, azonban senkinek nem jutott eszébe elemelni egyet sem ezek közül a látszólag értékes 
folyadékok közül. Nem mintha az érdekelné őket, hogy lopnak-e vagy sem, hanem most jobban le-
kötötte a figyelmüket az, hogy életben maradjanak. 

A kis raktár után újabb folyosó következett, aminek egyik oldala nyitott volt. Kihajolva a korlá-
ton le lehetett látni a mélybe és fel a magasságba. Felettük és alattuk hasonló, nyitott oldalú járatok 
futottak. A korlátok mögötti nagy mélység másik oldalán az állomás vaskos fala töltötte be a kilá-
tást. A hatalmas merevítőelemeken néhány plazma reflektor világított különböző irányokba. 

A két cyborg átrohant ezen a folyosón. Mivel azonban ez egy ívet írt le, így csak addig haladtak, 
míg látják egymást. Aztán jött a jelzés és a mögöttük haladók is elindultak. 

– Idő? – kérdezte suttogva Trondam. 
– Egy óra ötvenegy. Öt egész két kilométer van hátra. – Válaszolt halkan Max. Majd fejét egy 

mélybe hulló fémdarab zaja vonta magára, amint fentről esve végigpattogott a merevítőelemek so-
kaságán és folytatta útját az állomás alsó része felé. 

Nem sokkal később átértek az ívet leíró folyosón és egy újabb terembe érkeztek. Itt pedig két ol-
dalon a falra erősítve klónozótartályok tucatjai sorakoztak. Ugyanolyan állapotban, mint ahogy a 
kutatórészlegben látták, vagyis üvegük belülről kitörve. Ha ez még nem lenne elég, jól megfigyel-
hették azt is, hogy egyik másik tartály nagyon masszív, nemcsak üveg borítású, hanem fémpántok-
kal is keresztülhúzott szerkezet volt. Ha valami ezt is szét tudta feszíteni, az már egy cyborgéval ve-
tekedő erőről tanúskodott.   

Ez volt az első olyan hely, ahol egy némileg egyben lévő hullát találtak. A terem közepén fe-
küdt, egyenruhája alapján ez egy Gurista kalóz volt. Fegyverét még ebben az állapotban is keze 
ügyében tartotta, azonban lábai leszakítva hevertek tőle nem messze. A törzsén a csontozat olyan 
mértékben volt összetörve, hogy ezt a szerencsétlent valószínűleg megrúgták. Mivel teljesen ember 
volt, azonnal meghalhatott. Úgy tűnt, ezután valaki nekiállt letépni a – talán ehető – végtagjait, de 
végül itt hagyta a testet. Némi huzalozás volt még felfedezhető a testben, amik körbefutották a ge-
rincet, és a fej belsejét. 

Mei és Croy sebesen lopakodva haladt át a hosszúkás termen, majd elérték az innen kivezető aj-
tót, ami zárva volt. Kinyitották és vörös fény fogadta őket a szűk folyosóból. 

Visszaintettek, hogy indulhatnak a többiek. 
Ekkor azonban mögülük a teraszos folyosóból velőtrázó üvöltések csapták meg fülüket.
Trondam azonnal reagált: – Futás! 
Mindannyian átrohantak a termen a két cyborg felé. Ők is hallották az üvöltést és kezeikkel siet-

tették a feléjük futókat.
Trondam maradt utoljára, az eddig nyitva álló, bevezető ajtót most lecsukta és társai után iramo-

dott. 
Már a terem közepénél járt, mikor döbbenten látta, hogy nyílni kezd az, amit éppen az előbb 

zárt be. A beszűrődő fényben pedig…
Ennek láttán a férfi gyorsított rohanásán. 
Közben Mei és Croy félreálltak és hagyták, hogy a többiek félelemtől hajtva berobogjanak az 

újonnan megnyílt folyosóba. Majd visszafelé indultak el, hogy feltartsák azt a valamit, ami éppen 
kinyitotta az ajtót. 

Trondam is elviharzott mellettük, majd futott be. Mei és Croy pedig nagy terpeszbe álltak és 
fegyvereiket tüzelésre készen emelték a lény felé. Majd útjukra indították a lézersugarakat…

Emberi méretű volt. Fején egy teli fém maszkot viselt, szemnyílás nélkül. Egy szakadt bőrnad-
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rág szerűség volt rajta, félmeztelen teste szálkás izomzatú, sok helyen a bőr alól kiálló csövekkel, 
huzalokkal. Amik igazán félelmetessé tették, azok kezei, pontosabban az alkar helyén lévő, méter 
hosszú és tüskékkel tarkított pengék voltak. Sebesen oldalra vetődött, és megindult a két cyborg fe-
lé. 

A lézersugarak és mérgezett tűk először nem találták el a lényt. A félreugrást követően a talpa a 
padlóhoz tapadt, és innen úgy lökte el magát, mintha a falnak támaszkodott volna. 

Újabb lézersugarak érkeztek és most sikerült eltalálniuk a lényt. Lenyesték a bal karját és a tör-
zsét is megnyitották. Az ismeretlen valami úgy tűnt, holtan terült el és mozdulatlanná dermedt a föl-
dön. 

Mei hátrafordulva jelezte Trondamnak, hogy induljanak tovább, mert most nekik mögülük kell 
fedezetet nyújtani. 

A férfi visszaintett, hogy vette a jelzést, majd rászólt társaira. 
– Futás tovább! Gourl, Jura, ti előre! Aylar, Wasp, ti másodiknak. 
A megszólítottak nyeltek egy hatalmasat, majd fegyvereiket készenlétbe helyezték és megindul-

tak. 
A két nagydarab Minmatar férfi a folyosó oldalán, nagyokat lélegezve a párás maszk alatt haladt 

tovább előre. Az Amarr nő és a Gallente férfi néhány méterrel lemaradva követték őket. 
Utánuk ment Miss Fran, a kopasz és Max. Őket Volre és McDuglas védte, majd hátul haladt 

Trondam, Skye és Tiree. 
Croy és Mei pedig most már leghátul maradt. Az iménti lény halála után újabb hangok ütötték 

meg fülüket ugyanabból az irányból, ahonnan ez beérkezett. 
Még nagyobb távolságot vettek fel egymás közt és a bejárat felé emelték fegyvereiket. Még 

több ilyet láttak közeledni…

Elöl Gourl és Wasp haladt. A folyosó kiszélesedett és egy liftterembe érkeztek. Ezek a felvonók 
– hat egymás körül, köralakban – biztosították, hogy a magasba és a mélybe lehessen közlekedni se-
gítségükkel. Most üzemen kívüli állapotban pihentek valamelyik másik szinten. 

A terem kör alakú volt, és négyfelé ágazott. Max-ot kérdezve ő csak ujjal mutatta az irányt, 
hogy itt jobbra. 

Az ő fülüket is üvöltések csapták meg, amik azonban nem mögülük érkeztek – ahol feltehetőleg 
Mei és Croy éppen harcolt –, hanem pontosan előlük. 

Már éppen fordultak volna jobbra, amikor a szemben lévő sötét járatból kirobbant eléjük vala-
mi… Hasonlított arra, ami egy perccel ezelőtt megtámadta a két cyborgot, de belehalt kísérletébe. 
Ez is, mint társa, villámgyors volt. A sötétből ugrott ki és egyenesen Gourl felé vetődött. A férfi 
megpróbálta odakapni fegyverét, de túl lassan. 

A lény a férfi elé érkezett és alkarján a méteres pengékkel egy ollózó mozdulatot tett. 
Gourl élete még leperegni sem tudott a szeme előtt, olyan gyorsan történt minden. A karpengék 

átnyesték a szerencsétlen férfi nyakát. A fej a padlóra hullott, majd ott koppant egyet. 
A fejcsonk vért lökött ki magából, ahogy még vert néhányat a szív, majd a test engedett a mes-

terséges gravitációnak és nagy zajjal, fegyverét maga alá temetve eldőlt. 
Az Angel Kartell titkos, harcászati lényeket készítő állomása húsz év után újra szedte első áldo-

zatát, Gourl Celt személyében…
Aylar felüvöltött, majd energiafegyverét a lényre emelte és lőtt. A vaknak tűnő – egykor emberi 

– teremtmény kitért a tüzelés elől és a nő felé vetődött. A mozdulat ismét nagyon sebes volt. 
Néhányan még azt se tudták felfogni, hogy Gourl meghalt, máris egy újabb társuk került köz-

vetlen életveszélybe. 
Aylar oldalt lépett és karpengéjét  arca elé tartotta.  Éppen időben, mert nekicsapódott a lény 

fegyvere, méghozzá olyan erővel, hogy a nő azt hitte, a saját pengéje végez majd vele, mert bele 
lesz tolva az arcába. 

Ezután a lény a másik karpengéjével hasba akarta szúrni a nőt, de annak sikerült felemelnie 
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energiafegyverét és belelőni a maszkos fejbe. 
A lövés leolvasztotta a maszkot egy tenyérnyi részen és látni engedte az alatta lévő förtelmet: 

úgy nézett ki, hogy a maszk felhelyezése előtt az arcot gyakorlatilag levágták a szerencsétlenről. Az 
érzékelőkkel telezsúfolt arcvédőt ezután helyezték rá, amik egy idő után, valamilyen úton-módon 
összenőttek a hússal. 

A lény hátratántorodott és ekkor pár újabb lövés találta telibe, ami a falnak taszította. Ott pedig 
pár rángatódzás után kilehelte lelkét és nem mozdult. 

Teljes sokkban volt mindenki. Gourl fejcsonkja még vérzett és egy ideg rángatta lábát. 
Ami pedig megölte, annak látványa továbbra is megterhelőnek bizonyult az agy számára. 
Újabb üvöltés érkezett abból az irányból, ahonnan ez a lény érkezett. Ami azt jelentette, hogy 

még több jön befelé a sötét folyosóból. 
Trondam nem cifrázta túl a dolgokat. Lábát megvetette, majd karabélyából lövedékáradatot in-

dított meg a sötét folyosóba.  A többiek mind a férfi mellé álltak, plazma-, részecskelövedékek röp-
ködtek be és lézersugarak vágták keresztül vörös fénnyel a sötétet. A dobhártyák be akartak szakad-
ni a robaj, sistergés, pattogás, zúgás közt és a fények padlóra hulló lényeket világítottak meg nagy 
számban. Az első, ami megölte Gourl-t, egy amolyan felderítő lehetett, és a többi mögötte várt a sö-
tétben.

A folyosót teljes egészében lefedték a lövések. Ennek ellenére, nem tudták hogyan, de egy ha-
sonló lény, mint ami elkapta Volre lábát nemrég, lódult be a liftterembe és elkezdte megfordítani a 
csata menetét. Teste már sérült volt, láthatólag nem érdekelte, mi találja el. 

A hátán fémkarokat lóbáló teremtmény elsőként Trondamba rohant bele. A férfit úgy fellökte, 
hogy az a hátával a falnak csapódott. Bal kezével az éppen feléje fegyvert irányító Wasp-ot csapta 
arcon, aki elterült a hatalmas ütéstől. Másikkal McDuglas-t ütötte mellkason, aki becsúszott egy 
másik járat szájába. A férfi maszkja tele lett vérrel, ahogy láthatólag valami belső sérülés érte.

A többiek fegyvere azonban úgy kicakkozta, kilyuggatta, hogy egy döngés kíséretében a padlóra 
hullott. 

Azonban a lények elérték ezzel céljukat: a berontó óriás lény mögött három karpengés vetődött 
be a terembe és megkezdték osztani a csapásokat. 

McDuglas fel akart tápászkodni a földről, mellkasa rettenetesen lángolt. Biztos, hogy berepedt 
valami szerve. Lehet, hogy a tüdeje? 

Gondolataiban csak eddig jutott. Mivel egy másik sötét járat szájába hullott be, onnan hirtelen 
vaskos kezek nyúltak ki. És megfogták a vállát…

A harc hevében McDuglas felsikoltott, amint rájött, hogy éppen elkapták őt és be akarják ránta-
ni a sötétbe. Vállába karmok markoltak, lábát is erős kezek szorongatták. 

Csodával határos módon és nagy mennyiségű vér áldozatával kiszabadította vállát és megpró-
bált felállni, de a bokáját szorító kezek nem engedtek. A férfi a hátára zuhant, ahogy kirántották aló-
la a lábait. 

Még volt annyi lélekjelenléte, hogy az ajtót lezárja, ezzel levágva a kezeket és megmenekülhet. 
Az ajtó süllyedni kezdett és a férfi látta, hogy a szerkezet cakkozott, alsó éles pereme le fogja vágni 
a lény karjait. 

Azonban a kezek hirtelen berántották őt az éppen lefelé ereszkedő ajtó alá… Éppen úgy, hogy 
egy másodperc múlva pontosan a mellkasára érkezik majd a szerkezet.

A férfi kapálódzott, megpróbálta kitámasztani magát, de elkésett. A nehéz zsilipajtó rácsukódott 
a mellkasára…

Vérrel okádta tele maszkját, majd a hirtelen vérnyomás a pokoli fájdalomtól ereket szakított fel 
agyában. Fél másodperc múlva halk recsegés, ropogás és fröcskölő vér közepette a szerkezet telje-
sen lecsukódott, így kettévágva a férfi felsőtestét…

Az Angel Kartell titkos állomása húsz év után beszedte második áldozatát McDuglas személyé-
ben…
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Mei és Croy újabb karpengés lényeket szedtek le, de kettő ezek közül egészen a közelükbe érke-
zett. Nem volt más választásuk, mint közelharci tudásukat latba vetni. 

Croy karpengéi összetalálkoztak az egyik lény fegyvereivel. Azonban a férfi nehezebb helyzet-
ben volt, mert ellenfele még hajlítani is tudta ezeket, nagyokat cselezve és többször megvágva őt. 
Az Amarr férfi teste jóval ellenállóbb volt, mint azt a lény remélte. A karpengék sok esetben ártal-
matlanul szántották le a bőrdarabokat, de semmi komoly sérülést nem ejtettek rajta. 

Mei már más volt. Törzse sokkal sérülékenyebbnek minősült, de ezt kompenzálta iszonyatos 
gyorsasága és beprogramozott harcművészeti mozgása. 

Kardja sok mindent ketté tudott vágni, azonban ennek a lénynek a fegyvereit mégsem sikerült.  
Elképzelni sem tudta, miből készülhettek ezek. A jelen körülmények közt pedig nem is akart ezzel 
foglalkozni. 

Ugyan a karpengés lények félelmetesen gyorsak voltak, mégsem eléggé Mei-hez képest. 
A nő kitáncolta a visszahajló és villámgyorsan cikázó pengéket, majd pár alattomos szúrással és 

vágással a lény karja alá döfött, majd a testbe is. 
Nem egész egy perc után mindkét karpengés teremtmény a padlóra zuhant, amint Croy kihúzta 

az egyiknek a mellkasából pengéjét, Mei pedig egy kereszt hasvágás után némán figyelte, amint a 
valami összecsuklik előtte és nem mozdul többet.

Végeztek ellenfeleikkel. Ekkor azonban megnézték saját magukat és megdöbbenve tapasztalták, 
hogy testrészeikről a tenyésztett emberi bőr bevonat cafatokban lóg.  

Ekkor hallották meg a lövéshangokat társaik irányából…
Azonnal utánuk iramodtak… 

McDuglas véres halálát Aylar kimeredt szemekkel nézte. Éppen kezdte egyre jobban megked-
velni a jóképű Caldari férfit, erre éppen a szeme előtt halt kegyetlen halált. De mivel a férfi klónja 
nem volt megsemmisítve és őrizve, így talán a jövőben találkozhatnak és akármi is lehet…

De ez a pillanatnyi gondolat elterelte figyelmét: a három karpengés lény közül az egyik éppen 
mellette futott el és ebből a helyzetből feléje vágott. 

A nő reflexből pördült meg és tartotta fel saját pengéjét. A két fegyver összecsattant és mivel a 
teremtmény ereje jóval nagyobb volt, mint Aylar-é, így a nő berepült az egyik fal tövébe. Háta fáj-
dalmasan csattant  neki  egy kiálló energiacsatlakozónak, majd beszorult  a levegője és a padlóra 
csuklott. 

A másik lény villámgyorsan az éppen felpattanó Trondam felé mozdult. A férfi pedig hátrálni 
kezdett ezután és lőtt. Sikerült elkaszálnia az egyik pengét, ami könyöktájékon letört. Majd a löve-
dékek becsapódásának ereje megtántorította a lényt. 

A földön heverő Wasp – aki egy hatalmas pofont kapott a tankszerű dögtől – most fekvő hely-
zetből tüzelt plazmafegyverével. A kék üstökös átégette a teremtmény fejét,  és be kellett látnia, 
hogy nem fogja elérni Trondam-ot. Megadta magát a mesterséges gravitáció törvényeinek és oldalra 
dőlt. 

A harmadik, utolsó dög pedig Skye-t vette célba. A nő legnagyobb meglepetésre ügyesen kitért 
egy csapás elől, de látta, hogy a másik végezni fog vele. Megindult a film, ami kislány koráról, 
majd pilóta engedélyének megszerzéséről, a fiú akadémián eltöltött kellemes évekről és rengeteg 
szeretkezésről, majd az igazi férfivel, Trondammal való találkozásáról és az együtt eltöltött, sajnos 
nem túl hosszú emléksorozatról szólt, aztán… A vetítés hirtelen megállt, amint a másik karpenge 
éppen a nő arca előtt suhant el. Ugyanis Jura a fegyverével mellbe lőtte a lényt, ami hátratántorodott 
egy lépést, éppen eleget ahhoz, hogy fegyvere ne érje el Skye-t. 

A nő ijedten pislogott. Most az egyszer örült, hogy egy filmnek nem látja a végét. 
A mellbe lőtt teremtmény újra támadásba lendült, de Jura ismét résen volt: megint tüzelt és a lö-

vések ereje befelé lökdöste a lényt oda, ahonnan kirobbant. Majd a hatodik töltény létfontosságú 
elemeket sértett meg a mellkasában és fekete folyadékot spriccelve ki onnan a hátára dőlt. 

Már csak az első lény volt életben, ami Aylar kivégzését szerette volna befejezni. A padlóra ros-
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kadt, tüdejébe szorult levegővel küszködő nő tehetetlenül pillantott fel és látta a föléje tornyosuló, 
maszkos teremtményt, amint karpengéit csapásra emeli. 

De mindössze ennyit látott, mert egy tompa durranást követően a lény mozdulatlanná dermedt. 
Mellette pedig Skye állt, aki elektromos sokkolójával éppen fejbe verte. 

A nő mérges, inkább durcás arccal melléje lépett és kis energia fegyverével többször halántékon 
lőtte a lényt, ami kilyuggatott fejjel oldalára dőlt. 

Meghalt mindhárom támadó. De elvesztették Gourl-t és McDuglas-t. 
Skye és Tiree segítettek felállni Aylar-nak, aki még minden egyes nitrogénmolekuláért kétségbe-

esett harcot vívott.
Trondam azonban nem hagyott neki időt a regenerálódásra. 
Mei és Croy is berobogtak a terembe. Mikor meglátták Gourl és McDuglas hulláját, szemük 

más színűre változott egy pillanatra, majd megint vörös színezetet öltött fel. Ismét egy üvöltés csat-
tant mögöttük és megkérdőjelezhetetlen kijelentést tettek: – Azonnal tovább kell indulnunk!

Trondam utasítani kezdte az embereket: 
– Mei, Croy, előre! Wasp és Volre a másodvonal! Miss Fran és Mr. Kopasz megy utánuk. Max, 

te mész Skye-vel, Tiree-val és Aylar-ral. Jura meg én leszünk a hátvédek. 
Majd mögülük ismét üvöltések hasítottak a még lövésektől csengő fülekbe. 
Trondam kimeredt szemekkel sziszegte fogai közt: 
– Idő? 
– Egy óra negyvenöt és még van négy egész nyolc kilométer. – Válaszolt Max, félve pillantva 

az üvöltés hangjának irányába.
– Gyerünk, gyerünk, gyerünk! – emelte meg hangját Trondam. 
A két cyborg megindult a liftteremből a jobb oldali folyosón. Mögöttük pedig sorra léptek be a 

többiek abba a járatba, ami már teljesen sötét volt…

…Aylar-nak sikerült összeszednie magát az erőltetett tempó közepette, nem kérte senki segítsé-
gét. A légzése helyreállt, már csak a háta sajgott a beleállt modul miatt, de az rettenetesen.

Mei és Croy ugyanolyan ütemben haladt a többiek előtt, mint eddig. 
Már csak négy kilométer volt hátra a javítódokkokig. Örökkévalóságnak tűnt ez mindannyiuk 

számára, amint már egyre sötétebb helyeken lopakodtak át. 
Útjuk során egy állomáson való közlekedésre alkalmas, széles és magas járműtárolón haladtak 

keresztül.  Természetesen megpróbálták egyiket-másikat életre kelteni, de mind szándékosan volt 
tönkretéve. Valakik nem akarták, hogy ezeket még egyszer használni lehessen. 

Ezt követően a haladási irány megint kanyargós folyosókon vezetett keresztül. A távok – amed-
dig a két cyborg előre tudott menni – már rövidebbek voltak, néhol mindössze csak öt méter. Sze-
rencséjükre a világítás ugyanolyan gyakorisággal kelt életre, mint az első percekben az állomásba 
lépés után. 

A kanyargós folyosókat követően egy mély, gödör szerű, hatalmas méretű terembe értek. Egy 
elfogó hajó is befért volna ide. Közepén egy felismerhetetlen rendeltetésű oszlop állt ki a mélyedés 
közepéből, ami a sárgás megvilágítású teremben a padlótól a plafonig ért. Átmérője közel tíz méter 
volt és még a technikai zseninek, Max-nak sem jutott eszébe semmi ötlet a funkcióját illetően. 

A kör alapterületű helyiség falait csillogó kenőanyag borította, ami még húsz év után sem szá-
radt meg, és el sem párolgott. A továbbvezető folyosó a szemben lévő oldalon nyílt, és jelenleg sö-
téten ásított. 

Eddig minden teljesen normálisnak tűnt, azonban mikor bepillantottak a gödörbe, újabb érzés 
tört elő az emberekből: az undor, és azok számára, akik nem viseltek maszkot, a bűzt követő hány-
inger, ami a már amúgy is görcsben rángatózó emésztőszervet arra késztette, hogy tartalmát felfelé 
tolja a nyelőcsövön át a szájba. 

A gödör tele volt tetemekkel, melyek megdöbbentően frissnek tűntek. Kibelezett, letépett végta-
gú,  megnyúzott  férfiak  és  nők feküdtek  egymáson groteszk  pózban.  Megszámlálhatatlanul  sok. 
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Arra, hogy ezek miért nem rohadtak el, megkapták az orrfacsaró, öklendezést előidéző szagok közt 
a választ: konzerváló folyadék. 

De ki és miért gyűjtötte ezeket ide? Ezek a lények itt talán ezekből esznek? Ez tűnt a lehetséges  
magyarázatnak, bár mikor ennek ténye az agyban feldolgozási folyamat alá került, és ha egy gép 
lett volna erre kötve, az most tele lett volna „értelmezhetetlen érzelem, leképzés sikertelen” üzene-
tekkel. Más szóval: begolyózás határán voltak. 

Volre és Aylar sugárban hányni kezdtek, mert rajtuk nem volt maszk. 
Trondam az erőltetett tempó ellenére próbált a lehető legkevesebbet lélegezni. Hülye volt, szidta 

magát, hogy csak azokkal hozatott maszkot, akikben még nem volt vírus. Nem számított ilyesmire. 
De ugyan ki vette volna számba ezt a lehetőséget? 

Mei és Croy a terem külső gyűrűjén, messze elkerülve a hullák medencéjét elérték a kifelé veze-
tő járatot, majd jeleztek. 

Kis idő múlva mindenki átért a helyiségen, majd folytatták útjukat. Aylar még egy utolsó emész-
tőnedv áradatot loccsantott a padlóra, majd megtörölte bűzlő száját. 

Sötét folyosók következtek, a hátralévő távolság már csak háromezer kétszáz méter volt. 
Egy egészségügyi részlegbe toppantak, ami éppen kapóra jött. A poros, romokban heverő beren-

dezések közt néhány eszköz készenléti fényei még mindig pislákoltak. A falba épített szekrények-
hez futva keresni kezdtek valami használható dolgot: kötszerek, légzőmaszkok, injekciók, fertőtle-
nítők, miegymás. 

A maszkokból már mindenki magához vett párat, így most – Croy kivételével – már ezeket vi-
selték. Aylar újra öklendezni kezdett, de most nem töltötte meg semmi az új maszkját. 

Az egészségügyi részlegben mindössze két percet töltöttek, máris haladtak tovább. 
Ezt követően újra kacskaringós, vörös fényű folyosókon haladtak, majd egy hatalmas cyborg 

karbantartó részlegbe érkeztek. Három szintes terem volt ez, henger alakú. Csigalépcsők vezettek 
fel a magasba, ahol a szinteket beugró, kisebb műhelyek szegélyezték. Ezekben a legkülönfélébb, 
kegyetlen és félelmetesen kinéző kínzószerszámokhoz hasonló állványok sorakoztak. A cyborgok 
karbantartása sosem volt egyszerű: ha véletlenül rossz helyen próbáltak egy alkatrészcserét végre-
hajtani, akkor a gépek agya némely esetben ezt puszta, külső támadásnak vélte, majd ezt követően 
azonnal megölt mindenkit, aki a közelében volt, pusztán csak önvédelemből. Azonban ezek a szer-
kezetek képesek voltak arra, akármennyire brutális kínzóeszközöknek tűntek, hogy egy cyborgot 
úgy lefogjanak, hogy az ne tudjon megmozdulni. 

Egy üzemen kívüli, mindössze csak a fején burkolt gépet lehetett látni az egyik állványon, a töb-
bi üresen állt. 

Mei és Croy intett kezével, hogy itt most megállnak egy pillanatra, majd felrohantak az emelet-
re. Eközben a többiek biztosították a befelé és kifelé vezető folyosókat. 

Mivel Mei nemrég egy hatalmas rúgást kapott a hasába, és csak a kereszthuzalozások masszív 
részei mentették meg életét, ezért most egy kézi analizátorral megvizsgálta magát: jól sejtette, belső 
vérzés. Egy másik eszközt vett elő, ami több tűt tudott beletolni egyszerre egy testbe. A nő pár nagy 
levegőt vett és a hasához tartotta a szerkezetet, majd megnyomta a gombot. Ezután csodával határos 
módon tudta bent tartani a fájdalmas üvöltést. De közben szabad kezével letörte az asztal sarkát,  
másikkal meg az oltópisztoly markolatát  zúzta szilánkokra.  Ez azonban szükséges volt,  a testbe 
pumpált nanorobotok bejutnak a véráramba, elzárják a sérült ereket és néhány perc múlva elállítják 
a vérzést. Nem lesz már életveszélyben, de hosszabb karbantartásra és félig kórházi ápolásra min-
denképpen szüksége lesz. 

A két cyborg ezután hatalmas fecskendőket, piciny csavarozógépeket vett magához, egy itt talált 
övtáskába pakolták ezeket és felvették. Ők is úgy gondolták, hogy szükség lehet menet közbeni el-
sősegélyre számukra is és ha itt van az orruk előtt egy lehetőség a javításra, nem akarták ezt elsza-
lasztani. 

Miután végeztek, leintettek, hogy jönnek lefelé. 
Ekkor azonban abból az irányból, ahonnan érkeztek, felharsantak a bömbölések. 
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A két cyborg sebesen rohant lefelé. 
A lent lévő fegyveresek szíve újra hevesen kezdett verni. Az erőltetett tempó miatt olyan fáradt-

ság lett úrrá rajtuk, hogy igazából itt helyben összeestek volna. De kénytelenek voltak mindent bele-
adni. 

Az üvöltések újra feldübörögtek és már teljes pánik torzította el az arcokat. Ez már nagyon kö-
zelről érkezett, még mindig abból az irányból, ahonnan ide bejöttek. 

Azonban egy valamire félelemtől zsibbadt agyuk nem tudott gondolni: ez pedig az volt, hogy ez 
akár elterelés is lehet. 

Hirtelen Mei kiáltott le a második szintről: – Mögöttetek! 
A fegyveresek megperdültek. 
Karpengés lények egy egész csoportja rontott be a terembe és rohant feléjük. Megkezdődött újra 

a kétségbeesett harc. 
Trondam éppen mellkason találta az egyiket, ami a lövés erejétől megtántorodott, lábai még elő-

re lódultak, majd hanyatt vágódott. 
Tiree lábon lőtte energiafegyverével a másikat, ami orra bukott. Majd ahogy éppen fel akart pat-

tanni a földről, a férfi még a fejbe is eresztett egyet. 
Skye elhajította sokkolóbotját és éppen fejbe találta a harmadik lényt, ami hirtelen abbahagyta a 

rohamot. Ezután pár lézersugár megolvasztotta a maszkot, majd az utolsó átégette a fejét és hanyatt  
dőlt. 

Wasp oldalra futott és úgy lőtte a járatba a kékes plazmalövedékeket. A lény hasát égette át, egy 
másiknak pedig a mellkasát. 

A maradék három azonban beérte őket. Az egyik Jura fejét szerette volna ugyanúgy eltávolítani 
a nyakáról, ahogy nemrég Gourl-lal történt. Azonban a Minmatar férfi az utolsó pillanatban lehajolt 
és vállal meglökte. Ekkor a lény éppen visszahajlította karpengéit, és pördült a férfi felé, hogy visz-
szakézből nyesse le a fejét. De idáig már nem jutott, mert egy hatalmas test ugrott Jura és a lény kö-
zé és szikrákat szórva tartotta meg a borotvaéles pengéket. Croy ezután ellökte a testet, letérdelt és 
felvágta a lény hasát. Az pedig valami szívszorító nyöszörgést hallatva dőlt a padlóra. 

Jura-nak nem volt ideje megköszönni az életmentő segítséget. Máris fordulnia kellett a két ma-
radék pengés felé és ekkor vette észre, hogy az üvöltések gazdája is beérkezik a terembe. A tanksze-
rű valami betódult a terembe… és éppen Aylar-t vette célba. 

A nő arra koncentrált, hogy félreugorjon a hatalmas lény felől érkező halálos csapás elől. Tisztá-
ban volt vele, hogy ezt megtartani még mesterséges kezével sem tudja, ha pedig mégis sikerülne, 
akkor a valódi testéhez illesztés szakadna szét. 

A nő hátraugrott, amint a karmok lezúdultak a magasból. A padlóba csattantak, szikrákat szórva 
fordultak le onnan csikordulva, majd újra felemelkedtek. 

Hirtelen egy villámgyors alak futott el a lény előtt és belevágott a hasába. Mei ezután megfor-
dult, majd begördült a teremtmény lábai közé. Az egyik combot belülről vágta be, vér és valami fo-
lyadék egyvelege kezdett spriccelni. Ezután még egyet gördült és máris a lény háta mögött szökkent 
talpra. Itt azonban tanácstalanná vált a hatalmas karmokat elnézve, melyek most mind felemelked-
tek és hátrafelé lendültek…

Max az energiafegyverével próbált célozni, szerencséjére őt egy lény sem találta meg magának. 
De a lövés mindig elmaradt, ahogy a pörgő forgó testek közt társait is megsebezte volna. Inkább 
nem lőtt. A már földön heverő, egyértelmű célpontokat vette inkább kezelésbe. Végérvényesen von-
ta ki őket a forgalomból. 

Volre már oldalt futott, és ő is próbált tiszta célpontot találni, de a harc hevében nem sikerült. 
Csak a halálos táncot járó pengék suhantak keresztül-kasul, testek gördültek odébb. 

Aylar felemelte energiafegyverét és mivel Mei éppen besegített, így tiszta lövést tudott meg-
ereszteni. Mellkasba küldött kettőt, ahol éppen vért fröcsögve kezdett megnyílni az a förtelmes száj-
szerv. A lövések beleégették magukat a teremtmény húsába, ami felüvöltött a fájdalomtól. 

A lény hirtelen felhagyott a félreugrándozó Minmatar cyborg eltalálásának kísérletével. A hátán 
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lévő karmokat egyenesen hátrafelé tartotta, majd elképesztő sebességgel pördült meg és le akarta 
kaszálni Aylar-t.

A nőnek már majdnem megindult élete mozifilmje, mikor egy erőteljes test ütődött neki és ma-
gával együtt a padlóra döntötte. Trondam vetődött rá, a hatalmas karmok fölöttük zúgtak el. Ha va-
lami, akkor ez egyértelműen halálos csapás lett volna. 

Trondam lefordult a nőről és fekvő helyzetből tüzelt a lényre, egy olyan pontra, amit nem takar-
tak el társai. Ez pedig a lény ormótlan talpa volt. Pár nagy sebességű lövedék kitépte a csöveket és a 
kevés izomzatot, ami ebben volt. A teremtmény megint felüvöltött a fájdalomtól. 

Ekkor Mei újra begördült a lény lábai közé és már mindkét combjába egyet-egyet belevágott. 
A monstrum megtántorodott… 
A két maradék karpengés közül az egyik éppen Wasp felé akart mozdulni, de mellkasát egy 

plazmalövedék égette át. A férfi lábai elé már holtan zuhant. 
A másik Volre felé ugrott, de ő is résen volt. Már nem volt takarás, tiszta, ugyanakkor nagyon 

gyorsan rohanó célpontja lett. Ennek ellenére nem sikerült eltalálnia a lényt. Az félrevetődött és 
meglepetésszerűen Jura felé mozdult. 

A férfinak nem volt lehetősége a kitérésre. Védekezésképpen az arca elé tartotta karjait, majd 
hirtelen a bal kézfeje fegyverestül hullott a padlóra. Jura felüvöltött a fájdalomtól és a fenekére zu-
hant. 

A lény már emelte végső sújtásra pengéit, de egy újabb részecskelövedék éppen átszakította fe-
jének oldalát és magával vitte ebbe az irányba az egész testet. 

Jura kézcsonkjából dőlt a vér. A földön fetrengve, üvöltve próbált eszméleténél maradni. 
Mivel a karpengés lények közül már egy sem volt talpon, így elsőként Skye futott a férfihez. Az 

imént összeszedett elsősegély felszerelésből kötszereket vett elő és fehér hab spray-t, amivel befújta 
a csonkolt végtagot. A hűsítő érzés a férfinek jól esett, de szeme még irtózatos fájdalomról tanúsko-
dott. 

A tank lény a lábfejét ért lövéseket követően megemelte minden karmát és fentről sújtott a föl-
dön fekvő Trondam felé. 

A férfi el akart gördülni, de nem sikerült teljesen. Az egyik karom beleállt az oldalába, majd egy 
hatalmas darabot szakított ki onnan. 

Trondam azonnal elájult. 
Ekkor Mei átgördülve a lény lábai közt éppen előtte állt fel. Kardját függőlegesen suhintotta fel 

és egy nagy rést vágott a hason. 
A teremtmény hátratántorodott két lépést. Úgy tűnt, ez a vágás létfontosságú volt. Mei pedig el-

borult arccal követte és úgy vagdalkozott, mint egy aratógép. A monoszálas penge jobbról, balról, 
lentről, fentről cikázott a lény felé, aminek mindkét kézfeje a padlóra hullott már. Majd újabb vágá-
sok a hason végérvényesen megpecsételték a sorsát: a dühödt amazon cikázó pengéjével szemben, 
ilyen sérült állapotban már nem bírt mit kezdeni. 

A lény egy hatalmas döngés kíséretében a padlóra hullott. 
Elfogytak a támadók. 
Skye, Tiree és Aylar az ájult Trondam-hoz futottak. Oldalából ökölnyi darabot tépett ki a lény, 

dőlt a vér, vörösre festve a szürke fémpadlót. 
A Gallente nő azonnal habot fújt a sérült testrészre, a többiek pedig próbálták elállítani a vér-

zést.
Míg a rögtönzött életmentés zajlott, addig Mei átvette a parancsnokságot, és lihegve kiabált, így 

utasította a még talpon maradottakat:
– Volre, Wasp, ti az érkező folyosót figyeljétek, Max, Aylar, ti a továbbvezetőt! Adjatok Tron-

damnak ébresztőt!
Az ébresztő azt jelentette, hogy egy dermát tapasztanak a nyakra, ami elég érzéstelenítőt, vala-

mint kellő mennyiségű adrenalint pumpált a testbe, hogy ne hordágy kelljen, hanem az alany némi 
támogatással, de saját lábán tudjon haladni. 
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Skye széttépte a steril zacskót és rácsapta a férfi nyakára. Néhány másodperc múlva a férfi sze-
me kinyílt, majd azonnal ködbe burkolta ezeket a fájdalom. 

Trondamot az adrenalin ébren tartotta, de az érzéstelenítő elködösítette agyát. Miss Fran és a ko-
pasz vették vállaikra a kezét, majd talpra állították. Saját magától nem tudott futni, cipelni kellett. 
Ami azt jelentette, hogy még tovább lassulnak. 

Agyukban az játszódott le, hogy innen nem jutnak ki élve. Még egy ilyen roham és csökkent 
tűzerővel kell szembenézniük a fenyegetésekkel. És még szerencse, hogy legalább a két cyborg még 
ép és egészséges volt, leszámítva a róluk cafatokban lógó tenyésztett bőr bevonatot. 

Miss Fran és a kopasz elindultak a nagydarab Trondammal, akinek oldalán a fehér hab már 
megszilárdult, elállítva ezzel a vérzést. A nyakán a tapasz pedig csak annyira tartotta ébren, hogy 
botorkálni tudjon.  

Jura hiányzó, bal kézfejjel állt fel a földről. Elrúgta a levágott végtagot, majd az ebből kiesett 
fegyvert az övébe tette. Nem számít, mert ha innen kijutnak, pillanatok alatt növesztenek neki egy 
kezet a saját sejtjeiből, majd visszavarrják. Na igen, feltéve, ha még lesz mire visszavarrni ezt…

Mei egy gyors kérdést intézett Aylar felé, látva hogy neki is nehezére esnek a mozdulatok. 
– Te még üzemelsz rendesen?
– Úgy ahogy. Bordám tört szerintem, mert baszottul fáj, ha levegőt veszek. 
Mei egy bólintással nyugtázta a kijelentést. 
Végignézett a társain. Wasp és Volre a kifelé vezető járatot lesték lövésre kész fegyverekkel. 

Max félve várta az utasítást. Most nem foglalkozott azzal, ki az Amarr és ki nem. Croy-on továbbra 
sem lehetett látni semmit. Trondam félig kiütve lógott Miss Fran és a kopasz vállán. Jura fájdalmas 
arccal, hiányzó bal kézzel, de készen állt az indulásra, csak már tűnjenek el végre innen. Skye és Ti-
ree pedig már remekül összeszedte magát, mérges arccal várták a jelzést, hogy mehessenek tovább. 

Mei agyában gondolatok cikáztak. Ő maga is már rettenetesen fáradt volt, de most minden ere-
jüket össze kell szedniük, mert ha nem, akkor meghalnak és a klónjukra már rég várnak, hogy bör-
tönbe vigyék. Ugyan nem mutatta ki, de neki is megszakadna a szíve, ha Volre-tól egy életre el len-
ne választva. 

Végiggondolva a lehetőségeket csak azt tehették, hogy most már nem erőltetett tempót vesznek 
fel, hanem rohannak. Max felé fordult, csuklójára mutatva kérdezte az időt, és a távot: Még van hát-
ra egy óra húsz perc és két egész nyolc kilométer. Már túl vannak a féltávon és a fele időn. Nagyon  
necces lesz a hajóhoz érkezés. Sőt, nem kizárt, hogy nem is érnek oda időben. 

Nem volt más választás: szét kell válniuk. Neki és Croy-nak kell a lehető legnagyobb sebesség-
gel előremenni. Ugyan nem voltak navigátorok, de azért egy ledokkolási procedúrát a javítócsonk-
ról végre tudtak hajtani. Be kell szállniuk legalább egy hajóba, majd ha a javítódokk újra forog és a  
többiek nem érnek oda, akkor a hajóval vissza tudnak menni értük. Ugyanakkor a nő azon is gon-
dolkodott, hogy már az elején ezt kellett volna tenniük. Talán jobb eséllyel maradtak volna életben 
az előző nagy teremben. Bár ezt senki sem tudhatja. 

A szétválás lehető legnagyobb veszélye az volt, ha eközben támadás éri őket. Csökkentett tűz-
erő, és harci hatékonyság fogadná a vérszomjas lényeket. Ezért úgy döntött, nem a két cyborg válik 
le a csapattól, hanem mások. 

– Szét kell válnunk! – jelentette ki. – Ki az, aki előre akar rohanni a hajókhoz és ledokkolni a 
csonkról, majd ha esetleg nem érünk időben oda, akkor szépen felvesz minket?

Néma csend következett. Egyértelmű volt, hogy senki nem akar elválni az ingatag biztonságot 
jelentő társulattól, na meg a két cyborg-tól. 

– Választanom kell, ha senki nem jelentkezik – jelentette ki határozottan.
Senki nem akart elindulni, ez egyértelműen látszódott arcukon. Inkább még egy kis élet, mint a 

sötét folyosókban az azonnali halál. A lehetséges sikeres menekülés taglalása már háttérbe szorult. 
Néhány másodperces csendet követően Wasp sóhajtott fel:
– Rendben, én megyek – közölte határozott hangon. Szemében persze ott csillogott a félelem. 
– Oké, köszi! Még valaki? 
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– Megyek én is – szólalt meg Volre. 
– Te nem mész seho… – kezdte a nő, mert féltette barátját. De be kellett látnia, hogy jobb, ha 

valaki önként jelentkezik, mintha ráparancsol. Az utóbbiból ilyen helyzetben túl sok jó nem sülhet 
ki. Sóhajtott. – Jó, menj, de vigyázz magadra! – adta fel végül. 

– Vigyázok – Volre ilyenkor kacsintott volna egyet, de most csak egy gombóc lenyelésére futot-
ta erejéből. 

Max még egyszer a biztonság kedvéért ellenőriztette a térképet velük. Az út egyértelmű. Még 
2800 méter. És már csak 1 óra 18 perc…

Volre hirtelen Mei-hez lépett és megcsókolta a nő vérfoltos száját. Majd elviharzott a sötétbe 
Wasp-pal együtt…

Ezalatt, pár naprendszerrel távolabb…

Islay Rham rótta a köröket az Anathema-val Vale of the Silent-ben. Közben műholdakkal már 
kereste az összes, erre található féreglyukat. Elugrott ezekhez, hogy megnézze, milyen tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek Egymás után ment be, míg megtalálta azt, amire szüksége volt: Amarr fennha-
tóság egyik Low Sec rendszerébe nyílik.  A lyuk tulajdonságai is kedvező értékeket mutattak: még 
sok hajót át tud engedni, de az élettartama nem tart tovább négy óránál. Úgy döntött, itt az ideje je-
lezni Trondamnak, hogy az eredeti terv alapján innen át tudnak menni más rendszerbe. 

Mikor azonban hívni próbálta a férfit, a kommunikátora nem talált semmiféle fogó jelet. 
Mi történik itt, gondolta magában. 
Ezután már nemcsak őt, hanem Aylar-t és mindenki mást hívni akart, de senkit nem tudott elér-

ni. 
Hova tűntetek, kérdezte magában. Remélem nincs bajotok. 

Angel Kartell titkos kutatóállomás…

Volre és Wasp a lehető legnagyobb iramban haladtak a folyosókon. Lihegtek, rettenetesen fél-
tek, és még az alacsony hőmérséklet ellenére is izzadtak.

Már csak kétezer méter volt hátra a javítódokkokig. És még pontosan egy óra…
Egy hatalmas terembe érkeztek, melynek hosszúsága elérte az egy kilométert is, szélessége pe-

dig a kétszáz métert. A megvilágítást még mindig működő, erőterek fogságában lévő fényes fehér 
gömbök adták. A monumentális terem rendeltetése ismeretlen volt, alja a sötét mélybe, teteje a be-
láthatatlanba veszett, ahol már a gömbök sem világítottak.

Széles hidak vezettek át keresztben és hosszában itt. Ameddig a fények elértek, a mélyben, vala-
mint a magasban is látni lehetett ezekből tucatszámra. Ráléptek arra, ami hosszában vezetett át a 
termen. Mivel már mindketten maszkot viseltek, így még nehezebbé vált számukra a rohanás miatti  
levegőkapkodás. Tüdejük égett, legszívesebben levették volna ezt a légszűrőt, de akkor Wasp ki len-
ne téve a vírus veszélynek, Volre pedig az esetleges undorító látvány miatti újabb hányásnak. 

A két Gallente egymásra nézett, bólintottak, majd nekiindultak. Ha ezt a távot lefutják, már csak 
egy kilométer van hátra. De ehhez persze előbb át kell érniük a hídon…

Amint megtették az első lépéseket és a híd kondulása visszhangot vert a falakról, meghallották 
az üvöltéseket. Futás közben felpillantottak és mozgó, apró árnyakat vettek észre. Ennek látványa 
újabb adag adrenalint pumpált vérükbe és még jobban rákapcsoltak. 

Az árnyak hirtelen hullani kezdtek a magasból. Nem is foglalkoztak vele, hogy felnyársalják 
magukat a kiálló merevítőkön, korlátokon és magukon a hidakon, úgy tűnt, arra akarnak ugrani, 
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amin a két préda éppen lélekszakadva rohant át. 
Volre – aki előrébb futott pár méterrel –, az egyik felé akarta emelni fegyverét, de Wasp meg-

fogta a férfi karját és tovább ráncigálta. Ilyen távolságból úgysem fogja eltalálni ezeket, másrészt 
pedig túl sok ugrált lefelé a híd irányába. 

Már megtették a táv egyharmadát a teremben. Csak rohantak, szívük majd kiszakította mellka-
sukat, a vérnyomás szét akarta feszíteni fejüket. De nem álltak meg. 

Kondulások, döngések hallatszottak, amint egyik-másik lény teste a hidakra csattant, ott szét-
szakadt és véres folyadékok egyvelegét spriccelve ki testéből holtan zuhant tovább a mélybe. 

Éppen eléjük is lehullott egy, a fejéről leszakadt a fémmaszk, ami pörögve hullott le a sötétbe. A 
véres arcú lény feje furcsa szögben állt, majd élettelenül terült el a két rohanó alak lába előtt. 

Átugrották ezt, majd rohantak tovább. 
Az egyik lénynek sikerült a hídra érkeznie, ráadásul épen és egészségesen. Méghozzá éppen 

mögöttük. Kiegyenesedett, majd pengéit vágásra készen oldalra tartva a két futó alak után szágul-
dott.  

Wasp elég későn vette észre ezt. Hirtelen üvöltve kellett megfordulnia, lövésre emelt fegyverrel, 
különben meghal. Elsütötte a plazmaágyút és a kékes üstökös a teremtmény felé száguldott. A dög 
az utolsó pillanatban lebukott, gördült egyet a hátán, és félelmetes közelségbe érkezett a férfihez. 
Ellökte magát a padlóról, egyenesen feléje. Le akarta fejezni. Wasp hirtelen a híd padlójára vetődött 
és a penge felette zúgott el. Centimétereken múlott az élete. 

A dög megvetette lábát és megfordulva be akarta fejezni azt, amit elkezdett. Azonban balga mó-
don hátat fordított Volre-nak, aki nem teketóriázott sokat: hátba lőtte. 

Wasp maszkját és arcát valami fura állagú folyadék töltötte be. A lény egy hatalmas lyukkal a 
mellkasában már holtan feküdt előtte.

– Gyere, gyere, gyere! – kiáltott rá Volre. 
Wasp felpattant és rohantak tovább. 
A döngések hirtelenjében megszűntek, amint az utolsó lény is leugrott a magasból feléjük. Majd 

egy hídtartó gerendán kettészakadt. 
Hátra sem nézve, szinte üvöltve érték el a hosszú, fényévnyi távolság érzetét keltő híd végét. A 

bejáratnál két oldalt álltak. Már nem lihegtek, hanem szinte hörögtek. Annak a határán voltak, hogy 
vagy elájulnak, vagy szívrohamot kapnak a megerőltetéstől. De nem adhatják fel, tovább, tovább, 
tovább, parancsoltak rájuk az ösztöneik. 

Egyszerre fordultak be a sötét folyosóba, ahol a fények tartalék üzemből aktívba kezdtek éledni. 
Üres volt. 

A két férfi egymásra nézett és szinte néma egyetértésben újra futni kezdtek. Lábuk már egyre 
többször bicsaklott meg, és úgy érezték, mintha valaki egyre csak súlyokat aggatna bokájukra. 

A folyosók ismét tele voltak ismeretlen módon nyíló zsilipekkel. Jobbra, balra tömérdek volt 
ezekből. De nem foglalkoztak már ezzel. Mindketten tudták, hogy ez a mindent vagy semmit szituá-
ció. Nem harcolhatnak ketten ezek ellen többet egy percnél és akkor még az a nagy, karmos valami 
a közelükbe sem ért. Vagyis ha küzdeni értelmetlen, akkor viszont tegyék meg olyan gyorsan a tá-
vot, amilyen gyorsan csak lehetséges. 

Ez utóbbiban valahogy szavak nélkül értettek egyet. Rohantak, csak az előttük és mellettük lévő 
támadási pontokra figyelve. 

A folyosó kanyarokat írt le, kiszélesedett, majd újra beszűkült. Emelkedett süllyedt. Néhány he-
lyen vérfoltok tarkították a falakat, olyan szakasz is akadt, ami teljesen sötét maradt, néhol újabb el-
rohadt tetemek voltak a falra szögezve. De a lényeg egyetlen egy dolog volt: nem volt semmi erre-
felé. 

És végre célba értek. Rácsaptak a zsilip nyitó gombra és feltárult előttük a hatalmas terem, ami 
pontos mása volt az előző javítódokk belső szekciójának. 

Belépve meg sem álltak, máris követték a teraszt. És az első lépcsőn lefelé futottak a hajók 
szintjére…
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Eközben a többiek jó egy kilométerrel lemaradva követték őket. Éppen most érkeztek abba a te-
rembe, ami nagyon hosszú és magas volt. Láthatták a felnyársalódott karpengés lények tucatjait és 
azt is, amit nemrég Volre lelőtt. 

Trondam félig ájultan lógott Miss Fran és a kopasz vállán. Akik minden erejüket össze kellett, 
hogy szedjék, hogy a nagydarab Minmatar férfit vonszolni tudják. 

Mei és Croy továbbra is, mint a villám, szakaszokat futottak előre a hosszú hídon.
Aylar még nehézkes légzéssel a valószínűleg törött bordája miatt ment középen. Néha megállt, 

vett egy pár nagy levegőt, melyet éles fájdalom követett a hátában. Majd szemét behunyva koncent-
rált: ez nem is fáj annyira, nem fáj, nem fáj.

Jura már felkötötte azt a karját, amin levágták kézfejét. Nagyon fájt neki, a hűsítő hab ellenére 
lüktetett, égett, hasogatott, testéről patakokban folyt az izzadtság és meglehetősen nehezére esett a 
járás. 

Max Jura-nak segített, a Minmatar férfinek. Az arisztokrácia és felsőbbrendűség ebben a hely-
zetben nem sokat segített. Most félre kellett ezt tennie. Na meg persze nem is nagyon volt ideje erre  
figyelni, mert hevesen dörömbölő szíve minden egyéb belső hangot elnyomott. 

A menetoszlopot Skye és Tiree zárta. Minden apró zajra odakapták fegyvereiket. Rettenetesen 
féltek, de kénytelenek voltak minden erejüket összeszedni, mert a csapatnak az ő képességeikre is 
szüksége volt. 

Már a híd közepén jártak. Éppen elérték azt a lényt, aminek leszakadt az arcáról a fémmaszk. 
Továbbra is mozdulatlanul feküdt, kitört nyakkal. 

Ezután azt a tetemet érték be, aminek Volre átlőtte a mellkasát. Legalábbis abból gondolták ezt, 
hogy ő volt, mert részecskelövedék égett és tépett nyomait vélték felfedezni a roncsolódott szövete-
ken. 

Míg a hídon haladtak át, saját lépteik visszhangot vertek, egyéb konduló, döngő hangok ütötték 
meg a füleket. 

Átértek a híd másik oldalára. Majd berobogtak a kacskaringós járatba. Nekik is az utolsó kilo-
méter volt hátra és még harminc perc. Talán nem is kellett volna szétválniuk, mert együtt is elérték 
volna a másik javítódokk állást. Talán… 

Volre és Wasp elérték a Vigilant felé vezető nyomáskiegyenlítő szekció belső zsilipjét. 
Mindketten halk imát mormoltak, hogy a hajók valóban itt legyenek. De hát mégis, ugyan hol 

lehetnének máshol? Hiszen a dokk ide fordult. Ugye? Vagy… vagyis… jaj ne… 
A két Gallente férfinak egyszerre jutott eszébe az, amire eddig nem gondoltak. Ez pedig az volt, 

hogy a javítódokk gyűrű ugyan elfordult, de… mi van akkor, ha a másik irányba? És ezzel a hat ki-
lométeres távval éppen hogy eltávolodtak most a hajóktól? 

Nem tudtak semmi mást tenni, mint azt, hogy kinyitják a belső zsilipet és maguk nézik meg azt, 
hogy beigazolódott-e félelmük. 

A zsilip egy szisszenéssel középen megnyílt, a falakba és a padlóba húzódott. Mögötte a nyo-
máskiegyenlítő szekcióban életre keltek a vörös és lila fények, jelezve hogy a terem kész végrehaj-
tani azt a feladatot, amiért megépítették. 

A két férfi fújtatva vonszolta be magát, hogy megnézze a remélhetőleg most nem űrre néző ab-
lakot. 

És igen! Sikerült! Itt voltak a hajók! Kiáltottak egyet örömükben, és zihálva egymás tenyerébe 
csaptak. Megcsinálták. 

Becsukták a belső zsilipet és megkezdték a nyomáskiegyenlítést. Még volt hátra 28 percük. Ne-
kik már csak annyi a feladatuk, hogy beszállnak a Vigilant-ba, ledokkolnak a csonkról, megvárják 
míg elfordul a gyűrű, ugyanide visszajönnek, felveszik itt a többieket, átviszik őket a másik állásra 
és megmenekültek. 

Amint feltárult a Vigilant zsilipje, Wasp kommunikátora azonnal életre kelt. A legénysége két-
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ségbeesetten hívogatta eddig is, keresve kapitányukat. A férfi visszahívta őket, jelezve hogy rend-
ben van és készüljenek a ledokkolásra. 

Islay is bejelentkezett és örült, hogy végre egyben vannak. 

A többiek is elérték a javítódokkok állásának hatalmas termét. Mikor betoppantak, éppen hatal-
mas zúgás kezdődött meg: a javítódokk gyűrű újra fordulni kezdett. 

Mivel Wasp és Volre már nem reagált a hívásra, ez azt jelentette, hogy ledokkoltak. Vagy meg-
haltak…

Ennek gondolata leginkább a még mindig vért köpködő Mei szívét szorította össze. Ha most kí-
vánhatott volna egyet, az az lett volna, hogy Volre ép és egészséges legyen.

Nekiindultak a javítódokk zsilipek felé, ahonnan be tudnak szállni a hajókba. 
Trondam újra elájult, Miss Fran és a kopasz is teljesen kimerült a férfi súlyos testének cipelése 

közben. 
Skye és Tiree remekül helytálltak, elképesztő elszántságot tanúsítottak és szinte profi harcosok-

hoz méltóan fedezték a csapat hátát. 
Az állomáson töltött néhány óra életük legszörnyűbb emléke lesz. Kénytelenek lesznek a legkö-

zelebbi komolyan felszerelt orvosi részlegben memória kiégetést csináltatni. Ennek sajnos szoktak 
lenni mellékhatásai, egyéb emlékek is kieshetnek de a mostaniakkal képtelenség lenne hosszabb tá-
von együtt élni. 

A két cyborg leviharzott az űrhajók felé vezető zsilipekhez. Kinyitották az egyiket, majd bero-
hantak. 

A többiek le voltak maradva jócskán, de Mei hívta őket és életük egyik legörömtelibb hírét kö-
zölte: – Volre és Wasp elérték a Vigilant-ot. Sikerült! Már jönnek értünk. 

Újult erővel folytatták útjukat lefelé. Végre, tényleg sikerült. 
Kis idő múltán, mikor mindenki elérte a zsilipeket, megvárták, míg az egyik jelezni fogja azt, 

hogy egy hajó csatlakozik rá. 
Egy perc múlva kigyulladtak a jelzőfények, mutatva, melyik zsilipet kell kinyitni. 
A két cyborg megnyitotta ezt, majd beléptek a rövid folyosóba. A végén látni lehetett a Vigilant 

oldalát, melyen a zsilip éppen nyílt. Az üvegen pedig Volre pillantott be, hogy rendben vannak-e…

A külső kamerákon figyelték az állomást, amint távolodtak tőle. Továbbra is várni fogja az óvat-
lan ideérkezőket, vagy pedig az örökkévalóságig üresen fog lebegni a mély űrben. Akárhogy is le-
gyen, mindenki boldog volt, hogy meg tudtak menekülni. 

Mivel már elhagyták az állomás falait, így újra tudtak beszélni a társakkal. 
McDuglas és Gourl legénységével közölték a rossz hírt, hogy mi történt a kapitányukkal. A Cal-

dari férfi legénysége csak megvonta a vállát, tudván, nemsokára összeszedik valahol főnöküket és 
újra belevetik magukat a jóba. Az Armageddon is ledokkolt a javítócsonkról és előrement, hogy újra 
átlője magát a roncsokon. 

Gourl legénysége azonban már nem volt olyan boldog. Mikor közölték velük, hogy a férfi klón-
ját már megsemmisítették, vagy őrzik, így gyorsan szétkapcsolták a beszélőcsatornát és elhúztak a 
Vagabond-dal. Nem tudtak tenni semmit, főnökük már vagy halott, vagy már éppen szállítják bör-
tönbe. Neki végérvényesen befellegzett…

Trondamot a  Hurricane egészségügyi  blokkjába helyezték,  beinjekciózták,  majd rázárták  az 
erőtereket. 

Mei Aylar-nak adta át a parancsnokságot, mert az űrben az Amarr nő jóval tapasztaltabb volt. 
Islay-nak nagy vonalakban elmesélték, mi történt, és a férfi elképedve hallgatta a történetet. 

Eközben kifelé navigáltak a roncsfelhő közül, hogy rendesen fel tudjanak gyorsulni a torz térbe lé-
péshez. 

Tiree, Skye és Wasp újra kimanőverezték az űrszemetet, és egyre csak távolodtak rémálmuk 
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helyszínétől. 
Aylar-ék lassabban próbáltak haladni, de egy idő után úgy tűnt, hogy a nő megunta a kacsázást. 

Lőni kezdtek, mint egy őrült, még az apró lebegő páncéldarabokat is gyilkos tűzerővel semmisítet-
ték meg.  

Jura nem volt a beszélgető képernyőkön, de hajója követte őket. A férfi teljesen kiütve lehetett 
már a nagy fájdalomtól, így biztosan átadta navigátorának a feladatot, ő maga pedig fájdalomcsilla-
pító töltetekért ment és már egészen biztosan telelőtte magát ezekkel. 

Islay közölte, hogy megtalálta azt a féreglyukat, amit eredetileg terveztek, vagyis ami elvisz in-
nen jó messzire. Mindannyiuknak átküldte a koordinátákat. 

McDuglas és Gourl hajóinak másodkapitányai elköszöntek, sok szerencsét kívántak, majd tá-
voztak. 

Mi lesz még? Valóban eljutnak egy darabban az Antiainen rendszerbe? Ez utóbbi kérdésnél túl 
sok kérdőjel jelent meg szemük előtt. A kibontakozó válasz pedig egyre lesújtóbb volt: nincsenek 
elegen. 

Trondam ki volt ütve, így nem tudták, hogy vannak-e még ismerősei, akikre lehet számítani. 
Még úgy rémlett mindenkinek, hogy említett egy-két embert, de nem mertek volna megesküdni 
erre. Ha azonban senki nem jön már, akkor hogyan jutnak el a célba? Ez már kezdett egyre nyilván-
valóbbá válni, hogy nem fog sikerülni. De akkor mi lesz most? 

Akárhogy is legyen, gondolta Aylar, innen most mindenképpen el kell tűnniük. 
Mikor már minden hajó átjutott a roncsfelhőn, és jó messzire maguk mögött hagyták ezt a vágó-

hidat, irányba fordultak a kifelé vezető rendszerkapu felé, majd a hajtóművek életre keltek. Nem 
tudták, mi lesz ezután. Sem azt, hogy mit kéne tenni. De egy valamit biztosan tudtak: azt, hogy va-
lami nagyobb erőnek segítenie kell nekik, máskülönben vége mindennek… 
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11. RÉSZ: PIHENÉS, REGENERÁLÓDÁS ÉS MÉG VALAMI…

CONCORD harcálláspont, Antiainen rendszer…

– Uram, uram! – kiáltott a magas, nyúlánk Caldari férfi az ezredes után, aki az állomás folyosó-
in éppen a szolgálati idejének lejárta miatt a szállása felé haladt.

– Mit akar tizedes? Már nem vagyok szolgálatban – fordult meg mérgesen a Caldari tiszt.
– A tábornok kért sürgős privát hívást. Kapcsoljam a szobájába uram? 
– Igen! Köszönöm tizedes – morogta az idős férfi. 
– Uram! – tisztelgett a nyúlánk, majd elrohant. 
Az ezredes folytatta útját a szállása felé. Mivel a tábornok hívta, így rendkívüli eset lehet. 
A férfi egy parkolóállásról kiemeltetett egy antigravitációs járművet, hogy azzal gyorsabban a 

szobájába érhessen. 
Mihelyst megérkezett, ledobta magáról egyenruháját és megnyitotta a már pislákoló fénnyel jel-

ző terminált. A beviteli modulok kitolódtak, két vékony fémrúd között megjelent egy arc, majd hir-
telen mérges is lett.

– Dekrar ezredes, hol az egyenruhája?
A férfi azonnal zavarba jött. Ugyan lejárt a szolgálati ideje, de úgy tűnik, a tábornok még ennek 

ellenére is megköveteli ennek viseletét, ha valaki vele beszél. 
– Igen uram, elnézést! – Dekrar ezredes felkapta uniformisát, begombolta és úgy fordult újra a 

tábornok képe felé. 
– Na, így már jobb – mosolyodott el a szigorú követelés után a tábornok. 
– Miben lehetek szolgálatára uram? 
– Amit most fog hallani, szigorúan titkos. Megértette Dekrar ezredes?
A férfi nyelt egyet a tábornok újra szigorúvá váló tekintete előtt. 
– Igen uram, megértettem. 
– Rendben! Átküldök egy adatfájlt, amiben megtalálja a részleteket arról, amit most mondani 

fogok. A feladat néhány biológiai fegyver csempész elfogása. Eddig követtük őket, de most nyom-
talanul eltűntek Vale of the Silent régióban. Azt gyanítjuk, féreglyukat használtak és azon keresztül 
bárhová eljuthattak. Ezért csak a végcéljukkal foglalkozunk, ami az Antiainen rendszer, az ön terü-
lete. A pilóták nevei Trondam Rei, Aylar Bren, Skye Arran, Tiree Coil, Islay Rham és Jura Uist. 
Még van velük valaki, talán többen is, de nem tudjuk, kik ők. Vírusgazda testeket akarnak eljuttatni 
az ön rendszerébe, az Antiainen-be. Nem tudjuk, itt mit terveznek, de el kell fogni őket. A környező 
rendszerek felügyeletét önre bízom. Nem juthatnak el az Antiainen rendszerbe, de ha mégis sikerül 
nekik, akkor fogja el, vagy semmisítse meg őket. A klónjuk már őrizet alatt van. Megértette?

– I… igen uram, megértettem, de miféle biológiai fegyverről van szó?
– Mindent megtalál a fájlban – a tábornok már majdnem bontotta a vonalat, de ehelyett folytatta 

még egy mondattal: – Arra is készüljön, hogy megy a Caldari Haditengerészet, akikkel diplomáciai 
tárgyalások folynak erőink egyesítésére, ugyanis az Angel Kartell is oda tart. Hívja vissza az embe-
reit eltávozásról, kimenőről, mert szüksége lesz mindenkire. Az Angel Kartell is el akarja majd kap-
ni az említett pilótákat, úgyhogy készüljön fel nagy harcokra!

– Értettem uram!
A tábornok bontotta a vonalat, a százados pedig szitkozódni kezdett magában. Már megint pár 

idióta, akik meg lettek bízva valami őrültséggel. De várjunk csak: az Angel Kartell is tiszteletét te-
szi hogy elfogja őket, így lehet, hogy nem is annyira őrültség ez a dolog, akármi is legyen. Aztán 
még jön a Caldari Haditengerészet is? Akkor már végképp komoly ez és nem valami hősködő csem-
pész akció.

De mi ez a vírus? Mi van az ő rendszerében, ami annyira érdekes, hogy ide özönlenek majd 
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ennyien? Kik a csempészek? 
A százados nekiállt tanulmányozni a titkosított fájlt és mindössze csak néhány perc kellett ah-

hoz, hogy szája tátva maradjon a döbbenettől…

ANGEL KARTELL főhadiszállás…

– Mi az, hogy elvesztettétek őket? – tajtékzott az Amarr férfi az előtte térdre boruló Minmatar és 
Gallente felderítőpilóták felé. 

– Vezérünk, kérlek bocsáss meg nekünk! Féreglyukat találtak és azon keresztül szöktek meg 
Vale of the Silent-ből. Úgy időzítették, hogy egy rövid életűbe menjenek be és ne tudjuk őket követ-
ni. Csak ezt tudjuk felhozni mentségünkre. – A két pilóta újra fejet hajtott uruk előtt. 

Az Amarr vezér elgondolkodva a tanácsterem hatalmas ablakaihoz sétált és kinézett a kráterek-
kel tarkított holdra. Majd megfordult és a fémasztal felületén megnyomott valamit, mire ennek felü-
lete életre kelt és arcok jelentek meg rajta. 

– Tisztjeim, mindenki jöjjön a tanácsterembe! 
Nem sokkal később a megszólított emberek egytől egyig összegyűltek a helyiségben és az asztal 

köré ültek. Az Amarr vezér az asztalfőhöz állt és egy sóhaj közepette beszédet intézett az egybe-
gyűltekhez, akiknek arcán az idegesség volt a domináns érzelem tükröződés. 

– Nos tisztjeim, már biztosan hallottátok, de bajban vagyunk. Drága kincsünket, Miss Fran-t és 
Miss Thorgan-t már nem tudjuk biztonságban magunk mellett. Sőt mi több, a Caldari Haditengeré-
szet és már a Concord is nagy erőkkel keresi őket és szállítójukat, ezt a Trondam Rei-t, vagy kicso-
dát. Nincs más választásunk, harcászati megmozdulást kell tennünk az Antiainen rendszerbe, ahol a 
Concord és a Caldari Haditengerészet lesz az utunkban, akik ugyanazt akarják, mint mi. A Concord 
persze csak semlegesíteni, de a Caldarik megszerezni akarják őket. Ezt ugyebár nem hagyhatjuk. 
Ugyanakkor a nyílt harc botorság lenne, ezért remek tervet találtam ki. Tisztjeim, készüljetek, me-
gyünk az Antiainen rendszerbe. Méghozzá nem is akárhogyan. 

Az Amarr férfi elmagyarázta tervét, a tisztek pedig egytől egyig vérszomjas tekintettel, harcra 
készen álltak fel a beszélgetés végeztével az asztaltól és olyan tettre készek voltak, hogy futva hagy-
ták el a termet. 

Nem sokkal később már csak a vezér és a két felderítőpilóta maradt itt. A férfi feléjük fordult és 
kiadta az utasításokat, mit kell tenniük. 

Majd mikor ők is elhagyták a helyiséget, örömteli vigyorral arcán nézett ki újra a holdra. 
Most aztán odapörkölnek mindenkinek, annyi szent. 

CALDARI HADITENGERÉSZET harcálláspont…

– Figyelem, eligazítás! Figyelem, eligazítás! – hangzott fel a gépi hang a kadétok hálótermei-
ben. Össze voltak zsúfolva ezekben a szobákban, de mikor a hangjelzést leadták, magukra kapták 
egyenruháikat és kirohantak a teremből. A környező helyiségekből hasonló katonák futottak ki és 
mindegyikük a közelben lévő alakulótér felé igyekeztek. 

Már nagy számban gyűltek össze az állomás egyik nagy, erre a célra kinevezett részlegében. So-
rakoztak, a mozdulatok jól begyakoroltnak tűntek a két magas rangú tiszt előtt, akik elégedetten fi-
gyelték az újoncok tömegét. 

Nem egész három perc múlva mind az ötven kadét két szakaszban, ötször ötös formációban állt 
fel. 

Most nem volt formalitás, a magas, ősz hajú ezredes nem akadt fenn holmi duruzsoláson, és iga-
zítatlan egyenruhán. 

Hangját megemelve beszédbe kezdett:
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– Figyelem katonák! Új feladatot kaptunk a parancsnokságtól. Az Antiainen rendszerbe me-
gyünk és néhány Angel Kartelles kalózt kell semlegesítenünk. A Concord-dal a diplomáciai egyez-
ség folyamatban van, hogy egyesítsük erőinket. A legfőbb célunk egy csempész banda, akik egy 
biológiai fegyvert próbálnak bejuttatni az Antiainen rendszerbe. Ezt a Concord-dal együtt meg kell 
akadályoznunk. Nekünk a vírusgazdák kellenek, a Concord-nak pedig a csempészek feje. Mindezek 
élve vagy holtan, már teljesen mindegy. A vírus olyannyira veszélyes, hogy mindenáron meg kell 
akadályoznunk célba érésüket. A Messoya rendszer bolygóján történt tömeges elhalálozás ennek kö-
szönhető.

Erre az utolsó kijelentésre a kadétok halkan sustorogni kezdtek. Ki ne hallott volna mostanság 
az említett rendszerben történt incidensről? És most éppen az ezt kiváltó vírust akarják beszállítani 
az Antiainen rendszerbe. 

– Katonák, az önök elsődleges feladata lelőni vagy elfogni a csempészhajókat. Másodlagos fel-
adat az Angel Kartell támadóflottájának feltartóztatása. A részleteket a körletekbe küldött fájlokban 
megtekinthetik.

Ezzel az utolsó mondattal az ezredes egyértelműen jelezte, hogy vége az eligazításnak. A mel-
lette álló hadnagy felkiáltott: – Tiszt távozik!

Minden katona, még a hadnagy is vigyázzba vágta magát. Az ezredes tisztelgett a kadétoknak, 
majd a hadnagynak is és sietősen távozott. Még van mit megbeszélnie más egységekkel, mert ez 
nagy esemény lesz ebben a hónapban…

MIROONA NAPRENDSZER
IV-es gázbolygó, 19-es hold, Impro cég, gyártóközpont
Fennhatóság: Amarr birodalom
Régió: Kor-Azor
Konstelláció: Tendrara
Biztonsági szint: 0.4

Skye Arran felállt a hengerszerű memória módosító berendezés kitolódó ágyáról. Egy pillanatra 
megszédült, az orvosok megfogták a vállát, de megrázva fejét jelezte, hogy rendben van. 

A fehér köpenyes emberek még a fejére helyeztek egy maszkot, egy utolsó egyeztetést végeztek 
a befekvés előtti és utáni memória állapot között és mosolyogva közölték az eredményt: az emlék-
módosítás sikeresen végrehajtódott, a kért részek kiégetve. A szolgáltatás díja kétszáz ezer ISK. 

A nő átutalta kézi termináljáról az összeget az orvosoknak. Még kapott pár tablettát is, hogy 
ezek segítsék az esetlegesen továbbgyűrűző agyszövet károsodás megállításában.  

Skye végül elhagyta a kórtermet és a kint idegesen várakozó Tiree felé biccentett. 
A férfi  remegve állt fel  a székről.  Félt,  hogy egyéb emlékeit  is elveszítheti,  melynek esélye 

ugyan minimális volt, de mégis megeshetett. Ki ne hallott volna már rémtörténeteket arról, mikor 
valaki elfelejtette a barátait, a hivatását, a képességeit, de még a saját nevét is. 

– Rendben lesz minden – nyugtatta a remegő férfit Skye.
– Hát… hát… remélem is – pislogott szaporán Tiree. 
– Na, indulj – ezzel a nő mosolyogva megtaszította a hátát, az orvosok pedig mutatták az utat, 

hogy ide feküdjön. „Mire felébred, már azt se tudja, ki maga”. Legalábbis a férfi ezt látta rajtuk. 
Kissé paranoiás volt a gondolatmenete a kezelést illetően. 

Tiree mögött becsukódott az ajtó és Skye leült az egyik székre, hogy megvárja a férfit. Gondola-
tai egy pillanatra körülötte forogtak. Többnyire Gallente és Caldari nemigen kedvelték egymást, de 
persze előfordultak kivételek. Mint kettejük esetében is. A nők között ritkán fordult elő nagy barát-
ság, bajtársiasság. Aylar hideg, és kissé beképzelt volt. Tipikus Amarr. Nem olyan kifinomult, mint 
egy szépséges Gallente nő, gondolta magáról Skye. Észre sem vette, hogy eközben elmosolyodott.  
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A teremben még várakozó férfiak és nők, akik szerelmi csalódás, vagy valakinek az elvesztése miatt 
vártak erre a kezelésre, most idiótaként tekintettek rá. 

A másik nő, Mei meg egy vadállat volt. Ugyan nem sok lehetőség kínálkozott eddig a beszélge-
tésre, de az első benyomás többnyire domináns volt a későbbi társalgásokban. És az meg nem túl 
nagy szimpátiáról árulkodott. 

Skye ezért választotta az állomáson lődörgésen társának Tiree-t. A férfi is éppolyan „lányos” 
volt, mint ő maga. Talán még vásárolni is elmehetnek együtt. Kissé vicces lesz, de hát miért ne? Ki 
a francot érdekel? 

Tiree kissé szédelegve jött ki az emlékkezelő központból és ujját feltartva jelezte, hogy minden 
rendben van. 

Megszabadultak az elhagyatott állomáson átélt emlékektől. Mik is voltak azok? Már nem is em-
lékeztek. Vagyis ez volt a megfelelő jel a kezelés sikerességére. 

Majd mosolyogva az állomás egy másik részlege felé vették az irányt, ahol Trondam-ot próbál-
ták összerakni az orvosok… 

Mei és Volre először a nő karját ment megjavíttatni. Undorítóan nézett ki. A javításból semmit 
nem érzett, mert agyában ki-be tudta kapcsolni az idegi visszacsatolást. 

Ezután a belső vérzését vizsgáltatta ki, de az, amit rögtönözve végzett magán az elhagyatott ál-
lomáson, elegendőnek bizonyult.  Végül kivettek egy közös szobát és lefürödtek. Úgy döntöttek, 
hogy ők nem égettetik ki agyukból az emlékeket. Megpróbálnak együtt élni vele. Valamint kockáz-
tatni sem akartak, hogy más részek is megsérüljenek fejükben. 

Nem volt idejük most egymás kényeztetésére és egy szót sem szóltak. Csak álomba zuhantak…

Jura újra tenyésztett kezét éppen fájdalmas folyamat közepette varrták vissza. Nem kaphatott 
fájdalomcsillapítót, mert akkor a neurális visszacsatolás kialakítása nem lesz teljes. Ez a fájdalom 
volt az ára annak, hogy a kéz újra rendesen működjön majd. 

Az egy órás folyamat végeztével a férfi arca könnybe volt lábadva a fájdalomtól. Mivel a műté-
tet úgy hajtották végre rajta, hogy közben le volt kötözve, így csak egy ép kezével markolható mű-
anyagdarabot kapott, hogy ezzel terelje el figyelmét a rettenetes fájdalomról. 

Készen lett az új kéz: az idegek, az izmok, és a bőr minden olyan lett, mint régen. Mihelyst vé-
geztek az orvosok, a férfi már újra bevehette a fájdalomcsillapítókat. Kért is ebből pár lövetet, majd 
mire hatni kezdett, gyorsan a szobájába sietett. Majd belépni már csak botorkálva sikerült, az ágyba 
pedig bezuhant és elaludt…

Islay egy bárban iszogatott valami zöld energiaitalt és figyelte az állomáson élők mindennapjai-
nak kis részletét. Nem foglalkoztak semmivel. Egymással beszélgettek és éppen egy vetkőzős kár-
tyacsatát nyomtak le. A nő vesztett, ráadásul úgy, hogy a férfi – aki elég részeg volt – úgy akarta 
magáévá tenni, hogy nem vonulnak félre. A bár emiatt elég sok emberrel telt meg és ujjongva, vala-
mint szájtátva figyelték a nyilvános szexuális bemutatót. 

A férfi persze fél szemmel figyelte őket, de még inkább a tömeget fürkészte, hogy figyeli-e őket  
valaki vagy sem. 

A híradások a Messoya rendszer kolóniájának teljes pusztulásáról beszéltek, amit a helyi élővi-
lágból kialakult halálos baktérium fedősztorijával tusoltak el. Nem volt hír róluk sem. Elképzelhető 
lenne  az,  hogy csak  a  Caldari  rendszerekben keresik  őket  minden aszteroidát  átkutatva?  És  az 
Amarr birodalmat nem ártják bele? Vagy nem is adnak nekik infót erről?

Akárhogy is legyen, itt sem maradhatnak majd sokáig. Mikor elhagyták a titkos állomás rend-
szerét, akkor bementek a féreglyukba és egyből itt kötöttek ki. Aylar volt már a főnök, mivel Tron-
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dam ki volt ütve. Ő pedig utánanézetett a helyi híradásoknak, és úgy döntött, itt megpihennek egy 
napra, mert még semmi hír nem volt róluk. Mást nem is nagyon tudtak tenni. Persze azért megbízta 
Islay-t hogy most Max – aki pihent – helyett ő figyelje egyik szemmel a Neocon-t, másikkal az állo-
mást. 

Egyelőre minden csendes, pihenjetek srácok, gondolta magában. Továbbra is figyelte az embe-
reket, a Neocon-t és a kibontakozó szexuális játék utolsó felvonását…

Croy ellátogatott az állomás cyborg karbantartó részlegébe. A javítások közel egy millió ISK-be 
kerültek, de kénytelen volt kifizetni ezt az összeget. Megjavították sérült hasát, a cafatokban lógó 
bőrt. 

Ezek végeztével – mivel az agya még ember volt –, úgy döntött, pihen egyet, így egy szoba felé 
vette az irányt, egy csuklyát fejére húzva. Név nélkül bérelt egyet, majd elvonult pihenni…

Wasp egy szállást foglalt magának. Nem merte kockáztatni a memória égetést és inkább úgy 
döntött, megpróbál együtt élni az elhagyatott állomás szörnyűségeinek emlékeivel. Aggodalmasko-
dott, hogy mi lesz ezután. Ő még tiszta, így segíteni fog Trondam-nak, addig amíg lehet. Ő maga is 
utánanézett a Neocon-ban, hogy valóban nincs-e körözés alatt. Miután erről megbizonyosodott, fe-
jében gondolatok kezdtek kavarogni és ő maga is megpróbált megoldást találni arra, hogy majd ho-
gyan jussanak be az Antiainen rendszerbe. Támadt egy-két ötlete, így ezek részleteinek átgondolása 
közben elnyomta az álom…

Max sem akarta kockáztatni a memória égetést. Az ő fejében túl sok lexikális tudás volt és nem 
akarta ezt veszélynek kitenni.

Mikor az állomásba értek, átnézte a Neocon helyi hálózatát saját magukról szóló hírek után ku-
tatva, de semmit nem talált. Tudta ugyanakkor, hogy csak idő kérdése, mikor lel valaki rájuk, utána 
a hír már futótűzként fog terjedni. Addig azonban van egy kis idő, amit kénytelen pihenéssel eltölte-
ni. 

Tudta, hogy Aylar megbízta Islayt az őrszem szerepével itt az állomáson. Ha bármi van, a férfi 
hívja őket és lelécelnek. Míg álomba szenderült, addig csak arra tudott gondolni, hogy hogyan to-
vább. Remélte, Trondamnak van még valami a tarsolyában. Mert ha nincs, akkor lehet, hogy innen 
sehová nem mennek már…

Aylar kijött az orvosi részlegből, ahol elég sok pénzt fizetett azért, hogy bordatörését egy óra 
alatt megcsinálják. Alig volt látható a bőrén valami nyoma ennek, az eljárás hatékony volt, fájda-
lommentes, de nagyon drága. 

Aylarnak volt pénze bőven, így nem sajnálta erre ezt. Kétmillió ISK-et megért, hogy ne fájjon és 
ne legyen kiütve a műtét után. 

Rettenetesen fáradtnak érezte  magát,  ennek ellenére úgy döntött,  még megnézi  Trondam-ot, 
hogy sikerült-e az orvosoknak összerakniuk a férfit. 

Mivel ő is a medikai részlegben volt, így nem kellett messzire mennie. 
A kórterembe lépve Trondam éppen egy tartályban állt, nyakig fertőtlenítő folyadékban. Az át-

tetsző üveg mögött piciny robotok nyüzsögtek és éppen az utolsó öltéseket végezték el a férfi olda-
lán, ahol egy darab hiányzott. Ezek a kis gépek újraszőtték az emberi szövetet, izmokat, ereket,  
idegszálakat, bármit, amit akartak. Az így elkészített pótlása az emberi testnek egy teljesen semle-
ges anyaggal történt, amit néhány óra alatt át fog járni teljesen a vér, kiépülnek az egyedi sejtstruk-
túrák és mintha mi sem történt volna, teljesen egészségesen jön majd ki ebből a tartályból. 
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Trondam szeme félig nyitva volt és elmosolyodott, mikor meglátta Aylar-t. A nő sem bírta meg-
állni, és örömteli arccal visszamosolygott. A franc, hát de imádom én ezt a 'matart, gondolta magá-
ban. 

Skye és Tiree már itt voltak. A Gallente nő a félig eszméleténél lévő Trondamhoz beszélt kedve-
sen, míg a Caldari férfi sem bírta megállni, és a Trondamka, Trondika kifejezésekkel gyakran illette. 

– Jól vagy, Trondam? – kérdezte nagy hanggal Aylar.
Skye és Tiree mosolyogva fordultak feléje, az orvosok pedig azonnal hozzá léptek és megkér-

ték, hogy csendesen beszéljen. A nő száját húzva bólintott,  így közel kellett lépnie a tartályhoz. 
Majd újra megkérdezte ezt, ezúttal halkan mondva. 

Trondam erőtlenül bólintott, majd lecsukódott szeme és elaludt. A piciny robotok a tartályban 
befejezték a műveletet, összecsukódtak, egészen aprók lettek, majd egy csövön keresztül kiúsztak a 
tartályból. 

Skye aggódó arccal kérdezte a nőtől:
– És te jól vagy?
Aylar megmozgatta karjait, majd kihúzta magát. 
– Jól, köszi! Sokba került a hátam, de megérte. 
– Miért, mi történt a hátaddal? 
Aylar pislogott kettőt, de aztán leesett neki a tantusz, hogy Skye és Tiree memóriaégetésen vol-

tak. Töröltették az állomással kapcsolatos, számukra nehéz emlékeket és ezzel együtt más is eltűnt.  
Remélte, hogy a népszerű, emléktörléssel kapcsolatos rémtörténetek nem igazolódtak be náluk. Ezt 
gyorsan le is tesztelte. 

– Nos, a hátamat beütöttem az állomáson, mert rosszul léptem, elestem és eltört a bordám. 
Skye és Tiree aggódó arccal figyelték a nőt, majd a Caldari férfi sóhajtott fel.
– Aylarka, vigyázz magadra legközelebb, nehogy összetörd magad még jobban. 
– Aylar vagyok. És jó, igyekszem. Mellesleg tudjátok, miért voltunk azon az állomáson?
– Fogalmam sincs – rázta a fejét Skye. – Rémlik valami, hogy menekültünk, de hogy miért, az 

passz. 
Aylar felsóhajtott, majd elkönyvelte magában a dolgot, hogy jobb ez így nekik. Ha nem bírják, 

hát nem bírják. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy mi jön ezután. 
– Mondtak valamit az orvosok, mikor jöhet ki ez a hülye 'matar? – kérdezte flegmán a nő. 
– Hé, ő Trondamka, és nem a hülye 'matar – Tiree arca durcás volt, mint egy lányé. 
Skye pedig csatlakozott a férfihez:
– Bizony, bizony, ő az én kedvesem. Tudod, össze fogunk házasodni, ha sikerül az akció – a nő 

viselkedése provokáló volt, de az Amarr nő túl hideg volt ilyen kisded játékokhoz. 
– Ja, rendben, ő bizony egy igazi férj típus. Hahaha – kacagott fel Aylar. 
Skye sértődött arccal nézett rá. De jobban belegondolt és végül is tudta, miről beszél az Amarr 

nő: Trondam általában még egy drónt is képes lett volna röptében megdugni.
Skye sértődötten elfordult Aylartól és Trondamot nézte. Tiree is sértett kifejezést erőltetett arcá-

ra, mindössze azért, hogy a „nagylányok” párbajában ő is részt vehessen. 
Aylar tekintete is Trondamra tévedt. Vajon mikor jöhet ki ebből? Két óra? Három? Vagy több 

nap? Megkérdezte az egyik orvost, aki a tartályhoz lépett, leolvasta a csak számára érthető jeleket 
és közölte, hogy nyolc óra és kint lesz. 

A nő megköszönte, majd megint a két „nagylányhoz” fordult. 
– Menjetek pihenni! Szükségetek lesz rá, Islay figyel mindent.
– Megyünk Aylarocska. Csak előbb… – kezdte Tiree, de a nő egy kiáltással belefojtotta a szót. 
– AYLAR! Nem Aylarocska, meg nem Aylika, meg mittudomén. Világos? – arca nagyon szigo-

rú, dühös volt már a fáradtságtól és kimerültségtől, és még bosszantják is ezzel a lekicsinylő meg-
szólítással.

Tiree megszeppent. 
– O… oké, Aylar, bocsáss meg – erőltetett olyan ártatlanságot arcára, hogy az Amarr nőnek min-
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den harci kedve elszállt. 
– Á, felejtsd el. Na, húzzatok pihenni! Ez parancs! Most én vagyok Trondika helyett és…  – Ay-

lar szava elakadt. Te jó ég, hát már ő is így beszél? Majd nagy levegőt vett: – Na szóval tűnjetek pi -
henni! – mondta megadó mosollyal arcán. 

Skye egy csókot küldött az alvó férfi felé, majd Aylarra pillantva barátságos mosolyt erőltetett 
arcára. A másik nő ugyanígy viszonozta a bájvigyort. Végül Tiree-val kisétáltak a medikai részleg-
ből és távoztak. 

Aylar az alvó Trondamhoz fordult és halkan suttogta maga elé:
– Na te hülye! Nagyon nagy szarban vagyunk! Kelj fel minél hamarabb és vedd át az irányítást  

tőlem, mert nagyon hamar le fogok lőni valakit! Siess 'matar! – majd ő is egy csókot küldött az alvó 
férfi felé és elhagyta a medikai blokkot. 

Miss Fran és a kopasz újra be voltak zárva a Hurricane egyik kabinjába. Kaptak mindent, amire 
szükségük volt, kivéve a Neocon hozzáférést. 

– Vajon el tudnak juttatni minket oda? – kérdezte a kopasz a nőt.
– Nem tudom. Szerintem nem. De nincs más választásunk, mert ők az egyetlen esélyünk – vála-

szolt a szőke a sarokba kuporodva. Még mindig látszódott rajta a sokk, ami a Messoya kolónián és  
az elhagyatott állomáson érte. 

– És mi van, ha nem jutunk el oda? 
A nő maga elé nézve válaszolt. 
– Akkor meghalunk, vagy egy életre börtönbe kerülünk, vagy kísérleti nyulak leszünk. Mivel 

ami bennünk van, elég értékes, ezért én inkább arra voksolok, hogy majd bevetnek minket. 
– Igaz – gondolkodott el a férfi. 
– Nem is tudom… azért ez a Trondam Rei jó választás volt – húzta össze szemét félig moso-

lyogva a nő. – Nem gondoltam volna, hogy idáig sikerül eljutnunk. 
– Ez igaz, de még csak most jön a java. 
– Az bizony – a nő fáradtan félrehajtotta a fejét. 
– Vajon – kezdett el járkálni a kopasz – tud még hozni segítséget? Mert ha nem, akkor nem ju-

tunk be az Antiainen rendszerbe. 
– Fogalmam sincs, hány haverja van még. Ugye ha emlékszel, akkor a Caldari Haditengerészet 

már el akart kapni minket. Meg az Angel Kartell is. És persze a Concord. Trondam mondott már va-
lami olyasmit, hogy ezek tudják, mi a végcélunk. Tehát ott nagy balhé lesz. Nem tudom, hogyan 
fognak minket bejuttatni a féreglyukba. 

– Igen, ez jó kérdés. Akkor úgy tűnik, azon áll minden, hogy mit tervez majd Trondam Rei. 
– Így van – bólogatott nagyokat a szőke. 
Majd elvonultak tisztálkodni és mindketten lefeküdtek. Ha már ki nem mehetnek, akkor leg-

alább annyit pihenjenek, amennyit csak lehet. 

Nyolc óra múlva…

Trondam magához tért az erőtérágyon. Óvatosan kinyitotta a szemét és fölötte a kecsesen moz-
gó robotkart látta, amint éppen egy injekciót ad be neki. Egy pillanatra felszisszent, amint a tű a kar-
jába hatolt, de utána érezte az energiát, amit a folyadék kezdett ébreszteni benne. 

Másodpercről másodpercre tisztult ki látása, hallása és kába gondolatai. A robotkar halkan zi-
zegve félrehúzódott és a felette lévő fehér lámpa fényét egy ismerős arc takarta el, egészen közelről: 
Skye mosolyogva bámult bele az arcába. 

– Kukucs, Trondam szívem, ébresztőőő – adott ki éneklő hangot magából a Gallente nő. 
– Trondika, Trondika – tapsolt mellette szaporán Tiree. 
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A férfi már teljesen ki tudta nyitni a szemét, sőt még elég erőt érzett ahhoz is, hogy felüljön. Ki-
váló volt a belé fecskendezett szer. 

Amint függőleges helyzetbe emelte felsőtestét, körbenézett. Croy, Islay és Wasp kivételével itt 
volt mindenki: Mei, Volre, Aylar, Max, Skye, Tiree, Jura és nagy mosollyal, némileg kipihentnek tű-
nően pillantottak rá. 

– Ejha de jól nézel ki 'matarom – kacsintott mosolyogva Aylar. – Kábé mint egy tócsa okádék.
– Kapd be – nevetett fel fáradtan a férfi. 
– Én ugyan nem – lépett Skye mögé a nő –, de valaki nagyon szeretné már ezt szerintem – ezzel  

hátba taszította. 
– Hé! – kiáltott fel imitált mérgelődéssel a Gallente nő. 
Trondam leendő feleségére nézett, aki elpirult és látszólag élete egyik legnagyobb örömét élte 

át. A férfi hirtelen kinyúlt, elkapta Skye kabátját és magához rántotta. Majd megcsókolta. 
A nő először  nem ellenkezett,  behunyt  szemmel  élvezni  kezdte ezt.  Azonban felpattantak a 

szemhéjai és kétségbeesetten tolni kezdte el magától a férfit. Amint befejezték a csókot, lihegve 
mondta. 

– Nagyon szépen kérlek, azonnal mossál fogat! – törölgette száját. 
Trondam feje vörös lett. Hát persze, hiszen majdnem fél napig volt öntudatlan, még szép hogy 

rothadó hús illata és íze van a szájának. 
– A franc, ne haragudj! Akkor majd később folytatjuk. 
Skye nagyokat pislogott és szája elé tartotta kezét. Talán hányni akart, vagy csak köpni egy na-

gyot, ezt látszólag ő maga sem tudta eldönteni. 
Mei és Volre a háttérből figyelték a kis jelenetet, majd mosolyogva a férfihez léptek. 
– Trondam! – kezdték teljesen egyszerre. 
– Na, a turbékoló vágóhíd párocska. Hogy vagytok?
– Már jobban – kezdte Volre. – Aludtunk egy nagyot és már alig vártuk, hogy kimássz innen. 
– Tényleg aludtatok?
A Gallente férfi elvörösödött. 
– Ööö, igen, aludtunk – kezdett magyarázkodni és segítségkérően nézett barátnőjére, de az csak 

lazán legyintett egyet. –  Most tényleg csak pihentünk, hidd el. Ránk fért az állomás miatti…
Itt elakadt a szava és aki most szeretett volna mondani valamit, abba belefagyott szó. Kivéve 

egy embert: 
– Miért, mi történt az állomáson? – kérdezte kíváncsi arccal Skye. 
Trondam úgy nézett rá, mintha éppen valami szörnyeteggé változna. Majd egy másodperc után 

leesett neki: memóriaégetés. Rájött, hogy a bambán mosolygó Skye és Tiree megcsináltatták ezt. 
– Gourl-ról tudtok valamit? – kérdezte Trondam témát váltva, bűnbánó arccal.
– Islay figyeli most Max helyett a Neocon-t, de eddig semmit nem talált. – Kezdte magyarázni 

Aylar szomorúan lehajtott fejjel. –  Nemsokára Max váltja fel, talán ő majd rábukkan valamire. 
– Értem. McDuglas jelentkezett már? Az új testében úgy értem. 
Miközben Aylar nemlegesen a fejét rázta, hirtelen Tiree kérdezett valamit, meglepődött arccal 

fordulva Skye felé. 
– Miért, mi történt azzal a cuki kapitánnyal? 
Skye butus módon megvonta vállát, mert már fogalma sem volt, hogyan járt a férfi. 
A többiek inkább csendben maradtak. Elég értelmetlen volt így társalogni. 
Jura gyorsan témát váltott: 
– Trondam barátom, Aylar-nak igaza van. Tényleg valami ürüléknek nézel ki – húzta száját pi-

masz vigyorra a nagydarab férfi. 
– Na, te is kezded? – kacagott fel Trondam, amin maga is meglepődött, hogy sikerült. 
– De most komolyan. Még van idő, pihenj egyet! 
– Á, kösz nem. Amit az előbb kaptam injekció, az valami hasadóanyag lehetett, mert olyan erőm 

teljében érzem magam, hogy nem is igaz. 
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– Biztos? – húzta fel a szemöldökét Jura. 
– Aha, tuti. Lehet, hogy szarul nézek ki, sőt inkább biztos, de hidd el, rohadt jó ez a cucc. 
Max csak csendben vigyorgott. Nem szólt a férfihez, de arcáról egyértelműen lerítt, hogy Min-

matar ide vagy oda, örül, hogy épen és egészségesen látja. 
Mei tette Trondam vállára a kezét. 
– Figyelj! – ezzel leült az ágyra a férfi mellé. – Mi most megyünk és iszunk egyet. Még van  

több, mint 16 óránk. Nem jössz?
– Inni? Neked elment az eszed, míg aludtam? Ha itt is ránk találnak, akkor… – kezdett el felhá-

borodni a férfi. 
Azonban a többiek mind halványan mosolyogtak. Valami történt, amiről a férfi nem tudott. 
Mei folytatta: 
– Tudod, hol vagyunk? Az Amarr birodalom területén. Ezek nem foglalkoznak velünk, nem tud-

nak a vírusról sem. Vagyis biztonságban vagyunk – a nő hirtelen Trondam tarkóját kezdte simogatni 
brutális kezeivel. A mozdulat olyan érzékeny volt, hogy a férfinek küzdenie kellett, hogy a jóleső 
érzés keltette ágyéktájéki bizsergést elnyomja. 

Trondam kétségbeesve nézett Volre-ra, de a férfi mosolyogva megvonta a vállát. Tudta, hogy 
Mei csak kacérkodik, de nem komolyan. 

A férfi megköszörülte a torkát, miközben félretolta a nő kezét.
– Na, hogy is vagyunk mi teljes biztonságban? 
– Úgy te marha, hogy – vette át a szót unottan Aylar – Max halottnak jegyeztetett be minket és  

ideiglenes új azonosítónk van. Ez nemsokára lejár persze, de most élvezzük ki azt, hogy nem léte-
zünk. Ha pedig még le is jár ez, akkor is további hosszú órák, talán napok kellenek, míg valaki itt 
ránk talál. 

Trondam elgondolkodott. Az állomáson átélt szörnyűségek legjobban Skye-t és Tiree-t viselték 
meg, de ők kiégettették ezt az emléket. A többiek pedig úgy tűnt, keményebb fából vannak faragva, 
mint hitte. Ugyanakkor abban is biztos volt, hogy a kiadós alvás és némi serkentőszer is közre ját-
szott abban, hogy ezeket az emlékeket fel tudják dolgozni ép ésszel. Aztán rátért gondolatban erre 
az ideiglenes azonosítóra. Tudta, hogy létezik ilyen, ha valakinek a klónja aktiválódik, mert meghalt 
az eredeti teste, akkor néha időbe telik, míg a rendszeren átfutnak az új testről szóló információk. 
Ezt egyszerűen oldották meg ezzel az ideiglenes azonosítóval, ami jelezte, hogy „friss test”. Ezeket 
az embereket sokszor mentálisan instabil embereknek tekintették és még a hatóságok is úgy kezel-
ték őket, mint az őrülteket. Idegrohamok, emlékezetvesztés, zombiszerű viselkedés, napokig alvás, 
személyiségzavar, vagyis széles skálán mozogtak a tünetek. De persze ennek az azonosítónak a se-
gítségével, ha valaki igazán akarta, kinyomozhatta, ki az illető valójában. Ehhez a folyamathoz ma-
gas rangú ügynökök, tisztek, rendőrök férhettek csak hozzá. Mivel ilyenből nem bújt el minden asz-
teroida mögött egy, azt jelentette, hogy kevesen foglalkoznának velük. 

– Értem – bólogatott nagyokat Trondam, jelezve, hogy ez bizony nagy ötlet volt. 
– Na, akkor benne vagy az ivásban? – kérdezte csábosan Mei, de ezúttal elmaradt a tarkó simo-

gatás. 
– Még szép. Van mit levezetni. Mi az állás most a Neocon-ban? 
– Islay figyeli, és fent van a bárban – mondta unottan Aylar. – Semmi mozgás. Legalábbis itt.
– Akkor jó – bólogatott Trondam a nő tekintetét fürkészve. – Elmegyek lefürdök, meg ilyesmik 

és utána akkor igyunk egyet! Mindenki a vendégem! – ezzel kikászálódott az ágyból és ugyan úgy 
érezte, ereje teljében van, mégis megszédült egy pillanatra. Mei és Volre azonnal megfogták a kar-
ját, és megtartották. Skye pedig elé lépett és a szemébe nézett, azt figyelve, nincs e valami furcsa 
pupilla reakció. De semmi nem volt. 

Trondam néhány másodperc múlva megállt a saját lábán. Mindannyian mosolyogva léptek hoz-
zá, megveregették a vállát. Mikor látták, hogy minden rendben van, elviharzottak a bár felé és fa-
képnél hagyták. 

A férfi fáradtan felnevetett, majd elindult a szobája felé, ahol tisztálkodott. Ennek végeztével új-
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ra felöltötte tiszta ruháit, de amint ki akart lépni a folyosóra, hogy kövesse a többieket, Skye állta 
útját. 

– Megfürödtél? – kérdezte gyanakvóan. 
– Ööö, igen, fogat is tisztítottam. 
– Hihi – húzódott széles vigyorra a nő szája és rávetette magát a férfira…

Egy óra múlva Skye és Trondam beléptek az állomás egyik bárrészlegébe. Az eddigi helyekkel 
ellentétben ez viszonylag – néhány táncost leszámítva – csöndes volt, szolid. Mivel az Amarr biro-
dalom területén jártak, nem maradtak el a vallási, gyülekezeti felhívások és csatlakozási ösztönzé-
sek, melyekért cserébe pilótaképzést kaphattak a rend tagjai, és karrierlehetőségekkel is csábították 
az új hívőket. 

A nem túl nagy méretű terem lézershow-nak adott otthont, a füstöt különféle színes és szép min-
ták, és teljes rövidfilmek vágták keresztül, itt-ott elfolyatva részleteiket. Egy-egy űrhajó szállt át ké-
kes színben hullámozva, piros és zöld táncosok egyenként és csoportban mozogtak hang nélkül, sár-
ga színű térítők prédikáltak szavak nélkül. 

A falakon a Scope hírcsatorna kivetítései mentek, aki szerette volna hallgatni ezt, az csatlakozó-
kat találhatott a falban, amire „rálóghatott” agyával, de akár egyszerűen fel is lehetett hangosítani 
egy érintésre felragyogó irányítópanelen. 

A dohányfüsttel együtt kiömlött energia és szeszes italok szaga töltötte meg a termet. Elviselhe-
tő hangerővel szólt valami mámorító zene, kényelmesen lehetett beszélgetni egymással. 

Elég sokan tartózkodtak a helyiségben, de szinte csak Amarr származású férfiak és nők. Fényes, 
világító ruházat, lenge öltözék, vallási uniformis és katonai egyenruha egyaránt látható volt az em-
bereken. Legtöbbjük beszélgetett egymással, akadt, aki a bárpult közelében múlatta az időt, fejéből 
egy vékony dróttal csatlakozva a falra, hogy figyelje a kivetítőt. A jelen lévők egy kis része lazán 
táncolgatott, némelyek robotikus mozdulatokat utánozva, de olyan is volt, aki mint az őrült, faltól 
falig rohanva, kapálózva próbált a táncművészet rejtelmeibe belekóstolni. 

Amint beléptek, a terem sarkából egy fémasztal körül ülve megpillantották társaikat. Aylar fel-
emelkedve intett nekik, majd Trondam és Skye átvágtak az embereken. 

Amint odaérkeztek, a többiek mind mosolyogva nyugtázták kettejük jelenlétét.  Skye úgy vi-
gyorgott, mint akit szeretkezni visznek, pedig éppen onnan jött. Trondam pedig hasonló ábrázattal 
mutatta jelét annak, mintha nemi szervét még mindig egy láthatatlan kéz simogatná. Aztán persze 
észrevették, hogy ez a kéz nem is volt láthatatlan, hiszen Skye még mindig ott tapogatózott. 

Mei lazán le volt csúszva a sarokban és egy szeszes italt ivott szívószállal. Volre karja védeke-
zően volt a nő nyakán nyugtatva, de persze a helyzet éppen ellenkezőleg történt minden esetben. A 
férfi még mindig viselte azt a cowboy kalapot. 

Jura az italába bámult, de mikor meglátta Trondam-ot és Skye-t, röhögni kezdett. Majd fájdal-
masan felszisszent a kezébe hasító fájdalomtól. Még kell egy kis idő, míg újra jó lesz. 

Max most nem volt itt, ő már a Neocon-t böngészte és figyelt mindent, amit tudott. Croy úgy-
szintén távol maradt. Nem volt egy nagy társasági ember. Wasp is inkább a pihenést választotta. Is-
lay hasonlóképpen.

Tiree boldogan mosolyogva tapsikolt, mikor észrevette, hogy Trondam és Skye egy nagyon kel-
lemes órát töltöttek el együtt. Majd odafordult és a tömegben figyelte a… fiúkat, eközben ajkait 
nyalogatta nyelvével. 

Aylar pedig már újra mulatni kezdett jókat a Caldari férfin, sőt, azt is közösen beszélték meg, 
hogy ki a jó pasi, ki nem. Mikor a nő meglátta Skye-t és Trondam-ot, elismerően bólintott, hiszen 
tudta, hogy ha a faszlovag 'matart valaki így lerendezi, hogy ilyen arcot vágjon, akkor az a nő iga-
zán tudhat valamit. Ennek ellenére nem egy büszkén mosolygó másik nőt látott, hanem egy vihorá-
szó tizenéves kis csitrit. Mert bizony Skye így viselkedett néha. 

Aylar-ban kavarogtak a gondolatok róla: kibírhatatlan, idegesítő kislányos viselkedés, jól látha-
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tóan nagyfokú szexuális tapasztalattal párosulva, és mindez az „elragadó” teremtés egy Falcon vé-
reskezű kapitánya volt. Ez ám az összetétel. Aylar kedvelni kezdte a Gallente nőt. Sőt, valami mást 
is érzett, amit Mei esetében is már: nagyon szimpatikus volt neki, sőt, valami több is. 

Mikor tekintetük találkozott, Skye rémülten nyitotta még nagyobbra szemét, ugyanis Aylar is az 
ajkait nyalogatta, miközben őt nézte. Majd az Amarr nő észbe kapott és diszkréten elfordította a fe-
jét. 

Persze ezt Mei és Volre észrevették és finoman mosolyra húzták szájukat. Azon gondolkodtak, 
hogy ez ám a társaság. Bár a mondás úgy tartja, hogy a csapat olyan, mint a vezére. És mivel Tron-
dam sem volt teljesen rendben agyilag, így ez a társaság illett legjobban hozzá. 

Egy dologban mindannyian egyetértettek: ha sikerül a feladat,  akkor hosszabb távon fognak 
együtt dolgozni. Céget alapítanak majd és így fognak együtt repülni. Feltéve persze, ha sikerül az 
akció…

Az esélytelenek nyugalma. Talán ez volt a legjobb kifejezés arra, ahogyan most viselkedtek. 
Ugyan volt idejük, biztonságban is vannak, és ha kívánhatnának, akkor inkább itt maradtak volna az 
idők végezetéig. De a vírus idővel kinyírja őket és előbb utóbb rájuk találnak. 

A késleltető szérum elég jóra sikerült. Mielőtt beléptek az állomás légterébe a hangárból, a ko-
pasz beadta nekik ezt, majd újra elvégezte a teszteket, hogy mennyit maradhatnak távol Miss Fran-
tól. Az eredmény megdöbbentő volt: több, mint ötven óra. Egyik pillanatban az ötlött fel agyukban, 
hogy megérte bemenni érte az elhagyatott állomásra, másikban meg McDuglas és Gourl elvesztésén 
rágódtak. 

A Caldari férfi azonban még mindig nem jelentkezett az új testében. És elérni sem tudták. Ő 
nem volt körözött, mint a többiek, a klónját nem őrizte a Concord… elvileg… Vajon mi történhetett 
vele? Hol van most? 

Trondam felállt egy pillanatra. Valami köszöntő féleségbe akart kezdeni. 
– Srácok, először igyunk Gourl-ra és McDuglas-re! 
Megemelték poharukat, majd ittak egyet abból, ami előttük volt. Ezután egy perces tiszteletadó 

csend következett értük. Skye és Tiree továbbra sem értette, mi történt velük, csak azt tudták, hogy 
meghaltak. 

Trondam ezt követően megköszörülte a torkát és folytatta:
– Örülök, hogy itt vagytok még mindig. Remélem Wasp, Max, Islay és Croy is becsatlakozik a 

későbbiekben. Annyi szent, hogy ha sikerül ez az egész, akkor szeretnék egy céget alapítani és sze-
retném, ha mind tagjai lennétek.

Azt várta, hogy örömmel jelentkeznek majd, de ehelyett egy nyomasztó érzés uralkodott el raj-
tuk, melynek Aylar adott hangot: 

– Trondam, most csak lazítunk és nem ünneplünk. Még hátra van a java ennek a kupac szarnak. 
Vagy nem?! – hajtotta félre a fejét a nő kötekedve.

 Trondam agyára is súlyos köd borult. Valóban, most jön a java. 
– Hogyan akarsz bejutni az Antiainen rendszerbe? – kérdezte újra Aylar, majd italához fordult.
Trondam nem jött zavarba.
– Érdekes lesz, az egyszer biztos – kezdett el mosolyogni magabiztosan. Majd meg kellett fog-

nia az ágyékánál matató Skye kezét és derekára tennie. 
– De mégis, hogyan? – fordult Aylar újra a férfi felé cinikus tekintettel, majd a kézben tartott  

pohárból inni kezdett. 
Trondam hangja suttogóra váltott: – Elraboljuk az egyik Concord parancsnokot – tette szája elé 

ujját. 
Aylar kiköpte az italát és köhögni kezdett, Mei kettéharapta a szívószálat, Volre a kalapját igaz-

gatta idegesen, Skye abbahagyta a férfi nyakának csókolgatását, Tiree a szája elé kapta kezeit, Jura 
pedig beletörődően hajtotta le fejét. 

Nem szóltak semmit, mert a hónap őrültségének díját éppen Trondam vitte el. Aki mosolyogva 
nézte embereit. 
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– A részleteket persze nem itt fogjuk megbeszélni. Skye már tudja, ezért szépen kimegyünk a 
mosdóba és egyesével kijöttök. Mi most bemegyünk, Mei te mész Skye-vel, Volre te jössz velem! 

Öt perc múlva…

Aylar mérgesen jött ki a női mellékhelyiségből és az éppen másikból kilépő Trondamhoz for-
dult. 

– Hát, inkább írd le, vagy beszéljük meg kettesben újra, mert én csak azt hallottam ettől a libá-
tól, hogy: tyű, bamm, huss, és akkor bumm, nyekk, és bumm és hippihó, meg ilyesmik. Bocs, de én 
ezzel nem tudok mit kezdeni. 

– Egyetértek – csatlakozott Mei a panaszkodáshoz. – Nem tudom, kis barátnődnek van-e valami 
beültetése, de ha nincs, akkor egy agy nem ártana neki. 

– Jó, jó, oké – szabadkozott Trondam. – Akkor gyertek a férfi mosdóba!
– Hát hova is lehetne máshova menni?! – panaszkodott száját húzva Aylar, de elindult a férfi  

után, Mei pedig követte. 
Skye szeme egy pillanatra kimeredt, amint éppen kijött a női mosdóból és látta bemenni leendő 

férjét az Amarr és a Minmatar szukákkal a férfi mellékhelyiségbe. Utánuk szeretett volna szaladni, 
de Volre már ott termett az ajtónál.

– Ne zavard őket! 
– Hé, mit képzelsz? – kezdett el kiabálni Skye. – Engedj be! – kezdett erőszakosan tolakodni. 
Volre megfogta a nő vállát, és a falnak nyomta a hátát. Majd egészen közelről beszélt az arcába. 
– Figyelj, nem történik bent semmi. Az én barátnőm is odabent van, nem engedtem volna be, ha 

nem tudnám, hogy rendben lesz minden.  
Skye még küzdött azzal, hogy kiszabaduljon a férfi markaiból, de feladta. Izzó tekintettel nézett 

Volre szemébe. Majd hirtelen hangulatváltás következett: a nő elragadó kislányos arcot öltött és sza-
porán, ártatlanul pislogott, jelezve, hogy megadja magát. 

Volre eleresztette és éppen mondani akart még valamit, de Skye hirtelen elslisszolt előle és be-
robogott a férfi mosdóba. 

Bent Trondam éppen a hosszú, tükör előtti mosdón ült, a két nő pedig karba tett kézzel állt előtte 
és hallgatta a férfi tervét. 

Skye megkönnyebbülten sóhajtott egy nagyot, hogy nem történik semmi rossz, majd felszegett 
fejjel kivonult. 

Aylar és Mei zsibbadt hallgatásba burkolóztak. Trondam pedig csak megadóan tárta szét kezeit.
– Mit tudnék tenni vele? Szeret engem és féltékeny. Azt hitte, azért jöttetek be ide, hogy leszop-

jatok. 
Aylar és Mei elhúzta a száját, amint a férfi kimondta az orális szex egyértelmű részletét. Hát 

persze, mást se szeretett volna jobban ez a faszlovag, mint a két másik nősténnyel is élvezkedni. 
– Az nem tűnt fel neki – kezdte cinikusan Aylar –, hogy gondolkodó szerv hiányában képtelen 

elmagyarázni egy akció részleteit és ezért vagyunk itt? 
– Na ja – csatlakozott Mei is –, és ez a visító kislányos viselkedés pedig rohadt idegesítő. Min-

dig azon agyalok, hogy a francba tudja elvezetni azt a Falcon-t.
Kétségtelen tény volt, hogy bármit is művelt Skye, bárhogyan is viselkedett, a remek pilóta cí-

met senki nem vitatta el tőle. 
Végül folytatták a megbeszélést és Trondam befejezte tervének felvázolását. Nem tűnt egysze-

rűnek, de lehetetlennek sem. Meg tudják csinálni, főként azért, mert ha valamire, hát erre a húzásra 
semmiképpen nem számít majd az ellenség. 

A megbeszélést követően elhagyták a mosdót és újra az asztal köré ültek, hogy folytassák leve-
zető italozásukat, mielőtt újra útnak indulnak…
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Wasp néhány órával később hívta fel Trondamot, hogy csatlakozási szándékát jelezze az italo-
zásban. A férfi kissé ittas hangon válaszolt, és csak annyit mondott, hogy rá is szükség van. 

Wasp meggyorsította lépteit, majd a felvonószekción át a szórakozórészlegbe sietett. 
Mikor betoppant a bárba, már látta, hogy jobban tette, hogy nem volt itt az elejétől fogva velük. 

Döbbenten állt az ajtóban. Nem nagyon akart bemenni, de úgy döntött, hogy inkább mégis így tesz.  
Ő csak egy energiaitalt fog inni és úgy tűnt, vigyáznia kell a többiekre. 

A Minmatarok többnyire galaxis szerte a legnagyobb bajkeverők hírében álltak. Sok nívós hely-
re be sem engedték őket, ha pedig mégis sikerült valahogy bejutniuk, akkor a biztonsági emberek le 
sem vették róluk a szemüket. A megfigyelő rendszerek hasonlóképpen figyelték minden mozdulatu-
kat. 

Ez az állomás azonban nem volt elit hely, csak egy átlagos bár. Ugyan az Amarr faj volt a domi-
náns a jelenlévők közt, de úgy tűnt, nem foglalkoznak a lenézett Minmatarokkal. 

Wasp a pulthoz lépett és a cyborg csapostól egy energiaitalt kért. Ezt megfogva egy szívószálat 
tett bele és megfordult, hogy szemügyre vegye a többieket. 

Mei tökrészegen hevert az egyik sarokban, a nyál folyt ki a száján, miközben aludt. Mellette 
Volre fején a cowboy kalap féloldalasan állt, és a férfi látszólag csak ült az asztalnál, bambán maga 
elé meredve. Szinte nyitott szemmel aludt.

Skye félmeztelenül ült a bárpulton, formás melleiről Trondam éppen valami fekete folyadékot 
nyaldosott le. Majd a két lába közt a föld felé csúszott és elájult. Zuhanás közben a nő megpróbálta 
elkapni, de az lett a vége, hogy a súlyos test magával rántotta és ő is a padlóra esett, majd ott kacag-
ni kezdett. 

Jura Mei és Volre mellett ült, de már az asztalra borulva aludt. 
Aylar néhány Amarr férfi társaságában éppen hangos kacaj közepette történeteket mesélt űrcsa-

tákról és Trondamról. Ő is elég részeg volt, és az előadás közben szinte kínosan írta körül azt, hogy 
kik vadásznak rájuk. De sosem volt teljesen egyértelmű a történet. 

Tiree pedig éppen átkarolta ezen hallgatók egyikét és arcát simogatta. A másik hím is hasonló 
érdeklődésű volt, vagyis inkább a férfiak érdekelték. Ez az öltözetéről szinte üvöltött. 

Wasp nem hitte el, hogy erre még képesek lesznek az után, amit átéltek az elhagyatott állomá-
son és amilyen slamasztikában jelenleg is vannak. Nem tartotta kizártnak, hogy egyikük-másikuk 
töröltette a memóriája egy részét. Ha tippelnie kellett volna, akkor Skye és Tiree. Nem is tudta, mi-
lyen igaza van. 

Mei észhez tért és megpróbált felállni, de csak egy hatalmas csörömpölés lett belőle, ahogy 130 
kilós testével először az asztalra zuhant, ott összetört mindent, majd újra döngve a padlóra esett. És 
újra elaludt. 

Volre oda sem nézve próbálta megfogni a kezét, de mikor nem sikerült, csak legyintett egyet és 
ivott egy újabb kortyot. 

Jura elfeküdt a sarokülő alkalmatosságon és úgy folytatta a szunyókálást. 
Trondam továbbra is a földön feküdt mozdulatlanul és aludt. Azonban Skye dülöngélve talpra 

állt, felvette melltartóját, visszaült a bárpultra és ekkor vette észre Wasp-ot. Miközben odatolta ma-
gát, minden poharat és üveget lelökött fenekével. 

Wasp a csörömpölés felé pillantva ijedten vette észre, hogy a teljesen részeg Gallente nő éppen 
nagy mosollyal és ködös tekintettel közeledik feléje. Majd mikor a férfi mellé tolta magát, megszó-
lalt: 

– Szióka Waspika, aranyoska, puszika, kérek, kérek – majd száját csücsörítve tartotta a férfi felé 
és behunyta szemét. 

Wasp nem akarta megcsókolni a nőt, pedig ha valamikor, akkor most lett volna rá lehetősége. 
De nem akart még több bajt a nyakába azzal, hogy Trondam – aki ugyan ki volt ütve – nőjét most  
kezelésbe vegye. Igazából Skye-vel most bárki azt csinált volna, amit akar. 

Míg a nő előre hajolt csukott szemmel és várta Wasp-tól a csókot, addig a bárpult szélére tá-
maszkodó kezei lecsúsztak onnan és a nő egy fejessel előre a padlóra hullott.
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Ketten nekiálltak felszedni a földről és ráültették egy székre. A feje erőtlenül előrecsuklott és el-
aludt. 

Tiree közben eszelősen markolta újdonsült barátjának hátsóját. Wasp szeme kiguvadt ennek lát-
tán, majd mikor ketten éppen csókot adtak egymás szájára, inkább úgy döntött, ezt nem figyeli to-
vább. 

Aylar történetei kezdtek unalmasba menni és már senki nem figyelt rá. Egyedül ült az asztalnál 
és felsőteste kissé imbolygott, ahogy éppen küzdött az asztalra borulás ellen.

Wasp nem hitt a szemének. Ez talán álom? Lehetséges ez, hogy ezek itt tényleg ennyire idióták? 
Még a hidegvérű Aylar Bren is? 

Gondolatait egy hívás szakította félbe, ami felébresztette álmából. Igen, aludt. Álmodta az egé-
szet. Trondam hívta. Wasp álmosan kérdezte, mi van. 

A Minmatar férfi meghívta italozni, amit örömmel fogadott el. Miközben felöltözött, jót mo-
solygott magában az álomról. De tudta, szerencsére a társai nem ennyire hülyék. 

Elindult a szórakozórészlegbe…

Húsz perc múlva…

Mikor a bárhoz ért, akkor a látvány felülmúlta álmait. Ugyanis tömegverekedés zajlott. A bár 
előtti területre már kitódultak az emberek és mindenki ütött mindenkit, akit tudott. És a középpont-
ban nem más volt, mint a három Minmatar…

Mei vissza kellett, hogy fogja magát, mert egy-egy ütése kivégzett volna a verekedők közül né-
hányat. Persze őt is támadták sokan, de ügyesen félretáncolt. 

Volre is osztotta a pofonokat rendesen, és persze kapott is. Egy megtermett kopasz Amarr férfi 
éppen hasba rúgta, majd mikor összegörnyedt, a fejébe is kapott egyet. A cowboy kalap lecsúszott  
fejéről és ájultan terült el a padlón. 

Jura üvöltve taglózta le az embereket. Jó nagy darab volt így sokszor hárommal is nekiállt egy-
szerre bokszolni. Persze kapott ő is az arcába, de annál többet adott. 

Aylar vigyázva, nehogy vérfürdőt csináljon karpengéjével, óvatosan harcolt. Egészen addig, míg 
valaki egy súlyos fémkockával fejbe nem verte hátulról. A nő szeme fennakadt, és összeesett. 

Skye-nek nem volt ellenfele. Ő csak ide-oda ugrált és egy-egy hatalmas pofont kevert le egyik 
másik férfinak. Elég bátran harcolt, de csak azért, mert bájos arcát senki nem akarta összetörni. 

Trondam Jura-hoz hasonlóan puszta elemi erejével taglózta le a rá támadókat.  Hatalmasakat 
ütött, akit eltalált, és nem ájult el, az inkább elfutott. 

Tiree pedig egy kábelt tépett ki valahonnan és a végén lévő detektort pörgette veszettül. 
Azonban nem csak ők voltak a bajkeverők. A jelen lévő emberek egymással is véres harcot vív-

tak, ütötték, rúgták egymást, ahol érték.
Wasp nem tudta, mit tegyen, ezért úgy döntött, hogy az ájult Aylar-t és Volre-t elhúzza a közel 

ötven verekedő ember közeléből. Tudta, hogy nemsokára jön az állomás biztonsági személyzete. 
Ezt nem kéne megvárni, mert akkor egy marhaság miatt bukhat az egész mutatványuk. 

Fogalma sem volt, miért tört ki a verekedés, de 90%-os valószínűséget ítélt meg annak, hogy a 
három Minmatar robbantotta ki. De mégis miért? Talán Amarr bázison nem bántak velük jól? Mégis 
mit várnak? Hogy majd befogadják őket? „Ó, te szegény Minmatar, gyere, meséld el mi fáj!” Vagy 
hasonlók?

Mivel úgy döntött, nem keveredik bele a bunyóba, ezért az eszméletlen Aylar-t és Volre-t cipelte 
biztos helyre. 

Skye éppen melléje zuhant a padlóra egy hatalmas pofontól. A nő szája belül felrepedt és köpött 
egy adag vért, majd sikítva felugrott és újra belevetette magát a csatába. 

Miközben Wasp az éppen ájult Aylar-t ültette a fal tövébe, a fejét súrolta valami: Tiree úgy pör-
gette azt a detektort, mint egy buzogányt. 

Volre ájult teste következett, a Gallente férfit Aylar mellé helyezte el ülő pozícióban, majd fejét 
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letakarta a cowboy kalappal. 
Trondam közben kapott egy hasba rúgást, majd egy hatalmas lengőst és elterült. Amint tekintete 

egy pillanatra találkozott Wasp-éval, azt lehetett leolvasni róla, hogy „jöhettél volna hamarabb”. Ez-
után a földön fekvő Minmatar férfi köré három Amarr állt és rugdosni kezdték. 

Egy üvöltéssel Jura termett ott és nekirontott ezek közül az egyiknek. Majd bemosott neki egy 
hatalmasat. 

Wasp sem nézhette  ezt  tétlenül  és  megpróbálta  megvédeni  Trondamot.  Nekirontott  a  másik 
nagydarab fickónak és ledöntötte lábáról. Rögtön rájött, hogy ezt nem kellett volna tennie. Egy nit-
rogén tartály lendült a feje felé, ami pontosan homlokon találta. Azonnal elájult…

Húsz perc múlva…

Wasp magához tért. Még kissé forgott körülötte a világ, fájt a feje, a homlokán egy hatalmas du-
dor éktelenkedett, de ezektől eltekintve rendben volt.

Utolsó emléke a nitrogéntartály volt, amivel fejbe vágta valaki. Most körülnézve egy tucatnyi 
férfit és nőt látott eszméletlenül a földön feküdni, egyet ezek közül pedig éppen hordágyra tettek és 
úgy vitték el. 

Nem látta sehol a társait. Biztosan elmenekültek. Ekkor hirtelen egy elsősegélyrészlegben szol-
gálatot teljesítő férfi lépett hozzá és kérdezés nélkül jeget nyomott a homlokához. Wasp felszisz-
szent, de kivette a férfi kezéből a hideg csomagot és ő maga tartotta fejéhez. 

Az egészségügyi tiszteken felül egy újabb tucat, kézi fegyveres, sokkolóbotos biztonsági embert 
látott. Éppen egy Amarr férfit vittek el bilincsben. Ezek közül az egyik Wasp-hoz lépett:

– Azonosítót!
A férfi nagyot nyelt. Elvileg ugyan ő tiszta, így nem kéne félnivalójának lennie. De mégis, vala-

miért összeszorult a gyomra. 
Átnyújtotta a vékony fémlapot, amit a biztonsági ember ráhelyezett egy kis kézi készülékre, át-

világította, majd életnagyságú arcképe mellett szinte minden létező adatot el lehetett olvasni róla. 
Végül a biztonsági ember levette a kis átlátszó kártyát a készülékről és visszaadta. Wasp meg-

kérdezte tőle:
– Mi történt itt? 
– Csak a szokásos. Kocsmai verekedés. Megesik az ilyesmi. 
Wasp nem merte megkérdezni, hol vannak a társai, mert akkor kérdezősködhetnek róluk. Inkább 

úgy döntött, hívja őket és találkoznak. Azonban senki nem válaszolt…
Hol a francban vagytok barmok? 

Két óra múlva…

– Befejeznéd?! – kiabált rá Aylar Skye-re, aki unalmában egy fémdarabbal kopácsolt a falon, 
próbálva valami dallamot összehozni. 

A Gallente nő sértődötten nézett vissza rá, majd ledobta magát a priccsre, Mei mellé a… cellá-
ban. 

Érdekesen kerültek ide: mikor még nagyban zajlott a verekedés, akkor megérkeztek a biztonsági 
emberek és nemes egyszerűséggel lecsapták a sokkolóbotokkal azokat, akik nem tudtak elmenekül-
ni látványuktól. Ez alól Mei és Skye sem volt kivétel. Megbilincselték az ájult nőket és bevágták 
egy rabszállító kocsiba. Mivel megnézték a bár felvételeit a verekedés kirobbanásáról, így Aylar 
sem maradt ki ebből, ájult testét hasra fektették, hátul megbilincselték, majd bedobták a járműbe. 

Mire észhez tértek, minden kommunikációs berendezést leszedtek róluk és ebben a kis cellában 
ébredtek. 

Aylar tudta, hogy ez szabvány eljárás az Amarr rendszerek állomásainak belső biztonságában. A 
rendbontókat bezárják pár órára, de semmi komoly. Csak akkor tesznek lépéseket, ha haláleset tör-
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ténik. De mivel ilyesmi nem esett meg, így a nő tudta, hogy pár óra és kint vannak. 
Elég nevetséges volt a helyzet, ami miatt kirobbant a verekedés. Skye berúgott és míg Trondam 

a mosdóba ment, ártatlanul beszélgetni kezdett pár férfival. Azok persze Amarr arisztokráciától hajt-
va nem nézték jó szemmel, hogy egy ilyen szépséges lány egy Minmatarral áll össze. Ezért úgy 
döntöttek, megleckéztetik Trondamot. 

Mikor az első pár nagyszájú hozzájuk lépett, Mei gyorsan lerendezte őket, még azelőtt, hogy 
Aylar – mint Amarr – bármiféle békítő szót kiejtett volna száján. Mire észbe kapott, már állt a bál. 

A kialakult bunyó közepette már inkább csak védte társait, de valaki fejbe verte és elájult. ENy-
nyire emlékezett. Mire magához tért, már ide volt bezárva a két másik nővel. 

Nemrégiben, mikor először meglátta a csinos Mei-t, viccelődött a helyzettel, hogy mi lenne, ha 
egy cellába kerülnének. Na, most itt vannak. De persze a helyzet komolysága már nem töltötte el 
akkora jókedvvel. 

Mei unottan ült félig lecsúszva a priccsen, csak hajszálait fújkálta ki szeméből és maga elé né-
zett. Aylar a másik ágyon felhúzott lábakkal a falnak támasztotta hátát és a plafont vette szemügyre.  
Skye pedig másodpercenként hol a Minmatar, hol az Amarr nőt. Piszkosul unatkozott. És nem fogta 
fel azt, hogy ez az egész miatta van…

Nem messze tőlük egy másik cellában Trondam, Jura, Tiree és Volre voltak bezárva. Nem szól-
tak egy szót sem egymáshoz. De csak egy ideig. Volre előhozta ismét akadékoskodó énjét:

– Figyelj Trondam, ha most ezen a baromságon bukunk el, akkor szerintem kinyírom Skye-t. 
– Jó – mondta száját húzva a férfi –, mert én meg lefogom majd neked. Nekem is a tököm kivan 

vele. Nem tudom, hogy lehet ennyire eszetlen. 
– Barátom – kezdte Jura – ne haragudj rá! Ő nő és míg elmentél budira, ő csak beszélgetni akart 

másokkal. Sajnos éppen olyat szólított meg, aki nem nézte jó szemmel, hogy te vagy a párja. 
– De – nézett szúrósan barátjára Trondam – fel kéne fognia, hogy most valami titkos akciót csi-

nálunk vagy mi a francot és mindent szeretnénk, csak azt nem, hogy felfigyeljen ránk valaki. Erre 
ez a hülye picsa meg… Na, mindegy…

– Nem, nem mindegy – pattant fel Volre az ágyról. Csodák csodája a kalap a fején volt. – Ha túl  
sokáig tartanak itt bezárva, kifutunk az időből és kinyír a vírus. 

– Bizony Trondika – kezdte lágy hangon Tiree is. – Én sem akarok itt maradni. Olyan sok jóké-
pű Amarr férfi volt a bárban, ahh, egek… – kapta szíve elé kezeit. 

Trondam észbe kapott. Tényleg, a francba is. Ugyan volt több, mint ötven órájuk, de ha tényleg 
sokáig tartják itt őket, akkor kész, vége.

Nekik fogalmuk sem volt, mi az eljárás Amarr rendszerekben a rendbontókkal. Gallente-ben fi-
gyelmeztető táblákat tettek ki ennek elkerülésére, Caldari-ban biztonsági embereket fizettek, Min-
matar-ban meg fogadtak, egyszer arra, meddig marad csöndes a kocsma, utána meg arra, hogy a 
mai nap hány sérült lesz. 

Ha túl sokáig lesznek idebent, akkor a vírus kíméletlenül kivégzi őket. Trondam úgy döntött, 
megpróbálja szóra bírni az egyik őrt. 

A rácshoz sétált és kikiabált az üres folyosóra. 
– Hahó, hall valaki? 
Egy perc múltán lépteket hallottak és egy páncélruhába öltözött férfi jelent meg. Oldalán sokko-

lóbot volt és két lépésnyi távolságra állt meg a rácstól, hogy a bezártak ne érhessék el. 
– Mit akarsz Minmatar? – kérdezte kötekedve. Keze a bot felett volt, készen arra, hogy lecsapja, 

akár csak egy rossz szót is szól. 
Trondam megválogatta szavait. 
– Izé, csak azt szeretnénk tudni, meddig leszünk itt bent? 
– Van ügyvédetek? – tette fel a kérdést az őr. 
– Ügyvéd. Hát persze, egy csomót ismerek, de ahhoz csillagközi hívást kéne intéznem és… 
– Tehát most nincs. 
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– Hát a francba, nincs – biggyesztette le ajkait Trondam. 
– Ebben az esetben 72 óra, míg kirendelnek egyet. Ezután két hét az állomáson rögtönzött bíró-

ság ítélete és vagy kiutasítás, vagy itt fogva tartás lesz az ítélet. 
A 72 óra hallatán megállt bennük az ütő. Akkor vége. Kész. Kibaszott Skye Arran, te hülye pi-

csa… 
Nem sejtették, hogy az őr csak szórakozott ezzel…

– Ne bámulj már! – rivallt rá Aylar a Gallente nőre.
– De, bámullak – Skye arca pimasszá vált. – Zavar?
– Méghozzá nem is kicsit. Kapj már észhez! – ezzel Aylar felpattant a priccsről. – Nem veszed 

észre, hogy a kis ostoba jeleneted miatt vagyunk most itt bent? 
– Azt mondtad, mindjárt kiengednek. Akkor mit izgulsz? – feleselt vissza Skye. 
Erre már Mei is odafordította fejét és vizsgálni kezdte a nőt. Nem a sminket és az arcvonásokat 

figyelte, hanem azt, hogy hol üsse majd meg úgy, hogy elájuljon. 
Skye nem vett észre ebből semmit. Aylar pedig magyarázni kezdett:
– Csak én tudom, mik az eljárások ilyen balhé esetén. Trondamék nem. És ráadásul Croy, Max, 

Islay és Wasp sincs itt, és sejtelmük sincs, hol lehetünk. Szerintem mindenre gondolnak, csak arra  
nem, hogy rács mögött csücsülünk. Hívni se tudjuk őket. – Aylar már vissza akart ülni a priccsre, de 
hirtelen megfordult és folytatta: – És ugye Trondam – vonta fel a szemöldökét. – Ők nem tudják,  
meddig leszünk itt bent. Most biztosan attól félnek, hogy letelik az idő, a vírus meg kinyír.

Skye nem mondott semmit. Csendesen lesütötte szemét és némi bűnbánást tanúsított. 
Aylar beérte ezzel és visszaült az ágyára. 
Mindhárom nő csendben volt. Mei a szemben lévő falat nézte, Aylar a plafont és néha a folyo-

sót, Skye pedig a földről felpillantva újra szemlélni kezdte a két nőt. 
Aylar először a száját húzta. Skye pedig vigyorgott. Az Amarr nő mérges lett. A Gallente ettől 

pedig még boldogabb. 
Végül Aylar Mei felé fordult és egy kézmozdulattal kérte meg valamire. 
Mei sóhajtott, felült és átkarolta Skye vállát, aki megrémült a súlyos kéz érintésétől. A két nő 

arca centiméterekre volt, szinte megcsókolták egymást. Az egyik ijesztgetésképpen becsúsztatta vö-
rös szemlencséit, a másik egyre rémültebben pislogott, és próbált kiszabadulni a szorításból, de nem 
sikerült. Majd a szeme fennakadt, ahogy Mei megfogta az egyik idegpontot a nyakán és elájult. 

A két nő nagyokat nevetve kötözte meg egy műanyag kötegelővel, betömték a száját és a sarok-
ba, a padlóra fektették. 

Majd visszaültek a priccsre és egymást nézték mosolyogva. Végre nyugtuk volt.

Trondam, Jura, Tiree és Volre eközben halálos aggodalommal nézték a földet. A Caldari férfi 
csitítgatni próbálta őket, cirógatva hátukat, de majdnem leütötték érte. 

Végük van, a vírus kinyírja őket. 72 óra alatt biztosan tele lesz ez a cella Trondam és Volre véré-
vel. Utána aktiválódik a klón, amire már vár a Concord és vége a dalnak. 

Próbáltak valami mentőötletet kitalálni. Ki kéne törni innen, ami a rácsokat tekintve még Mei-
nek és Croy-nak is lehetetlen lett volna. Ez tehát kizárt. Könyöröghetnek az őrnek, akit úgysem ér-
dekel ez. Ő nem tudja, hogy itt nem csak 72 óráról van szó, hanem ketyegő óráról. 

Hirtelen megjelent az őr. 
– Szedjétek össze magatokat, jöttök kifelé. 
Megkönnyebbült sóhajok következtek. De mégis, hogyan? Az őr a következő mondatával meg-

adta a magyarázatot. 
– Egy barátotok jelentkezett értetek, valami Max. Azt állította, hogy „friss testek” vagytok és a 

zavarodottság miatt történt ez. Cserébe, hogy kiengedünk, el kell hagynotok az állomást 24 órán be-
lül. 

Trondamék felnevettek örömükben. 
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Az őr kinyitotta a rácsokat és kisétáltak. De előtte mindegyikük kezét összebilincselte hátul, 
amíg az adminisztráció zajlik. 

Újabb őrök jelentek meg, sokkoló botjaikat fenyegetően lengetve jelezték, hogy senki ne csinál-
jon semmi ostobaságot. 

Kivezették őket a cellából, majd elindultak velük a folyosón…

Aylar és Mei hallotta a közeledő őrök csoportját és ismerős hangok ütötték meg fülüket: ezek 
Trondamék voltak. 

Amint a bilincsbe vert férfiakat elvezették a rácsok előtt, Aylar mosolyogva kikiabált a cellából. 
– Hé 'matarom, hova-hova?
– Max kihozott minket. 
– Tényleg? – imitálta Aylar az örömöt. Ő tudta, hogy előbb-utóbb kijönnek.
Az őrök azonban nem álltak meg a cellájuk előtt, hanem sétáltak tovább. A nő kezdett ideges 

lenni. Most mi van, őket itt hagyják még pár óráig? 
– Hé, mi nem jöhetünk ki? Halló! – kezdett panaszkodni a nő. 
Az egyik őr a cellarácshoz sétált és sokkolóbotjával a nőre mutatott. 
– Lépjenek hátra! – parancsolta. 
Aylar agya kezdett elborulni. Úgy tűnik, ők még tényleg itt maradnak bent. Mei hasonlóképpen 

mérgesen húzta össze szemöldökét. 
Trondam még bekiabált mosolyogva. 
– De rohadt jól néztek ki a rács mögött.
Aylar agya eldurrant. Rugdosni kezdte a priccset tehetetlen dühében. Az őrök pedig újra rászól-

tak:
– A rongálás újabb napi elzárást jelent. 
Aylar azonnal abbahagyta a priccs megsemmisítésére tett kísérletét és inkább Skye alvó testéhez 

lépett és az őrökre mosolyogva finoman rugdosni kezdte a testet. 
Az egyik fegyőr a rádiójába beszélve jelentette az esetet. Majd feljebbvalója válaszától a cellá-

ban lévő nőkben megállt az ütő. 
– A parancsnokom azt mondta, hogy még fél nap elzárás önöknek. 
Aylar üvölteni kezdett tehetetlen dühében. Mei csak kimeredt szemekkel fújta ki haját szeméből, 

szavak nélkül is káromkodva. 
A férfiak pedig röhögtek. Majd elvezették őket a nők szeme elől, akik még 12 óráig be lesznek 

zárva…

12 óra múlva…

Az állomás fogdájának előterében Trondam csapatának férfi tagjai karjukat összefonva vár-
ták azt, hogy a csajokat kivezessék a cellából. Fél óra késéssel egyenként jelentek meg. Skye keze 
hátul össze volt bilincselve, és egy fegyőr fogta karját, így kísérte az egyik pulthoz. 

A nő mosolyogva csókot küldött nekik. Itt a rossz kislány, hihi. Retina fotót vettek tőle, az 
ujjlenyomat már kiment a divatból, mióta a mesterséges kezek elterjedtek. A bilincs még mindig a 
csuklóján volt, és türelmetlenül lábujjhegyre álldogált, jelezve ezzel, hogy „gyerünk, eresszetek már 
el!”.

Mikor végeztek a nővel, levették bilincseit, majd boldogan rohant Trondamhoz, hogy a nya-
kába ugorjon. De mielőtt ez megtörtént volna, egy hatalmas pofon csattant.

– Tudod, ezt miért kaptad? – mutatott a férfi vádaskodóan Skye arcába.
– Hát, van pár ötletem. Ne haragudjatok – sütötte le szemét és simogatta piros arcát. 
– Ha még egyszer valami ostobaságot csinálsz, akkor kidoblak a csapatból. Világos?! 
Skye felnézett a férfira, bűnbánó arcot vágott, majd újra lesütötte szemét. 
– Igen, világos – motyogta. 
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Annyira ártatlannak tűnt, hogy minden férfinak elszállt a harci kedve vele szemben. 
Ezt követően Aylar-t ráncigálták bilincsbe verve az adminisztrációs térbe. A nő ugyan hagyta 

magát, nem ellenkezett, mégis ide-oda taszigálták. Trondam nem bírta megállni és felkacagott. 
– Hogy s mint nagyasszony? 
– Tüntesd el a kis barátnődet a szemem elől mert mindjárt… – de nem tudta folytatni, mert a  

fegyőrök rászóltak, hogy ha nem viselkedik, visszaviszik a cellába. 
Aylar azonnal befogta a száját és némán tűrte, amint retinafotót készítenek róla. Azonosítókár-

tyáját beolvasták, de „friss test” címkével illetett jelzése miatt csak újabb tünetként könyvelték el őt 
és ezzel le volt tudva. 

Mikor levették a nőről a bilincseket, ragadozó módjára közeledett Trondamékhoz. Egyenesen a 
férfi elé állt.

– Még egy ostobaság és…
– Ketten nyírjuk ki. Csatlakozom, hidd el – kacsintott a férfi. 
– Na, ez a beszéd. Reméltem hogy nem kelsz a védelmére. 
Skye már úgy összehúzta magát, mintha a saját gyerekszobáját gyújtotta volna fel.
Két perc múlva Mei-t vezették elő. Már nem csak egy fegyőr fogta a karját, hanem vagy hatan 

kísérték. Tudták, látták mire képes, így nem akartak egy búcsúpofont tőle. A csuklóján a bilincs 
olyan anyagból készült, hogy még ő sem tudta széttépni. 

Vele is elvégezték a bejegyzéseket, majd a csapathoz sétált. Miközben Volre-val megcsókolták 
egymást, bal kezével kinyúlt, belemarkolt Skye hajába és magához rántotta. 

A Gallente nő nyüszített, de jól tudta, hogy ezt megérdemli. Trondam sem szólt közbe. Mei be-
fejezte a csókolózást barátjával, majd a magához cibált nő arcába nézett egy centiméterről. Egy pil-
lanatnyi feszült csend következett. Senki nem tudta, hogy Mei most megtépi, leüti, vagy mi a fenét 
fog csinálni vele. Erre csak félrehajtotta a fejét és érzékien csókolgatni kezdte a rettegő nő finom aj-
kait. 

A jelenet ledöbbentett mindenkit, még a fegyőröket is. Egymást bökték oldalba, felhívva figyel-
müket az érzéki jelenetre. 

Ez eltartott egy percig, majd Mei ellökte magától a nőt. Skye hatalmasakat pislogott. Teljesen 
leblokkolt az agya. Nem is volt csoda, mert még a szemlélődők is zsibbadtan csendben maradtak. 

Trondam torokköszörüléssel hívta fel magára a figyelmet.  
– Nos, akkor talán menjünk innen. 
Senki nem vitatta ezt a kijelentést… 24 órájuk van, hogy elhagyják az állomást. Ennyi bőven 

elég. Aztán kezdődik az út java…
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12. RÉSZ: A VÉRENGZŐ SZÖVETSÉGES 

Trondamék a hangárra néző hatalmas ablak előtt álltak és miközben figyelték saját hajójukat, a 
modulokat cserélgették rajtuk. Minden űrjármű térbeli képe a kapitányok előtt lebegett, forgathat-
ták, körbejárhatták, egy fényceruzával ide-oda húzogatták a modulokat, majd az ezt követő másod-
percben már meg is indultak a drónok, hogy a cseréket végrehajtsák a hajók valós testén. 

– Jó lesz így? – kérdezte elégedetten Aylar, miután végzett az Absolution moduljainak átpakolá-
sával. 

– Szerintem jó – bólogatott nagyokat Trondam. – És ez? – kérdezte a Hurricane kétméteres tér-
beli képére mutatva.

– Nem nagyon értek a repülő féltéglákhoz – kezdett el pimaszkodni a nő a Minmatar hajóra néz-
ve.

– Ez nem féltégla, hanem…
– Hanem mi? Aerodinamikai csoda? – kuncogott. 
– Kapd be – a férfi sértődötten visszafordult a Hurricane képéhez.
Aylar tovább nevetett, de senki nem figyelt rá, mert saját hajóik összerakásával, a drón öblök és 

a raktér lőszerrel feltöltésével voltak elfoglalva. Figyelembe vették azt a tervet, amit Trondam eszelt 
ki. Ennek megfelelően hajtották végre a módosításokat. 

Egy hirtelen vészjelzés harsant fel az irányítófülkében, amint a hangárban dolgozó drónok ütkö-
zésveszélybe kerültek. Skye és Jura hajóinak moduljait cipelő robotok majdnem összecsattantak.

– Nem a lányoké az elsőbbség, vagy mi? – nézett mérgesen a Gallente nő a Minmatar férfire. 
– Bocsi – kacsintott Jura. Ezzel hátrahúzta a fényceruzát és a drónok, közöttük a karmokkal el-

emelkedtek az egyik modullal, majd utat engedtek a többi robotnak. 
– Köszönöm – emelte fel fejét sértetten Skye, majd újra a száját kezdte rágcsálni, amint figyelt  

az irányításra. 
Islay éppen egy műhold indítót helyezett hajójára, olyat, amivel már nemcsak féreglyukakat, ha-

nem ellenséges hajókat is meg tud találni. 
Már majdnem készen álltak. Míg irányították a rakodást, betöltést, és modulcseréket, persze járt 

az agyuk is Trondam tervén. Már mindenki úgy könyvelte el a férfit, hogy ez megbolondult. De 
ugyanakkor senkinek nem volt jobb ötlete, hogyan oldhatják meg azt, hogy bejussanak majd az An-
tiainen rendszerbe. 

A végső célfeladat az volt, hogy el kell kapni a rendszer Concord parancsnokát, hogy vele kivo-
nassák a rendfenntartó erőket. De hogy ezt megtehessék, ahhoz be is kell jutniuk a célrendszerbe. E 
célból pedig hajmeresztő dolgot fognak tenni. Ami nem volt más, mint az, hogy elkapnak egy szál-
lítóhajót, aminek a pilótája biztosan kifizeti a váltságdíjat azért, hogy továbbmehessen. Ki fognak 
dobni konténereket is, amiben lesznek értékes cuccok. Trondamék ebből majd kiveszik – legalábbis 
ezt mondják – ami kell, de titokban beteszik a kopaszt. Miss Fran-t nem kell, mert nem lesz szükség 
az antivírusra. Mivel olyan hajót akarnak majd elkapni, ami nem másnak, mint a Blood Raider kaló-
zoknak szállít, így észrevétlenül a rabszolgák, vagy utasok, vagy akárkik között a vírus ezzel be fog 
kerülni egy ilyen kalózállomásra. 

Ezután Trondaméknak már csak annyi lesz a feladatuk, hogy „véletlenül” arra kell járni és fel-
ajánlani a segítséget, cserébe a Blood Raider-eknek is segíteniük kell bejutni az Antiainen rendszer-
be. Ott persze még nagyobb kavarodás lesz, de ha már bent vannak, lecsaphatnak a Concord helyi 
főhadiszállására és elkaphatják a parancsnokot. 

Ennél eszementebb tervet régen hallottak, de jobb ötletük nem nagyon volt.  Az kétségtelen, 
hogy a Blood Raider-ekkel többnyire senki nem szeretett üzletelni, kereskedni, és főleg nem harcol-
ni. De ha valaki mellé odaálltak, akkor azt ütőképes flottával tudták segíteni. És ha a vírus az állo-
másukon elkezd dolgozni, akkor bizony pánikba fognak esni. Remélhetőleg…
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A terv, aminek az „Ámokfutás” nevet adták, több fázisból állt: első, hogy találjanak olyan szállí-
tóhajót, ami a Blood Raider-eknek visz valamiféle rakományt. A második fázis várni, míg elterjed a 
vírus. A harmadikban tárgyalás és a segítség felajánlása. A negyedikben – ha a kalózok nem tépik 
szét őket elevenen az állomáson – pedig az Antiainen-be utazás. Ha pedig élve eljutnak az ötödik 
fázisig, akkor újabb hajmeresztő művelet lesz a Concord főhadiszállására bejutás és a parancsnok 
elfogása. Aztán ha még ez is sikerül, akkor a hatodik fázisban kivonatják a rendfenntartó erőket, 
megkeresik a féreglyukat és Miss Fran-ék bemennek.

Az „Ámokfutás” első fázisa tehát egy szállítóhajó elfogása lesz. Olyat kell majd találniuk, ami-
nek a raktere rabszolgákat, utasokat szállít. Ehhez majd le kell szkennelniük a raktereket és ami 
megfelelő, csak azzal a hajóval kell majd foglalkozniuk. 

Trondam úgy vette észre, hogy a társai – egy kivétellel – befejezték a modulok cseréjét, a drón 
öblök és a raktér feltöltését. Más szóval, készen álltak.

A férfi némán az ablakhoz állt és míg az utolsó emberre, Skye-re vártak, addig elgondolkodott. 
Ez a Blood Raider-es kiruccanás merő botorság, ő maga is tudta. De mivel ők voltak a legközelebb, 
őrájuk esett a választás. Bár ez a szó kissé erős, gondolta a férfi, inkább jobban lehetne úgy fogal-
mazni, hogy a szél éppen erre sodorta őket, és most éppen a Blood Raider klánnal kezdenek ki. Tud-
ta, ha valamit elrontanak, akkor ezek képesek a halálnál is rosszabb dolgot művelni az emberekkel: 
vérleszívás, élve felzabálás és egyéb szörnyűségek. Ha választani lehetett volna aközött, hogy az 
ember a karmaik közé kerül, vagy mondjuk egy lávabolygón tölti le büntetését, akkor ez utóbbit vá-
lasztották volna. 

Nemrég az elhagyatott állomáson átélt szörnyűségek – ameddig el nem vesztette az eszméletét – 
örökre beivódtak agyába. Most ugyan nem mennek ennyire szörnyű helyre, de a vadállati ösztönök-
ből fakadó vallásoknak hódoló szekták világa csak egy lépéssel lesz lemaradva a vérengzés iskolá-
jában. Efelől nem volt semmi kétsége. Ha a kopasz bejut, akkor egy ütőlap máris a kezükben van.  
Ezt aztán már csak okosan kell előhozni olyanok ellen, akik meglehetősen vérengző csoportosulás 
hírében állnak. 

Skye elkészült, ezt egy rövid nevetéssel jelezte. Trondam ekkor Islay felé fordult. 
– Barátom, megint te mész előre! Keress féreglyukat Delve régióba úgy, hogy a környező Low 

Sec rendszerből nyíljon. Ha lyukrendszeren át tudunk csak menni, az is jó lesz. Rendben?
– Persze Trondam! – a két férfi kezet rázott. – El fog tartani egy ideig. 
– Tudom. Indulj!
– Vettem!
Islay mindenkihez odafordult és tisztelgéssel köszöntek el egymástól. Majd a férfi a beszálló-

kompok felé vette az irányt. 
Kis idő múlva a kilátókon láthatták, ahogy a piciny jármű az Anathema testéhez lebeg, és a két 

jármű összekapcsolódik. A felgyulladó fények jelezték, hogy a hajó megkezdte az energiafeltöltést 
és perceken belül készen áll az indulásra. Míg ez az idő telt, a hajtóműveket izzította be egy-egy pil-
lanatra. 

Mikor készen állt, visszaszólt a kommunikátoron.
– Islay Rham kidokkol! Kívánjatok sok szerencsét emberek!
Üdvrivalgás kezdődött Trondam kis csapatától, „hajrá”, „mindent bele”, „légy ügyes”, „repülj 

biztonságosan” ösztönző szavakkal kísérve. 
Az Anathema ellökte magát az erőtérből. Mivel ebben a hangárban nem volt levegő, így egy rö-

vid átrepülő szakaszon kellett átmanőverezni. A hajó ellebegett a kilátóüveg előtt és nemsokára el-
tűnt az első kidokkoló szakaszban.

Kis idő múlva a férfi jelentett: 
– Islay Rham kint! Eltávolodom az állomástól és máris kezdem a féreglyuk keresést. 
– Vettem Islay, sok sikert!
Trondam tudta, hogy egy olyan lyukat találni, ami a Delve régióba visz, sokáig fog tartani. Akár 

hosszú órákba is telhet. Úgy döntött, addig nem szállnak be a hajókba. A kis irányítóterem, amiben 
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tartózkodtak, akár tárgyalásra is alkalmasnak tűnt, így néhányan Quafe italokat vásároltak egy auto-
matából, majd csendben inni kezdtek. Így, hogy egy újabb öngyilkos műveletbe kezdenek, már sen-
kinek nem volt kedve beszélni…

Három óra múlva…

Trondamék alig szóltak egymáshoz, míg várakoztak. Aylar unaloműzésként újra átpakolta hajó-
in a modulokat. A többiek a Neocon terminál fejre helyezhető készülékének segítségével élethűbb 
kutatást végeztek a számításba vehető bökkenőkről. Figyelték azt, hogy merre dúlt csata az elmúlt 
órákban, hol mekkora mozgás van, hány mentőkapszulát pusztítottak el mostanában. 

Az „Ámokfutás” első fázisa – akárcsak a többi – meglehetősen veszélyes lesz, de még mindig 
ez lesz a leglazább mind között. A Delve régióban nagy volt a mozgás. Nem volt kizárt, hogy nem 
csak egy szállítóhajót kell megtámadniuk majd, hanem feltehetőleg a kíséretét és egyéb járőröző kis 
flottákat. Ha nagyobb egység érkezik, értelemszerűen tűnnek a fenébe.

Könnyen beleszaladhatnak valami blokádba, vagy térfogó szondába. És ott elvérezhetnek. 
Hirtelen Islay hangja hasított bele a csendbe:
– Megvan! Ismétlem, megvan a féreglyuk!
A kijelentésre lekapták fejükről a maszkot, gyorsan befejezték a modulcseréket és lehúzták ita-

lukat. A kompok felé indultak. Csendben, idegesen. Trondam menet közben kérdezte:
– Honnan nyílik? 
– Jedandan rendszerből. Ez két ugrás tőletek. És 1-SMEB-be visz. Ettől két rendszerre van A-E-

LE2 és ott van egy Blood Raider bázis. És egy régiókapu is van, ami Aridia-ba érkezik. 
– Vettem Islay, megyünk, megyünk!
Már rohantak a kompok felé. Beszálltak ezekbe, majd a kis járművek a nyomás kiegyenlítést 

követően a hajók felé lebegtek. 
Az Absolution fényei életre keltek, amint Aylar, Croy és Max bent voltak. A Falcon, a Crow, a 

Scimitar és a Vigilant legénysége már várta kapitányukat. A Hurricane egy perccel lemaradva kö-
vette őket a kidokkolás előtti tesztek végrehajtásában: hajtómű-, modul-, kommunikációs tesztek 
zajlottak, hogy összehangolják egymás között a beszélgetéseket. 

– Itt Trondam Rei. Készen álltok? – kérdezte a férfi idegesen.
– Skye Arran kidokkolásra kész! – Jelentette a Gallente nő. Arcán most nem volt mosoly, úgy 

tűnt, inkább fél. 
– Aylar Bren indulásra kész! – Vett egy nagy levegőt az Amarr nő. Ő sem volt nyugodt. 
– Tiree Coil kész! – A férfi hangja mintha egy kissé remegett volna az idegességtől. 
– Jura Uist kirepülésre kész! – A Minmatar kapitány hangja fáradtnak tűnt, mintha bánta volna, 

hogy ebbe az egészbe belecsöppent. 
– Wasp indulásra kész! – jelentette a komoly ábrázatú Gallente férfi, de szeméről lerítt a gond-

terheltség.
– Rendben, egyesével kifelé! Skye, rövid távú felderítést kezdd meg!
A nő nyelt egy nagyot.
– Értettem! Skye Arran kidokkol!
A Falcon elhagyta az erőtereket, majd kecsesen elszállt a parkoló hajók felett és a kivezető fo-

lyosóba repült be. 
Egy perc múlva jelentett: 
– Skye Arran kint! Állomás előtt tiszta. Indulok Islay felé. 
Mindenki ideges volt. Mikor Trondam a tervét vázolta, még volt némi jókedv, de most, szembe-

nézve azzal, hogy egy vérengző szekta és csatlósainak területére fognak tévedni, mindennel eltöltöt-
te őket, csak nyugalommal nem. 

Skye nemsokára jelentette, hogy az a rendszer, amiben a féreglyuk van, tiszta. Randevú megtör-
tént Islay-val és együtt várták a többieket. 
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Trondam nagy sóhajt követően kiadta a parancsot a maradék hajóknak is a kidokkolásra, majd 
megindultak, hogy megkezdjék az „Ámokfutás” első fázisát…

Két órával később…

1-SMEB NAPRENDSZER
Fennhatóság: Quarantine Zone Szövetség
Konstelláció: YX-LYK
Régió: Delve
Biztonsági szint: 0.0

Islay az 1-SMEB-be Aridia régióból vezető Sakht rendszer kiugró kapujánál várakozott az álcá-
zó berendezést bekapcsolva. Skye a másik oldalon, az 1-SMEB rendszer beugró kapujánál, úgyszin-
tén álcázva hajóját figyelt. 

A többiek egy biztonságos koordinátán várakoztak, irányba állva a kapu felé. Lassan haladtak 
előre, normál sebességgel. És vártak, míg érkezni fog a megfelelő hajó, amit el kell majd kapniuk. 

A rendszerben a mozgás elég nagy volt. Aridia és Delve közt szinte hárompercenként ki-be köz-
lekedtek a hajók. Legtöbbje harci jármű volt, még egy olyan sem akadt, amire nekik szükségük volt. 

Trondam sok haverját hívta már fel, de legtöbbjük nem vállalta az akciót, vagy csak egyszerűen 
nem válaszolt. A férfi tudta, hogy sokan nem szeretnek olyan emberekkel repülni, akinek ekkora 
vérdíj van a fején, mint neki. Más szóval, sok barátját és haverját így el fogja majd veszíteni. 

De nem volt mindenki ellentmondó. Még volt egy-két bizonytalan válasz, ami akár pozitívként 
is elhangozhat. Ebből az egyik éppen befutott:

– Wasek kapitány hívja Trondam Rei-t a „Future” nevű Golem fedélzetéről – jelentkezett be egy 
nagydarab Minmatar férfi, akinek arcán első pillanatra folyamatos elégedetlenség látszódott, de aki 
ismerte őt tudta, hogy csak így figyeli meg a körülötte lévő világ minden részletét. Csendesnek, 
ugyanakkor éles szeműnek látszódott, amolyan „ritkán szólalok meg, de akkor nagyot mondok” tí-
pusú volt. 

– Wasek! – kiáltott fel örömteli arccal Trondam. 
A kapitányok ezután tisztelegve köszöntötték a férfit, aki hasonló gesztusban viszonozta a szalu-

tálást. 
– Trondam! Hol vagytok? – kérdezte Wasek. 
– Nyakig a szarban Delve régióban. Te? 
– Khanid-ból jövök. Most nézem az utat, hányan járnak arra, de úgy látom, nem sokan. 
– Itt Delve-ben viszont nagy a mozgás. 
– Tudom Trondam, látom. Akkor indulok, majd később jelentkezem. 
– Rendben, köszi Wasek. 
Mindkét férfi bontotta a vonalat. Trondam arca egy pillanatra örömteli volt.
Aylar ábrázata is felcsillant, mikor meghallotta azt, hogy egy Golem jön, de aztán kiült rá a „na, 

még egy 'matar” kifejezés. Skye-nek mindegy volt, mosolya már erőltetettnek tűnt az idegesség mi-
att. Tiree is jól megnézte magának a férfit, de végül fejét rázta. Nem, nem az ő esete. Wasp arcán 
egy pillanatra mosoly terült szét, és mintha kezdte volna ő is osztani Aylar gondolatait a „na, még 
egy 'matar” témában, de ő még nevetett és nem bosszankodott. Igazából a nőre sem mondhatta sen-
ki, hogy mérges lenne, inkább csak az előítéletei miatt nehezebben közeledett a Minmatarokhoz. De 
a vége mindig az lett, hogy megkedvelte őket. 

Egy óra telt el feszült csendben. Aridia és Delve közt továbbra is megmaradt a három perces ug-
rási időintervallum. Végül Islay hangja csattant: 

– Jön egy  Bestower. Nagy dolgot szállíthat, mert a következők kísérik:  Zealot,  Wolf,  Rapier, 
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Broadsword. Szerintem ezt kéne elkapnunk. 
Trondam agya pörögni kezdett. Nem lesz egyszerű csata ez sem. Elsőként a Broadsword-öt és a 

Wolf-ot kell leszedniük. Majd a Rapier, mert ez meg tud lógni, végül a Zealot. 
– Rendben emberek! Készüljetek! Islay, maradj ott a rendszerben! Mindenki nyomás a kapuhoz!
A rejtett koordinátáról megindultak a hajók és egymás után léptek be a hipertérbe. 
Eközben Islay újra jelentett: 
– Figyelem, érkeznek a kapura. Mennek át…
– Tiree, te fogd a szállítót! Elsődleges a  Wolf, nehogy leszedje az elfogónkat! Utána  Broads-

word. Majd Rapier és Zealot. 
– Jönnek be! – kiáltott fel Skye.
A kapu megnyitotta az érkező féreglyukat és ötször egymás után villant. 
Már itt voltak bent, de még nem látszódtak. 
Feszült másodpercek következtek. Az érkező pilóták láthatták az elfogó hajót, valamint a Hurri-

cane-t, az Absolution-t, a Scimitar-t és a Vigilant-ot. Tudták, bajban vannak és most biztos azon ta-
nakodnak, ki mozduljon meg először. 

Választásuk a Wolf-ra esett. A kis támadó fregatt előtűnt és villámgyorsan Tiree hajója felé re-
pült. De a férfi sem volt hülye és gyorsan távolodni kezdett. Felvillantak a gépágyúk, de a lövedé-
kek ártalmatlanul száguldottak a messzeségbe. 

A többiek ekkor mind becélozták a Wolf-ot. Mikor ez megtörtént, a pilótája már nem tudott túl 
sok dolgot tenni. Bent az automatika kitépte a kapitányt, a tüzért és a navigátort a székéből és mivel  
számításba vette a becsapódási szögeket, a tűzerőt és a még fennmaradó páncélzatot, így a személy-
zetet máris a mentőkapszula felé lökte. Bent az erőterek megfogták a behulló testeket, bezáródott az 
ajtó és a Wolf megsemmisülésének pillanatában már a kilátóüveget tűz és robbanás töltötte be. 

– Kapszulát hagyd, minden hajót lefogni! – kiáltotta Trondam. 
Már az összes beérkező űrjárműről leesett a passzív álcázás és tiszta célpontok voltak. Tiree rá-

repült a szállítóhajóra és lefogta. 
A Broadsword nem dobta ki térfogó műholdját, amiből egyértelműsíthető volt, hogy nincs a kö-

zelben segítségük. A kapitánya nem akarta, hogy egy esetleges szökési esélyt éppen ő gátoljon meg 
ezzel a műholddal. 

A hajók ütegei ráfordultak a Broadsword-re és ontani kezdték magukból a halálos romboló ener-
giákat. Persze a hajó visszalőtt és próbálta Tiree hajóját leszedni. De a villámgyorsan cikázó kis gé-
pet lehetetlenség volt eltalálni. 

A Zealot és a  Rapier is minden fegyverével Tiree hajóját vette célba. A férfi tudta, hogy elég 
mindössze pár találat, máris darabjaira hullik a hajója. És bizony a Zealot és a Rapier nem a pontat-
lanságáról volt híres. 

Skye lebénította a Zealot-ot. A kapitánya képtelen volt tüzet nyitni. 
A Broadsword már több találatot is bevitt a Crow-ba, amiről elfogyott a pajzs. 
– Tiree Coil kiszáll! – sikoltotta a férfi, majd irányba állította hajóját. Tudta, hogy elég mindösz-

sze két újabb találat és neki vége. 
– Skye, vedd át a szállítót! – kiabálta Trondam. 
A nő rárepült a Bestower-re, ami kétségbeesetten próbált belépni a hipertérbe, de nem sikerült. 
A még tüzelni képes Broadsword és Rapier most Skye hajójára állt rá, mert a Crow elhúzott. 
Trondam hajóján új képernyő nyílt meg: 
– Wasek Sakht-ba érkezett – közölte unottan a férfi, de a kiabáló válasz tudatta vele: bele kell 

húznia.
– Wasek, nyomás 1-SMEB kapura és ugrás be! Lőj mindent, amit jelölünk!
– Vettem!
Na, megint éppen időben, gondolta Trondam. Most már csak azt kellene elérni, hogy ilyen sze-

rencséje legyen a továbbiakban is. 
A  Broadsword felrobbant,  pörgő mentőkapszulájáról  a  hajó  izzó  roncsdarabjai  pattogtak  le. 
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Majd a kis szerkezet elhúzott a messzeségbe. 
A Rapier-nak eközben bőven lett volna lehetősége lelépni, de nem tette. Úgy tűnik, ez a Besto-

wer tényleg értékes dolgot szállít, hogy életük és hajójuk árán is védeni akarják. A Minmatar harci  
felderítő hajó már úgy lefogta Skye hajóját, hogy azt kint egy űrruhában is le lehetett volna gyorsul-
ni. 

A Scimitar egyfolytában töltötte vissza a Falcon pajzsait, így a Rapier tűzereje kevésnek bizo-
nyult, hogy ezt átlője. Ezen felül a hajóra ráálltak az ütegek és most ezt kezdték kezelésbe venni. 

A megbénított Zealot nem tudott mit tenni, így megindult vissza a kapu felé. 
Míg a Rapier-ról elfogyott a pajzs, a kapu felvillant és beküldte a Golem-et. Néhány másodperc 

múlva négy fényes pont száguldott a harci felderítő hajó felé és a torpedók telibe találták. 
A Rapier fényes robbanás kíséretében megsemmisült, a mentőkapszula pedig elhúzott. 
A lebénított Zealot sem úszta meg, fél percen belül ez is darabokra szakadt. A mentőkapszulát itt 

is hagyták elmenni. 
Ezután párat belelőttek a Bestower-be, de óvatosan, mert ha mindent rázúdítanának, akkor a ha-

jót már nem minden lövedék érné el, mert már nem létezne addigra. 
– Hurricane kapitánya a Bestower kapitányának! Átvesszük a hajója irányítását, jöjjön velünk, 

ha élni akar! 
A pilóta egy Amarr nő volt, arca dühödtté vált, mikor látta, hogy egy Minmatar fogta el. De nem 

tudott egyebet tenni, csak azt, hogy követi őket. 
Jól tudták, hogy akármelyik pillanatban beérkezhet egy erősítés így az összes hajó visszament a 

biztonságos koordinátára. 
Amint megérkeztek, Trondam privát csatornát nyitott a Bestower kapitányához. 
– Ha innen tovább akar menni, akkor adja át a rakománya egy részét és némi ISK-et – a férfi azt 

a látszatot akarta kelteni, hogy ők csak egyszerű kalózok.
– Rendben, rendben, csak ne lőjenek le – mondta a nő visszafojtott haraggal arcán. 
Trondam átvizsgálta a rakományt. Jól sejtette és jól is terveztek. Rabszolgák voltak szállítva a 

hajóban. Magában nevetett egyet és közölte.
– Adjanak át pár rabszolgát! Lője ki a konténert, átveszünk párat és visszaadjuk a maradékot, 

nincs szükségünk mindre.
Az Amarr nő ilyen kalóztámadást még sosem látott. Visszaadják a rakomány egy részét és hagy-

ják elmenni? 
Trondam eközben Aylar-ékhoz is megnyitotta a beszélőképernyőt. 
– Max kezdheti a regisztrációcserét. 
– Oké 'matar – válaszolt izgatottan a nő. 
Max elvégezte a kopasz regisztrációs számának módosítását így a rabszolgák konténerébe még 

egy utas került. Végül a férfi úgy döntött, mégsem vesznek át ilyeneket, nem akart még több bajt a 
nyakába embercsempészettel is. Az egész konténert immáron bent a kopasszal, kilőtte.

– Meggondoltuk magunkat – kezdte. – Mégsem kell rabszolga. Csak az ISK, abból azonban 
még több. Megfelel? 

Az Amarr nő pislogott. Hát még ilyet? Kik ezek? Tényleg kalózok? Gyanakvóan kérdezte:
– Mi ez az egész? 
– Ó semmi különleges – hazudta Trondam. – Csak a rabszolgák „állaga” nem túl megfelelő. In-

kább tartsák meg és jöhet az ISK. Százmillió meg is teszi. 
A nő szitkozódott, de végül átküldte a kért összeget. Trondam pedig körberöhögte a saját fejét. 

A szállítóhajó éppen beszippantotta a konténert. A kopasz bent van. Már csak vissza kell vásárolni 
az állomáson, mint rabszolgát és kész. 

Trondam bontotta az adást, majd hagyták elmenni a szállítóhajót. Sikerült az első fázis! 

Két és fél óra múlva…
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– Szerintem már bemehetünk – mondta idegesen Aylar, amint hajóikkal az A-ELE2 IV-es boly-
gója körül keringő Blood Raider állomás felé közeledtek és készen álltak arra, hogy dokkolási enge-
délyt kérjenek.

Ezek a fanatikus vérengző őrültek beengedtek mindenkit, de nem minden pilótának adatott meg 
a lehetőség, hogy élve hagyja el az állomás területét. A túlélés kulcsa a csendben maradás volt. Ha 
valaki csak bedokkolt, vásárolt ezt-azt, vagy szállást bérelt, akkor általában egy darabban el tudta 
hagyni az építményt, de ha valakivel ujjat húzott, akkor már csak percek voltak hátra az életéből. 
Kint az űrben pedig ezek rátámadtak mindenre, ami nagyobb volt egy mikró meteornál és képes 
volt a helyváltoztatásra. 

– Szerintem is – értett egyet Trondam. – Mindenki ésszel viselkedjen! De még jobb az, ha nem 
is megyünk be mindannyian. Aki biztosan itt marad, az Skye. 

A Gallente nő lesütötte szemét és bűnbánóan bólintva jelezte, hogy megértette. 
– Ki akar bejönni az állomásba? – tette fel a kérdést Trondam a többiek felé. 
Sokan ódzkodtak attól, hogy egy ilyen csoportosulás létesítményébe tegye a lábát. Nem akartak 

még több vérengzést látni az elhagyatott állomáson átélt szörnyűségek után. És bizony itt fognak 
ilyet tapasztalni. 

– Én jövök – válaszolta szinte egyszerre Aylar, Mei, Volre, Croy.  Ez éppen jó volt, hiszen ben-
nük már úgyis ott volt a vírus és nem kell légzőmaszkkal felhívni magukra a figyelmet. A többiek 
csendben maradtak.

– Oké srácok! Akkor mindenki bedokkolás, kérjétek az engedélyeket!
E folyamat alatt az irányítószemélyzet tömérdek figyelmeztető információt közölt: Tilos a rend-

bontás, saját felelősségre belépés, miegymás. Ha ezeknek nem tesznek eleget, akkor az állomás sa-
ját törvényei előtt kell felelniük tetteikért. Sejtették, hogy ezek meglehetősen véresek és egy esetle-
ges büntetés egész biztosan brutális és kegyetlen eljárást takart. 

A hajók belebegtek az elnyújtott, álló gömb alakú állomás oldalában nyíló, hatalmas, sötét hen-
geres nyílásba. Egy forduló következett és máris a hangárban repültek. 

Ameddig szemük ellátott, szinte csak Amarr gyártmányú hajók tömkelege parkolt a hangárállá-
sokon. Fregattok, cirkálók, rombolók, csatacirkálók, csatahajók. 

A vörös fényben fürdő, barnás falú, irtózatos méretű terem kilométerekre terjedt szinte minden 
irányban. Több szintes volt, láthatóan a fenti, nagyobb kiterjedésű emelet nagyobb hajóknak enge-
dett parkolási lehetőséget, a kisebb járművek le és fel tudtak lebegni a fényes kék jelzést kibocsátó 
drónokat követve, amik levezették ezeket a többi szintre. 

A Golem-et ide parkoltatták, Tiree és Islay hajóját mélyre vezette le egy robot, a többi pedig – 
közel hasonló mérete révén – eggyel a csatahajók alá lebegett. 

Amint a hajók leparkoltak a hangárállásokon, a javítódrónok kilebegtek a közeli falak mélyedé-
seiből és körbevették az újonnan beérkezetteket, hogy a rutin javításokat megejtsék. 

Eközben Trondam közölte a tervét:
– Na srácok, akkor most ide csak Aylar, Mei, Volre, Croy és én megyünk be! Mindenki más itt  

marad a hajóban. Ne kapcsoljátok le az energiát, mert lehet, hogy úgy kell távoznunk, mint az őrült!
Mindenki nyugtázta a férfi utasítását. 
Ezt követően Aylar és Croy, valamint Trondam, Mei és Volre összegyűltek a hajóik nyomáski-

egyenlítő szekciójában és vártak a kompok érkezésére. Eközben az Amarr nő beszédbe elegyedett a 
Minmatar férfivel a kommunikátoron.

– Mennyire ismered ezeket az állatokat? – kérdezte remegő sóhaj kíséretében. Nem tudta leta-
gadni, félt. Éppúgy, mint az elhagyatott állomáson nemrég. Csak most máshogy. 

– Nem nagyon – Trondam se tudta letagadni félelmét. –  Annyit tudok, hogy mániájuk a vér,  
méghozzá minél tisztább, annál jobb. Emiatt szeretik a pilótákat, mert azok klónozottak, vagyis fris-
sek. Szertartásoktól kezdve élve nyúzásig sok mindenre képesek, ha valaki megszegi az állomásuk 
törvényeit. Hogy ezt előidézzék, ezt gyakran változtatják, és aki egy nap ártatlan volt, másnap fő-
benjáró bűnt követ el, bár maga sem tudja, hogy miért. És máris megvan az ürügy, hogy a nyúzó-
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asztalra kerüljön. Hát kábé ennyit tudok róluk. 
– Akkor kiegészítem – nyelt egy nagyot Aylar. – Jól tudod ezeket, de van még valami. Az űrbéli 

győztes csatáik száma dönti el azt, hogy ki milyen magasra jut a ranglétrájukon. Ezt kombinálják 
azzal, hogy ki mennyi ideig van a régi testében. Minél tovább, annál tapasztaltabbnak tartják. Ami 
pedig kirívó érdem számukra az, hogy ha valaki élve tud elfogni valakit az ellenségből. Ennek ké-
szítenek egy új klónt, ide teszik az állomásra és minden nap kegyetlenül megölik. Persze a klónok 
minden egyes „felkeltésnél” romlanak, így egy idő után már nem élvezik annyira az új test feltran-
csírozását. 

– Értem – sóhajtott idegesen Trondam és magában megjegyezte, hogy bár ne érteném. 
A kompok megérkeztek és a vörös fények jelezték, hogy beszállhatnak. 
A két kis jármű szinte egyszerre emelkedett el az  Absolution és a  Hurricane testétől, majd az 

egyik beszállózsilip felé lebegett velük. 
Amint a jármű rácsatlakozott a falból kiálló csonkra, a nyomáskiegyenlítés végrehajtódott, majd 

feltárult az állomásba vezető zsilip. 
Abban a pillanatban förtelmes bűz csapta meg orrukat. Rothadás-, vér-, ürülékszag keveredett a 

levegőben. Kiléptek a széles folyosóra, ami a hangártermet ölelte körbe és ebből nyíltak a beszálló-
kompok zsilipjei. Mérhetetlen mocsok fogadta őket, a szemét hömpölygött a bepumpált levegő ven-
tilátorai előtt, sokan ezeket két kézzel kotorták félre és megszállottan kerestek valamit. 

Vérvörös, fekete csíkokkal ékesített,  katonai egyenruhának kinéző öltözetben mindenféle faj 
képviselői megtalálhatóak voltak itt. Ezek ötös csoportokban felügyelték a ki-, és beszállást és kér-
dezősködtek. 

Trondamék elé is lépett egy ilyen vizsgálóbizottság. A parancsnoknak kinéző férfi magas volt, 
rövid hajú, még természetes szeme bevérzett a sok drogtól, és fél arcát egy burkolatlan implantátum 
csúfította el. Ebből a szemgolyója pár centire kiemelkedett, hogy még jobban meg tudja figyelni fej-
mozdítás nélkül is a tőle jobbra és balra lévő területet. Majd visszahúzódott a fém arcba és a pupillái 
nagyra nyíltak. Mögötte négy férfi energiafegyverekkel állt készenlétben, egyenruhájuk szintén vö-
rös és fekete színű volt, a vállnál, könyöknél és térdnél védőelemekkel kiegészítve. Sisakjuk fekete 
arcvédője eltakarta teljesen ábrázatukat, nem lehetett tudni, hogy valóban hús-vér emberek ezek, 
vagy cyborgok. 

A parancsnok kihúzta magát és közel hajolt Trondam arcához. Vigyorogni kezdett, és ekkor lát-
szódtak fogai, melyek egytől-egyig fémből készültek, hegyesek és most éppen száradt vértől mocs-
kosak voltak. 

– Két Minmatar, egy Gallente, és két Amarr – kezdte megdöbbentően kellemes hangon. – Mi já-
ratban erre friss húsok? 

Trondam hirtelen nem tudta, mit válaszoljon. Le volt zsibbadva. A kérdésből kiindulva azonban 
sejtette, hogy a vírus még nem terjedt el olyan mértékben, hogy erről ez a parancsnok is tudjon. 
Minden erejét összeszedte és úgy válaszolt:

– Szeretnénk dolgozni a klánotoknak – hazudta a férfi. 
– Nocsak – mondta még mindig kellemes hangon a véres fogú. – Eszerint ti is a tiszta vér útját 

választjátok? 
– Igen, szeretnénk – Trondam remélte, hogy a férfi fejébe nincs beépítve beszéd analizátor, mert 

akkor egyből pirosan fog visítani, jelezve, hogy hazudik. 
– Értem – húzta vissza fejét a parancsnok. – Hosszú és véres út vezet ahhoz, hogy a tiszta vér  

útját járd Minmatar. Döntésed bölcs-e, szíved és ereid valóban így akarják? Érezni akarod a tiszta 
vér energiáját felszívódni testedben? 

Trondam legszívesebben azt válaszolta volna, hogy a franc se kíváncsi rá, de most kénytelen 
volt azt hazudni, hogy igen. 

A kis csoport ezzel beérte, elfordultak tőlük és elindultak egy másik beszállókomp zsilipje felé, 
hogy egy újonnan érkező csoportot vegyenek szemügyre. 

Ezután senki nem foglalkozott velük. Láthatóan megtörtént a „regisztrációjuk” és innentől már 
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minden az ő felelősségük. 
Mivel még nem látták jelét semmiféle fertőzésnek, ezért úgy döntöttek, mélyebben mennek be 

az állomásba. Minden űrbeli létesítménynek a központi szerepe a bárok körül forgott. Itt gyűltek az 
ügynökök, akik megbízásokat adtak pilótáknak, akik cserébe sok pénzt és hírnevet szerezhettek ma-
guknak ezeknél a vérengző őrülteknél. Sajnos a galaxis tele volt olyanokkal, akiknek számított vala-
mit egy ilyen kegyetlen szekta véleménye. 

A szórakozórészleg felé menet bánni kezdték, hogy nem hoztak maszkokat. Sok helyen olyan 
bűz terjengett, hogy majdnem elhányták magukat és ezt a bepumpálódott friss levegő, ahelyett hogy 
enyhítené, inkább csak fokozta. Nem egy helyen találtak rothadó tetemeket, melyek már hetek óta 
feküdtek mozdulatlanul, a szemét félig befedte testüket. Senki nem foglalkozott az eltakarításukkal. 

A felvonók felé menet, egy folyosó labirintus kesze-kusza járatait követve, szabályos mészárlás 
nyomaira bukkantak. A falakon vérfoltok, a padlón rothadó szerv maradványok, melyekben kisebb 
tépés – talán harapás – nyomok voltak felfedezhetőek. A látvány felülmúlta elképzeléseiket. 

A liftekhez érve megszűnt a bűz és a vér látványa sem volt domináns. Sőt – leszámítva a szinte 
térdig érő szemetet – még talán tisztának is lehetett volna nevezni. 

A felvonókkal a szórakozórészleg szintjére mentek, mely az állomás felső részének közepén, 
egy hatalmas helyiségben helyezkedett el. A bejáratnál a fegyveres félig cyborg őrök inkább azt fi-
gyelték, nehogy valaki kijöjjön a teremből. Belépve máris értelmet nyert ez. Hatalmas zaj csapta  
meg fülüket, amint valami élő zene bömbölt. Lángoszlopok csaptak a magasba, villámok cikáztak 
keresztül-kasul, ketrecbe – túlságosan szűken – zárt emberek benyomódott és felhasadt bőre cse-
pegtette vérét az alant elterülő tömegre. A színpadon valami vad őrült zenekar játszott, a zene fülté-
pő volt, gyors, agresszív. Itt egy kikötözött, látszólag még élő, meztelen férfi testébe néha-néha az 
énekes belecsapott egy bárddal, majd mikor a zene felgyorsult, a csapások is felvették ezt a tempót. 
Az első percben annyi vágás érte szerencsétlen férfit, hogy illett volna meghalnia, de valamiért ezt 
nem tette. Mei és Trondam ráközelítettek szemükkel és látták hogy a vágások nyomán a vér csak 
épphogy szivárog a testből. Vagyis alvadásserkentőt nyomtak bele, ami a vérét már a testében besű-
rítette. 

A tömeg középen ugrált, lökdösődött, félig-meddig verekedett. Kis emelvényeken cyborg biz-
tonságiak álltak lövésre kész fegyverekkel, hogy ha nagyobb agresszivitás történik, vagy felbukkan 
egymagában egy kötekedő, akkor azt lebénítsák és utána máris ő maga lesz a daraboló asztalon. 

A hatalmas terem falait és plafonját emberi bőrből szőtt díszítés borította, melyről csöpögött a 
vér a tömegre. Még frissek voltak. Talán épp erre a rendezvényre készítették el ezeket? 

A bárpult az egyik oldalsó falon kígyózott végig közel száz méter hosszan. Ezen összetört üve-
gek szilánkjai voltak szerteszét, alvó emberek feküdtek ezeken és meztelen nők táncoltak testükön. 

A látvány mindannyiukat ledöbbentette. Az ünnepélyes vérfürdőt nemcsak ők figyelték megráz-
va, hanem más, ide nem illő vendégek is. Látszódott rajtuk, hogy csak azért vannak itt, hogy a két 
nappal ezelőtt bevezetett új törvénynek eleget tegyenek, vagyis kötelező a szórakozás. Ezért is vol-
tak itt ennyien. És ezért nem láttak szinte senkit az ide vezető úton. 

Az ide nem illő emberek közt pilóták és legénységük egyaránt tiszteletét tette, de inkább csak 
leitták vagy belőtték magukat, hogy elviselhetőbb legyen a zene bömbölése, a több gallonnyi vér és 
egy kisebb űrhajó beborítására is alkalmas lenyúzott bőr látványa. 

Trondamék tátott szájjal álltak a terem bejáratánál és próbálták feldolgozni ezeket a kellemetlen 
ingereket. Legszívesebben megfordultak volna és kimennek, de akkor megszegik a törvényt és talán 
ők lesznek a következők, akiket szétcsapkodnak az asztalon egy bárddal. 

Volre-t újra hányás környékezte. Az ember ilyenkor a plafont kezdené el nézni, hogy összeszed-
je magát, de ott is a megvilágított bőrdarabokat látta csak. Ezért a padlót kezdte nézni, de ez is vér -
foltos volt, kivert fogak egy verekedésből, leharapott ujjak, és egy levágott fül… 

Aylar jobban bírta, és inkább a környezet és a díszítőelemek helyett az embereket figyelte. Bár 
azok sem nyújtottak szemet gyönyörködtető látványt. Véres arcú idióták, a zenére őrjöngő, eltorzult 
arcú fanatikusok, meztelenül saját magukat megvagdosó őrültek gyülekezőhelye volt ez a terem. 

#173#



Mei vörös szemmel kémlelte a tömeget és analizált minden fegyvernek látszó tárgyat, amiből 
volt bőven az emberek kezében. Fémbotok, kések, kardok, korbácsok, lézerszikék, kampók és még 
néhány azonosítatlan szerszám. Azt nehezen értette meg, hogy ha az emberek kezében ennyi gyilko-
lószerszám van, akkor miért nincs a már normális mennyiségű halottnál is több? De végül arra gon-
dolt, hogy egyrészt a biztonsági cyborgok jelenléte, másrészt a törvénysértéstől való félelem gátol-
hatta meg őket abban, hogy a kezük ügyében lévő dolgokat ne csak lóbálják, hanem oda is csapja-
nak velük. 

Croy karba tett kézzel, vörös szemekkel, hasonlóan mint Mei, a környezetüket figyelte, ki a leg-
veszélyesebb. Ebből persze nagyon sok volt, de kimenni nem lehetett, mert akkor vége. 

Trondam is újra küszködött a hányingerrel, és kétségbeesve forgatta szemét, valami megnyugta-
tó után, de mindössze a pulton táncoló meztelen lányok voltak az egyedüliek. Ők is csak addig, míg 
nem fogtak meg valami vértől csöpögő masszát és nem haraptak bele jóízűen egy hatalmasat. 

Az egész hely túlment a téboly és az őrület határmezsgyéjén. Ez már nagyon sok volt az átlagos 
embereknek. A Blood Raider-ek innen kapták nevüket, és a szekta elködösítette hívei agyát, azzal a 
célmondattal, hogy a vér jó és egészséges. Minél frissebb szervbe harapsz, annál több erőt nyersz. 
Ha pedig ezen élsz, örökké is élhetsz. Épeszű ember nem hinné el ezt a sok maszlagot, de úgy tűnt, 
a jelen lévő sok ezres tömeg híján van az intelligenciának. 

Azonban nem sok választásuk volt. Ha kimennek, az őrök elkapják őket és törvényszegésért 
biztosan valami szörnyűség lesz jutalmuk. Ha itt maradnak, szétmegy a fejük az irtózatosan hangos 
zenétől és ki fogják hányni azt a keveset, ami a gyomrukban van. De ez utóbbi még mindig jobb, 
mint az asztalon kikötni. 

A bárpultoz mentek és át kellett verekedniük magukat a tömegen ehhez. Szerencsére senki nem 
kötött beléjük, de ruháik és arcuk véres lett, amint másokhoz értek. 

Mivel a zene olyan hangos volt, hogy egymást még kiabálva sem értették meg, rájöttek, hogy a 
bárpult feletti világító táblán, az itallapon mit jelentenek a kézjelek. Azt, hogy a mulatozás itt min-
dig ilyen hangerővel zajlik és ezekkel a jelekkel kérhettek megfelelő italt maguknak az emberek. 

Trondam a társaitól száját nagyra nyitva kérdezte, hogy mit isznak. Mielőtt megkapta volna a 
választ, a közelükben észrevette az egyik embert, amint vérző orrát próbálja befogni, de a vérzés 
csak nem állt el. Elkezdődött. 

Amint kikérték italaikat, egyre több embert láttak így viselkedni. Fülük, orruk, szájuk vérzett. 
Persze még nem mindenkinek, hiszen a kopasz még csak három órája jutott be és a vírus 24 órán 
belül öli meg az embereket. Lesz, akit három óra alatt, olyan is, akit tizenkettő, és lesznek szép 
számmal, akik húsz óra után véreznek majd el. 

A tömegben, a helyi törvényeket tisztelő emberekként csendesen itták italukat és várták, hogy 
vége legyen a koncertnek. 

Mihelyt az énekes vérző szájjal behullott az emberek közé, azok örömteli arccal szó szerint szét-
tépték. És enni kezdték…

A plafonról világító jelzések szabad utat engedtek ki a teremből, jelezve, hogy a koncertnek vé-
ge, mehet mindenki, amerre lát. Új törvény lépett életbe. 

Míg ez emberek kifelé áramlottak a kellemes csöndben, addig Trondamék szépen megfigyelhet-
ték, hogy már egyre többen véreznek pórusaikon át. A vírus már tombolt. 

Itt az ideje, hogy felajánlják segítségüket az állomás klánvezérének. De hogy férkőzzenek a kö-
zelébe anélkül, hogy elárulnának, ők juttatták be a vírust? Mit tegyenek? 

Egy biztos volt. A kopaszt vissza kell vásárolniuk, így a rabszolga piac felé vették az irányt…

Nem egész egy óra múlva…

A kopasz boldogan hagyta el szakadt álruhájában a ketreceket, ahol a kétségbeesett emberek 
még nem tudták, mi lesz a sorsuk. Ha sejtenének, hogy meg lesznek nyúzva, vagy felzabálva, akkor 
inkább saját magukat ölnének meg itt bent. 
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A rabszolgapiac félelemtől üvöltő, síró, nyöszörgő emberekkel volt tele és tömérdek fegyveres 
őrrel, akik egyetlen perc alatt két akadékoskodót is leterítettek. Ezeket aztán valami kékes bilincsbe 
verték és elcipelték… díszítőelemnek. A sorsuk meglehetősen szörnyű lesz, talán egy következő 
életükben megtanulnak majd viselkedni. 

A terem hosszúkás volt, mint egy börtön. Az embereket tartalmazó ketrecek zsúfolásig voltak. 
Ezeket erőterek tartották a magasban és mikor kellett egy, akkor leeresztődött, kiszedték a célsze-
mélyt, majd visszaemelkedett a magasba. 

Miután megtalálták, melyikben van a kopasz, azt kérték le, és megvették a férfit. Ha a bent lé-
vők tudták volna, hogy az itt vásárlók ehhez a vérengző bandához képest jó szándékúak, egész biz-
tosan könyörögni kezdtek volna nekik. 

– Látom, már dolgozik a cucc – kezdte remegő hangon a férfi, mert az ez állomás még neki is 
sok volt. Ehhez képest az elhagyatott bázis kezdett elmaradni. Ott a halál emléke kísértette csak 
őket, de itt szinte érezték is folyamatosan bűzös leheletét. 

– Igen, dolgozik, de már csak az kérdés, hogyan jussunk be a klánvezérhez – Trondam közben 
intett kezével, hogy tűnjenek el innen szaporán, mert pár fegyveres láthatóan feléjük indul kérde-
zősködni. 

Szinte futottak a bejárat felé, mikor utánuk kiabált az egyik csoport, akik hasonlóan néztek ki, 
mint a beszállókompoknál lévő csapatok. 

– Álljatok meg vér hívei! – kiáltott utánuk egy hosszú, fonott hajú férfi. Arca emberi volt, szeme 
szintén. 

Trondamék megálltak. A férfi ártatlanságot erőltetve arcára kérdezte: 
– Mi történt vér testvérem? – kezdett el hízelgő hangnemmel kísérletezni. 
– Hová viszitek ezt a vérben gazdag Caldari férfit? – kérdezte gyanakvóan. A fegyveresek pedig 

körbevették őket. 
Aylar és Volre máris nekikezdett az „Életem” című film megtekintésének. 
Trondam nagyokat pislogva, és nem értve, hogy sikerült megszólalnia, a fonott hajúhoz lépett és 

a fülébe súgta. 
– Figyelj! Ez egy rabszolga, nem tudja, mi vár rá. A hajónkra akarjuk vinni és ott beavatni őt. 

Azt hiszi, hogy megmenekítjük, de ott verjük át igazán. Érezni akarom az ijedtségének ízét, érted 
testvérem? 

A fonott hajú szeme felcsillant. 
– Testvérem! Te aztán tudod, mitől van jó íze a vérnek. Menjetek hát! 
Majd a fegyveresek félreálltak és utat engedtek. 
Trondam nagyokat pislogott azon, hogy milyen jól sikerült ez a mondat, majd utána saját épel-

méjűségén gondolkodott el. Egy mondat is elég volt ahhoz, hogy kidumálja magát, de most nem 
volt ideje foglalkoznia a részletekkel. El kellett tűnniük. 

Miközben kifelé haladtak, a rabszolgapiac szívszorító könyörgései, sikolyai és üvöltései beleit-
ták magukat agyukba. Ezek a Blood Raider-ek a mendemondákkal szemben még kegyetlenebbek. 
Ezért tartanak tőlük annyira, mert ha elfognak, akkor az rosszabb a halálnál. 

A kiáltások közepette a férfi azon járatta agyát, hogyan jussanak el a klánvezérhez. Milyen ha-
zugságot találjanak ki, hogy a közelébe férkőzhessenek? És utána hogyan győzik meg arról, hogy 
segítsen, anélkül, hogy elárulnák: ez az ő művük? 

Végül támadt egy ötlete. Igénybe kell venniük a Blood Raider klán ügynökeit és most nem az 
általuk felkínált akciót kell elvállalni, hanem most ők adnak majd egyet… 

Egy óra múlva…

– Én tudom a megoldást erre – mutatott Trondam egy éppen földön fekvő, fájdalmában üvöltő 
nőre. Orrán, száján, fülén folyt a vér. Majd hirtelen elterült a földön. 

A bárban lévők idegesen forgatták italukat. Most valahogy nem volt senkinek kedve lakmározni 
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a testből, mert az állomás helyi híradásaiban leközölték a hírt, hogy ismeretlen járvány ütötte fel fe-
jét. Az emberek nagy része elvonult szálláshelyeikre, vagy valami szerelőszekcióban húzta meg ma-
gát, távol a többi itt tartózkodótól. 

A Draclira Merlonne nevű, Gallente származású ügynöknő oldalra fésült fekete haja most kócos 
volt. És bőszen törölgette az orrából szivárgó vért. 

– Honnan tudjátok, mi a megoldás erre? – Kérdése nem volt gyanakvó, hanem mielőbbi választ 
várt. Még szép, hiszen nem akart úgy meghalni, mint az előbb az a nő a földön. 

– Már láttunk ilyen esetet – hazudta Trondam. – Egyik társunknak sikerült valami késleltető szé-
rumot kialakítania, de ebből nincs túl sok. És nem tart örökké. Tessék, próbáld ki! – nyújtott át 
Trondam egy adagot az elhagyatott állomáson készített szérumból. Mielőtt ide jött, már megkérdez-
te a kopasztól, hogy mi történik, ha valaki más szérumát adják be valakinek, hiszen egyénekre ké-
szültek. A válasz az volt, hogy csökken a hatási esély, továbbá fájdalmak léphetnek fel, de ha eze-
ken túl vannak, akkor ugyanúgy működik a szer.  

A nő beadta magának a szérumot. 
– Mennyi idő, míg hatni kezd? – kérdezte félve. 
– Elvileg pár perc. Lehet, hogy lesz némi fájdalmad. 
– Az remek. Mindegy, csak ne dögöljek meg, nem szeretném, ha felzabálnának, meg azt sem, 

hogy a holttestemen élvezkedjen egy őrült. 
– De miért dolgozol ezeknek? – kérdezte lázadó hangnemmel Aylar. 
– Hogy miért? Haha. Innen nincs menekvés aranyom. Ha egyszer lepaktálsz ezekkel, akkor csak 

a seggükön át távozhatsz, mert megettek. Vagy jobb, ha úgy lövöd agyon magad, hogy ne találják 
meg a hulládat és ne is klónozzanak le előtte. 

Ezután csendben maradtak és figyelték a csendes, de mocskos bárban az egyik vérfoltos kivetí-
tőt. Éppen arról számolt be egy már szemén is vérző férfi, hogy pánik kezd kialakulni az állomáson. 
Pletykák, szóbeszédek terjengenek isteni haragról, biológiai fegyverről, miegymásról.  

Míg ezt nézték, a nő a halántékához kapta a kezét, mint akinek szét akar durranni az agya. De 
néhány másodperc múlva ez alábbhagyott és orrához nyúlt. A vérzés elállt. 

Örömteli arccal pillantott Trondamra, aki bölcsen felvonta szemöldökét. 
– Működik – kezdett ujjongani a nő. 
– Igen, de nem örökké. Ez nem ellenszérum, csak késleltető. Maximum ötven óráig húzhatod 

ezzel. 
– Akkor adjatok még ebből! – kezdett követelőzni. 
– Nincs több. Ez volt az utolsó adag. 
– Akkor ti hogy vagytok életben? 
A férfi hirtelen nem tudott mit válaszolni. Bedumálta magát a csőbe. A rafinált nő pedig ráérzett 

erre. 
Aylar vette át a szót. 
– Nem nagyon árulhatjuk el. – Kezdett hazudni.
– Haha – kacagott fel a Gallente ügynöknő. – Egy szavamba kerül és olyan kínoknak lesztek ki-

téve, hogy átadjátok az összeset ebből. 
– Jó – sóhajtott nagyot Aylar, imitálva, hogy már nem hazudhat tovább, pedig most kezdte csak 

igazán. – Akkor elárulom, hogy nem sok van ebből a szérumból. Ez egy minta darab volt, hogy 
lásd, igazat beszélünk. Nekünk sikerült egy nagyobb adagot a szervezetünkbe juttatni, ami jó pár 
hétig elég, ezért vagyunk életben – hazudta Aylar. 

A Gallente nő szeme szikrákat szórt. 
– Rendben, akkor a megoldás ez a késleltető szérum? 
– Nem – rázta a fejét Aylar. – Van ellenszer, de ahhoz előbb két személyt el kell juttatnunk vala-

hová. 
– Milyen két személyt? 
Na, ez volt a fogós kérdés. Aylar nem árulhatja el az igazságot Miss Fran-ékról.
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– Ez a férfi itt egy kutató – mutatott a kopaszra. – Őt nemrég elkaptátok és mi azért jöttünk ide, 
hogy visszavásároljuk őt. De most látjuk, hogy a ti állomásotokra is bejutott az a vírus, ami ellen ő 
és egy társa dolgoznak és már majdnem megvan a megoldás. Már csak el kell juttatni őket egy hely-
re, amit sajnos erősen védenek. 

– Mi ez a hely? – kérdezte gyanakvóan az ügynöknő. 
– Az Antiainen rendszer. Lonetrek régió. Ott van egy időnként megnyíló féreglyuk, ami mögött 

van egy kutatóállomás. Oda kell bejutniuk. De sajnos – sóhajtott fel Aylar – a Concord, az Angel 
Kartell és a Caldari Haditengerészet azt hiszi, hogy ők a vírus kifejlesztői, és meg akarják szerezni 
őket. Van, aki azért, hogy ne essen további bántódása senkinek, van, aki meg azért, hogy felhasznál-
ja őket. 

Az ügynöknő fürkészően nézte a pókerarcú Aylar szemét. Az Amarr nő szíve persze hevesen 
vert, mert az elmúlt öt évben nem hazudott ennyit, mint most pár mondat alatt. Minden erejét össze-
szedte, hogy szeme ne rebbenjen meg. Tudta azt is, hogy ez a Gallente ügynöknő csak egyet csettint 
és életük máris rémálomba megy át. Így hát a hazugság elrejtése most mindennél előbbre való lett. 

Draclira sóhajtott egyet. Aylar nyert. Magában felvihogott, mint egy boszorkány, de kívül sem-
mi jelét nem mutatta ennek. 

– Mennyi ilyen késleltető szérumotok van? 
– Nem túl sok. Ha tudjátok sokszorosítani, akkor több is lesz. De mindenképpen el kell jutnunk 

az Antiainen rendszerbe, hogy ott…
– Jó, jó, meglátom mit tehetek a klánvezérnél – tette fel megadóan a kezét a Gallente nő. 
Aylar és Trondam mosolyogva összenéztek. Sikerült. Persze még a klánvezérnek is el kell fo-

gadnia a tervet. 
– Nos akkor – sóhajtott Draclira az orrához nyúlva és örült, hogy tényleg elállt a vérzés –, ti ad-

játok át a késleltető szérumot és mi sokszorosítjuk. Remélem ez a mészárszék eléggé felszerelt eh-
hez. 

– Rendben – mondta bólogatva Trondam és Aylar. 

Egy óra múlva…

A klánvezér termének bejárata előtt Trondamék remegő végtagokkal, mellettük Draclira hasonló 
félelemmel készült belépni. Tudták, elég egy rossz szó és máris ők lesznek a következő koncert dí-
szítő elemei. Feltéve, ha az állomás személyzete addig el nem vérzik. Talán ők lesznek az utolsó 
buli főétele, vagy életlen bárddal feltrancsírozásának alanyai. 

Nyílni kezdett a hatalmas ajtó, és két oldalra, a falba húzódott. A benti látvány még jobban el-
borzasztotta őket. A terem hosszúkás volt, távolabbi végében egy emelvénnyel, rajta egy trón szerű-
séggel. Ez a mögötte lévő falhoz vaskos kábelekkel volt rögzítve, melyek szikráztak és kékes vil-
lámlások szaladtak végig rajtuk. A trón maga érzékelőkkel és csatlakozókkal volt telezsúfolva, ami-
ből arra lehetett következtetni, hogy aki beleül, az a szerkezeten keresztül szerves részévé válik az 
állomásnak. 

Az ehhez vezető, vérben tocsogó szőnyeg mellett két sorban rabszolgák álltak, meggyötört tes-
tük irtózatos kínzásról árulkodott, fog-, és korbácsütések nyomai voltak láthatóak rajuk, testük sza-
kadt rongyokba volt burkolva. Tépett hajuk, beesett arcuk szinte könyörögve kérte, hogy „vigyetek 
ki minket innen!”.

A bejárat külső és belső oldalán vörös ruhás fegyveresek kisebb csoportja őrizte a termet. Drac-
lira láttán rutinszerűen félreléptek és utat engedtek neki és kíséretének. 

A trónon pedig meglátták a klánvezért, akinek látványát további szörnyűségként élték meg. A 
férfi nagyon magas volt, majdnem két és fél méter. Nem volt kizárt, hogy sok genetikai módosítá-
son, csont-, és bőrtoldozáson esett már át, hogy így tartsa meg tiszteletet parancsoló kinézetét. Volt 
is értelme, valóban erőt, kegyetlenséget és nagyon nagy tekintélyt kölcsönzött ez neki. A férfi hosz-
szú haja tincsekbe volt fonva és arcába lógott ebből néhány. Félmeztelen teste néhány helyen szíj 
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szerű dolgokkal volt körbetekerve, melyeken szintén látni lehetett a kékes villámlásokat. Vörös nad-
rágja műszövetből készült,  rajta mintázatok voltak láthatóak. Kezében egy piciny sárga szikrázó 
gömböt tartott, és mint egy kis labdával, játszadozott vele: pattogtatta a földön, a falhoz csapta, 
majd sárga villámlások követték a becsapódás helyét és így lökték vissza a labdát. Karja, halántéka 
tele volt csatlakozókkal, melyekkel a trónhoz tudott kapcsolódni, azzal pedig magához az állomás-
hoz. 

Draclira a terem bejáratánál, minden ízében remegve meghajolt. Trondamék utánozták ebben. 
A klánvezér magához intette őket, a fegyveresek pedig ebben a pillanatban hátba is taszították 

mindannyiukat. A férfi ülő helyzetben, kissé előredőlve, némán figyelte a közeledőket. Mei, Croy és 
Trondam pedig szemükkel analíziseket végeztek és megdöbbentő eredményeket kaptak. A férfi tes-
tében rengeteg  harci beültetés volt. Szüksége is volt rá, hogy ezek közt a vérengző őrültek közt a  
lehető legnagyobb erővel és tekintéllyel jelenhessen meg. Ha tiszteletét tette valahol, akkor ott talán 
képes lett volna mindenféle segédeszköz nélkül megnyúzni az embereket. 

Szúrós tekintete elővillant haja mögül, mesterséges zöld szeme világított a vörös félhomályban. 
Majd sárgára váltott, kékre és újra zöldre, de már kevésbé irizáló erősséggel. 

Amint a klánvezér elé értek, a fegyveresek térdre kényszerítették őket. Majd előrenyomták fel-
sőtestüket is, hogy még nagyobb legyen a kimutatott alázat. 

A férfi még mindig mozdulatlanul ült, szeme Draclira-ra tévedt. A nő érzékelte ezt és még min-
dig térdelő helyzetben kezdett volna bele mondandójába, de a klánvezér egy apró kézmozdulatot 
tett, hogy álljanak fel. 

Amint kiegyenesedtek és a nyers erő egyik forrására néztek, gerincükön egy érdekes érzés kú-
szott végig. 

Draclira belekezdett mondandójába: 
– Ó, dicső vérrabló, klánunk vezetője, kérlek halld szavaim és hallgasd meg kérésem!
A klánvezér még mindig mozdulatlanul ült, de tekintete dühössé vált. Az ezáltal kialakult érzés 

egy gyengébb idegzetű embert szinte azonnal megölt volna. 
Mivel nem érkezett válasz, a nő bátorságot vett, hogy folytassa. 
– Dicső vérrabló, amint tudod, állomásunkon, otthonunkon felütötte fejét a kór, ami szedi áldo-

zatait. A bestiát nem lehet megállítani. Azonban ezek a vérben gazdag egyedek mellettem már isme-
rik ezt a járványt és dolgoznak ellene. De azt állítják, hogy csak egy helyen, az Antiainen rendszer-
ben lehet meglelni az ellenszert. És ellenségeink közül néhányan, az Angel Kartell, a Concord és a 
Caldari Haditengerészet mind azt hiszi, hogy ezek a tudósok, akik keresik az ellenszert, ki is tudják 
alakítani ezt a kórt és maguknak akarják megszerezni őket. Ó dicső vérrabló, kérlek halld szavaim 
és segíts nekik bejutni az Antiainen rendszerbe! – ezzel Draclira meghajolt. 

A klánvezér nem szólt semmit. Úgy nézte a Gallente ügynöknőt, mintha azt lesné, hol kezdje el 
felfalni. Talán gondolatai nem jártak messze ettől. 

Hátradőlt, majd bal karját rácsapta a trón karfájára, ahol az érzékelők találkoztak. Az ülőalkal-
matosságon villámlások szaladtak át, majd a hátul lévő kábeleken is végigfutottak és eltűntek a fal-
ban. Néhány másodperc múlva a klánvezér levette kezét a karfáról, majd felállt. És eléjük lépett.

Még Croy is csak a melléig ért neki. Iszonyatos erő sugárzott belőle. Szinte megremegtette az 
előtte állókat. Majd Draclira elé lépett, a szemét lesütő nő álla alá nyúlt és megemelte fejét. 

Majd megszólalt, a hang minden egyes tónusa végigkúszott a gerincükön és az agyba érve tom-
bolni kezdett:

– Mesélj Draclira Merlonne! Hogyan jutottak be ide ezek? Miféle segítség kell? 
A nő majdnem elájult a félelemtől. Minden erejét összeszedte, úgy válaszolt: 
– Ó dicső vérrabló, segítened kell ezeknek a vérbő embereknek bejutni az Antiainen rendszerbe!
– Kell?! – a klánvezér hangja úgy megemelkedett, hogy legszívesebben a fülük elé kapták volna 

kezüket. De az bizony tiszteletlenség és talán meg is sért valami törvényt.
– Igen, ó dicső vérrabló. Ezek a vérben gazdag egyedek felajánlották segítségüket, hogy meg-

mentik állomásunkat, engem és téged is, ó nagy vezérünk – hajolt meg újra a nő. 
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A klánvezér elkezdte körbejárkálni Trondamékat. Ők pedig – Croy-t kivéve –, talán még sosem 
féltek ennyire.  Ez már elérte azt a félelemfaktort, mint amit az elhagyatott állomáson éreztek.

A hatalmas férfi megállt Croy előtt és végignézett rajta. 
– Te remek darab vagy, nem akarsz inkább nekem szolgálni, ezen vérbő egyedek helyett? Mi a 

neved?
– Croy Vogal – mondta és nemlegesen megrázta a fejét. Ő ugyan nem érezte azt a félelmet, amit 

a többiek, de nem akarta bajba sodorni kapitányát, Aylar-t és inkább úgy viselkedett, mint ő. 
A klánvezér megvonta a vállát és Aylar elé lépett:
– És te Amarr hercegnő? Mi a neved?
– Aylar Bren – válaszolta a nő, minden ízében remegve. Ugyanakkor a hercegnő kijelentésre 

szíve megdobbant, de tudta, ha itt az lenne, akkor kapna egy trónt, ami sikamlós a vértől és ezen ül -
hetne, napi háromszori étkezés pedig szív, agy és vese. 

– Igen ó dicső vezér! Hallgatom szavaid – folytatta a nő tiszteletteljesen meghajolva. 
– Nézz rám!
Aylar felnézett a férfira, akinek szeme hirtelen kékbe váltott, kinyílt a pupilla és a nő érezte, 

hogy melleit most nem kintről, hanem bentről markolássza egy hideg kéz. Mi a franc ez? 
A klánvezér szeme zöldre váltott és elfordult a döbbent Aylar-tól. Majd Trondamhoz lépett. 
– Egy Minmatar, vérben gazdag, vezér egyéniség. Mi a neved?
– Trondam Rei – válaszolt a férfi. 
A vezér szeme megint színt váltott és Trondam ugyanazt érezte, mint Aylar. De neki már nem 

esett olyan jól ez az érzés. 
A klánvezér elfordult a döbbent Trondamtól és Mei elé lépett. 
– Még egy Minmatar és lányka. Vérben nem túl gazdag, fémben annál inkább. Mi a neved? 

Tudsz e utódot a világra hozni Minmatar? 
Mei megrémült. Most a vezér hirtelen utódnemzésen gondolkodik? És mivel játszik majd a gye-

reke? Egy szemgolyóval? A csörgője meg csigolyákból áll majd? 
Nagy nehezen kinyögte nevét: 
– Mei Gron.
A hatalmas férfi mintha olvasna a nő agyában. 
– Nem nem Minmatar, nem akarlak magamévá tenni – mondta dörgő hangon. 
Mei belül úgy megkönnyebbült, mintha egy bíróságon azt mondták volna ki, hogy nem bűnös. 
Majd a vezér Volre-hoz fordult. 
– És végül egy vérben gazdag Gallente. Nahát, nahát. Mi a neved?
– Volre Den – érezte a mellkasát belülről szorító érzést. Mi a fene ez? 
A klánvezér végül némán visszasétált a trónhoz. Megfordult, leült és gondolkodó pozícióba he-

lyezkedett. 
– Hazugok vagytok! – jelentette ki. 
Erre a kijelentésre majdnem elájultak páran. Honnan a fenéből tudja ezt? Analizátor van a fejébe 

építve? Agyhullám olvasó? 
Draclira éppen filmet nézett, az „Életem” címűt. De hirtelen a vezér olyan kijelentést tett, ami 

újabb döbbenetre adott okot. 
– Tudom, hogy hazudtok. A vírust ti hoztátok ide – közölte olyan nyugodt hangon, mintha csak 

azt mondaná, te piszkítottad be a szőnyegemet. – De nem haragszom ezért rátok. Hogy miért nem? 
Azért, mert már többször láttam álmaimban, hogy érkezni fog valaki, aki megváltoztatja életünket 
és harcba hív. Ezek pedig ti vagytok. És értékelem bátorságotokat, hogy ezt meg mertétek tenni ve-
lünk. Segítünk. És most menjetek! Találkozunk az Antiainen rendszerben…

Trondamék köpni nyelni nem tudtak. Ennyi? Ilyen gyorsan eldöntötte ezt a klánvezér? Semmi 
kérdezősködés? Semmi fenyegetés?

Draclira kiráncigálta őket a trónteremből, ez idő alatt a klánvezér csak szúrósan vizsgálgatta 
őket, de semmiféle fenyegető mozdulatot nem tett. Hagyta őket elmenni. Létezik, hogy egy ilyen lá-
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tomás ennyire fontos neki? Vagy már talán azon jár az agya, hogyan csapjanak oda az ellenségnek? 
Akárhogy is legyen, nem volt kérdéses az, hogy erről az állomásról most szélsebesen el kell tűn-

niük. Ha a vezér esetleg meggondolja magát, akkor máris mehetnek a vágóhídra, hogy elkészítsék 
belőlük a következő koncert díszítő elemeit. 

Futva indultak el a hosszú úton, ami a hajókhoz visz…

Trondamék már a beszállókompoknál jártak. El kell tűnniük innen minél gyorsabban. Útjuk so-
rán már egyre több, pórusaikon vérző embert láttak, de segíteni nem tudtak rajtuk. 

Draclira-nak átadták a késleltető szérumot és a nő elrohant, hogy megpróbálja sokszorosíttatni, 
ezáltal annyi életet megmentve, amennyit lehet. Mikor elhagyták a klánvezér termét, az még ott ma-
rasztalta a Gallente ügynöknőt és megbeszélték erről a részleteket. 

Trondamék hívták a kompokat. Míg várták ezeket, a kivetítőkön hirtelen megjelent a klánvezér 
arca és beszédbe kezdett. A hangok tele voltak tudatalatti zöngékkel, hogy egyrészt nyugtassanak, 
másrészt elszántságot is ébresszenek az ezt hallgatókban. A vezér közölni kezdte látomását és el-
mondta a vírus létezését. Nem árulta el Trondamék kilétét, mert akkor még a beszállókompoknál le-
vadássza őket egy csoport és utána véres sorsuk lenne. 

– Vértestvéreim! – szólította meg erőt adó hangon híveit a vezér. – Ma látomásom igazzá vált.  
Harcba indulunk!

Ezt harsány kiáltások fogadták az erre kószáló emberektől. A vezér folytatta: 
– Egy tudóscsoport a minket is sújtó vírus ellenszerét akarja megtalálni, de vannak, akik azt hi-

szik, hogy ezek az emberek nagyobb mennyiségben elő tudják állítani ezt. Vagyis meg akarják sze-
rezni őket. Tudjátok kik ezek a csoportok, akik el akarják fogni a tudósokat és kiket kell megállíta-
nunk? – a vezér jelentőségteljes szünetet tartott. 

– A Caldari Haditengerészet – erre a kijelentésre még a közeli folyosókról is kitódultak az em-
berek, és a beszállókompoknál már több százan figyelték a kijelzőket. 

– Tudjátok ki a másik csoport? – A vezér már szinte kiabált. – Az ANGEL KARTELL!
Az emberek már üdvrivalgásban törtek ki, nagy riválisuk nevének említésére. Mást se szerettek 

volna jobban, mint odapörkölni a legnagyobb kalózszervezetnek. 
– És a harmadik ellenségünk – a vezér elnyújtott hangon üvöltötte – a COOONCOOORD!
A kompoknál elszabadult a pokol. Az emberek ütni verni kezdték a legközelebbi berendezéseket 

örömükben, és vérszomjuk elborította agyukat. 
A vezér egy utolsó mondatot üvöltött. 
– A mai törvény újra a mulatozás. Élvezzétek az életet, a rabszolgák vérét és a friss nedvet! Hol-

nap nagy napunk lesz. Vért mindenkinek, friss szerveket harapjatok, bőrt nyúzzatok, és készüljetek 
a HAARCRAAA! 

Trondamék szerencséjére megérkeztek a beszállókompok és szinte bemenekültek az őrjöngő tö-
meg elől. Gyorsan bezárták a zsilipeket. 

Nem egész két perc múlva sápadtan, remegve, izzadtan nyitották meg a beszélőcsatornákat egy-
más felé. Amint ránéztek Trondamra elszörnyülködtek. A férfi pedig megszólalt:

– Azonnal tűnjünk el innen! Nem akarok az útjukban lenni, mikor ezek megindulnak…
Senki nem kérdezősködött, kidokkolási engedélyt kértek és olyan gyorsan tűntek el az állomás 

közeléből, mint még soha semmi mástól…
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13. RÉSZ: AZ ANTIAINEN-BE LÁTOGATÁS UTOLSÓ ELŐKÉSZÜLETEI

A  Blood  Raider  állomás  elhagyása  utáni  tizedik  percben,  egy  biztonságos  mély  űri 
koordinátán…

– Édes jó drón anyám, ezek állatok – mondta elsápadva Trondam, amint egy gyors megbeszélést 
eszközöltek egy biztonságos helyen az A-ELE2 naprendszerben. 

– Azok – bólogatott Aylar a képernyőn. Az ő arca is hulla fehér volt. 
– Tényleg élve eszik az embereket? – kérdezte Skye a szája elé tartva kezeit. 
– Ja – válaszolt az Amarr nő. – Még rosszabbat is láttunk. Jó, hogy nem jöttetek be, mert megint 

mehettetek volna agybuzerálásra. 
Ezután zsibbadt csend következett a Blood Raider állomáson látottak miatt.  De egy apróság 

mégis örömmel töltötte el őket: ez pedig az volt, hogy Draclira-val kapcsolatot tartanak és ha kell,  
ezek az őrültek felvonultatják hatalmas flottájukat. Vagyis egy hatalmas segítséget – elég aljas mó-
don –, sikerült szerezniük. 

Trondam át akarta beszélni a Concord parancsnok elfogására irányuló, elég eszement terv rész-
leteit. De mindenekelőtt végiggondolta az egész akciósorozatot, egy összegzést szeretett volna esz-
közölni. Az ügy már nagyon kusza szálakkal rendelkezett és egy átbeszélés már időszerű volt.

– Foglaljuk össze, mit tudunk eddig! – kezdte. A többiek arca érdeklődést tanúsított. Igen, ők is 
szerették volna már összefoglalni, hogy állnak, mire számíthatnak. 

– Nos tehát – sóhajtott Trondam – kezdjük az elején! Ugye néhány napja kaptunk egy megbízást 
egy Angel Kartelles ügynöktől, hogy szabadítsuk ki Miss Fran-ékat. Ez többé-kevésbé, de sikerült. 

A férfi egy időre csendben maradt. 
– Aztán – folytatta – A Concord vérdíjat tett fejünkre, megnehezítve ezáltal életünket. Majd a 

Messoya bolygón már a Caldari Haditengerészet is ránk mozdult, ami azt jelenti, tudtak a vírusról.  
Aztán leléptünk előlük és bementünk Null Sec-be, ahová nem tudtak követni, és… 

– Trondam – vágott bele Max. Láthatóan készült valami nagyot mondani, de előtte puhatolózni 
kezdett. – Ki volt ez az Angel Kartelles ügynök, aki az első megbízást adta? 

– Hát, egy ügynök, fogalmam sincs. Nem találkoztam vele személyesen, csak elmondta, mit hol 
találunk, a többi a mi dolgunk. 

– És Miss Fran-ék ismerik ezt az embert? 
– Nem tudom. Várj!
Trondam megkérte Mei-t, hogy hozza a hídra a szőkét és a kopaszt. Néhány perc múlva mind-

ketten a Minmatar férfi mellett álltak. 
Trondam feléjük fordult és hozzájuk intézte kérdését. 
– Miss Fran, szeretnénk tudni egyet s mást az önök hátteréről. Össze kell most foglalnunk a 

részleteket és ennek tükrében kell tovább terveznünk. A többiek figyelnek. 
A nő és a kopasz egymásra néztek. Majd a szőke sóhajtott és belekezdett:
– Trondam Rei, mit akar hallani? 
– Nos, kezdjük az elején. Mi kaptunk egy megbízást egy Angel Kartelles ügynöktől, hogy hoz-

zuk ki magukat. Önök ismerik ezt az embert?
– Nem – rázta a fejét a nő. 
– Jó, mindegy. A megbízás megtörtént, és el kellett vinni önöket az Antiainen-be. Így szólt a 

kezdeti megállapodás. De közben már nem a fizetségre hajtunk, hanem a saját életünket akarjuk 
megmenteni. Ugyanakkor az is rohadt érdekes, hogy menet közben megtudtuk, hogy az Angel Kar-
tell is üldöz. Namármost, ha az ő ügynökük adta a megbízást, akkor mégis miért üldöz maga a kalóz 
klán?

A szőke sóhajtott egy nagyot, újra összenézett a kopasszal, majd beszédbe kezdett:
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– Mr. Thorgan és én…
– Tehát Mr. Thorgan – vágott bele Trondam. – Örvendek!
– Igen, még nem mondtuk el a nevét, de ez lényegtelen. Mint már mondtuk, mi ketten drogok-

kal kísérleteztünk. Hosszú ideig dolgoztunk az Antiainen mögötti féreglyuk rendszerben, mint kuta-
tók. Egy már előzőleg félbehagyott projektet folytattunk. Azonban nem a kutatás volt a lényeg, ha-
nem az, hogy minél több időt eltöltsünk ott. A kutatás csaliját bekapva. A Kartell igazi célja az volt,  
hogy az ott már levegőben lévő vírus beépüljön a mi testünkbe, amihez idő kellett. Majd egy átuta-
zás során a Concord elkapott minket, mint drog kutatókat és bezárt. Mi még ekkor továbbra sem 
tudtunk a vírusról. Ekkor hirtelen megjelentek maguk és kihoztak minket. Úgy-ahogy – kezdte for-
gatni a szemét a nő. 

– Folytassa! – szólt szigorúan Trondam. 
– Mi ugye csak vissza akartunk jutni az Antiainen rendszerbe, azért, hogy folytassuk a drogok-

kal kapcsolatos munkánkat. De miután először beszéltünk, egy titkos üzenetet kaptunk, melyben az 
önöket is megbízó ügynök elárulta nekünk a vírus titkát. Ugyanakkor nem mondott semmit, hogy 
mit tegyünk, hová menjünk. Azonban a fejünkben volt egy viselkedésszabályzó, amit már ugyan ki-
sütöttünk, de utolsóként arra késztetett minket, hogy tartsuk meg a titkot és menjünk le a kolóniára a 
Messoya rendszerben. Eddig értik?

A képernyőn mindenki bólintott. A nő folytatta. 
– Máris megtörtént a vírus hatásának demonstrációja. Mi már nem tudtunk tenni semmit ez el-

len. Azonban a lényegen nem változtat ez. Vissza kell jutnunk az Antiainen mögötti féreglyuk rend-
szerbe, hogy megkezdhessük a kutatásokat az ellenszerért. Ezt az Angel Kartell nem akarja, ezért 
akar elfogni minket. 

– De ezt nem értem – vágott bele Aylar. – Nem éppen egy Angel ügynök adta Trondamnak a 
megbízást, hogy magukat hozzák ki? 

– De, egy ilyen adta. Mi sem értjük, mi csak arra tudunk tippelni, hogy ez az ügynök a saját sza-
kállára dolgozik és szembefordult a Kartellel. Mindezt azért, hogy ha mi visszajutunk és kikísérle-
tezzük az ellenszert, akkor azzal ő tudjon kereskedni. Ugye tudják, hogy mennyi pénzt lehet kérni 
egy elszabadult biológiai fegyver ellenszeréért? Milliárdokat. Trilliárdokat. De persze ezt maga az 
Angel Kartell nem akarja, nekik a vírus kell, vagyis mi. De kicsúsztunk a kezeik közül és ezért ül-
döznek. Hát nagyjából ennyi. 

– Tehát akkor – kezdte Trondam – akkor itt most mindenkinek más célja van. Az Angel Kartellé 
az, hogy elkapják magukat, vagyis minket és legyen egy szuper biológiai fegyverük. A Caldari Ha-
ditengerészet úgyszintén magának akarja ezt. A Concord minket szeretne rács mögött látni. Az An-
gel Kartelles ügynök az ellenszerért küzd, és neki kapóra jön az, hogy maguk is és mi is ezt akarjuk. 
Ebből az következik, hogy ha sikerül bejutnunk, és megvan az ellenszer, akkor ezután az ügynök el 
akarja majd szedni tőlünk valahogy, valamikor. 

– Egyetértek – bólogatott a szőke. – De ki ez az ember? 
– Nézzék meg maguk – mondta Trondam, majd lejátszotta a felvételt az eredeti megbízásról. 
Az ügynöknek csak az árnyéka látszódott, férfi volt, és bő ruhát viselt. Hangja mély, határozott 

volt. Röviden vázolta a megbízást, a fizetséget, a célállomást. A beszélgetés egy perces volt talán. 
Max elkérte ezt, hogy megpróbálja elemezgetni. Trondam átküldte a férfinak, majd folytatta a 

megbeszélést. 
–  Tehát  több érdek fűződik önök köré.  Mi csak  az egyik  vagyunk ezek közül.  Szerencsére 

ugyanazt akarjuk, igaz? – kérdezte vádaskodóan feltartva ujját. 
A szőke mentegetőzve tartotta fel kezeit. 
– Higgye el Trondam Rei, most tényleg egy oldalon állunk. Ugyanaz a célunk. 
Némán fürkészték egymás tekintetét egy ideig. Végül a férfi felsóhajtott. 
– Rendben, akkor átvettük azt, hogy hogyan sikerült magunkra lapátolni ezt a két köbméternyi 

szart. Akkor most nézzük meg, hogyan tovább!
A férfi csendben maradt, hogy javaslatokat várjon társaitól, de senki nem szólalt meg. A franc, 
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pedig jó lenne, ha valaki most besegítene a szervezésben, gondolta magában. 
Azon ötlete, hogy elfogják a Concord parancsnokot, meglehetősen eszement volt. Nemrég, a 

Miroona rendszer állomásának bárjában ecsetelte tervét, de csak nagy vonalakban. Most leginkább 
arra az ötletre lenne szükség, egyáltalán hogy a francba jutnak be az Antiainen rendszerbe? Ha ez 
nem sikerül, felesleges minden további tervezés. 

Wasek szólalt meg hirtelen a nagy csendben: 
– Nekem van egy ötletem, de nem biztos, hogy működik majd. 
– Mindegy, csak mondjad – sürgette meg Trondam. 
– Nos – a férfi nagy levegőt vett és élvezve, hogy a figyelem középpontjában van, belekezdett. – 

Az ötletem arról szól, hogyan jutunk majd be. Készítünk hamis azonosítókat és egy hajó fedélzetén 
megyünk be.  Mivel  ugye ha irányítasz egy hajót,  akkor  a Neocon-nal  folyamatos kapcsolatban 
vagy, ezért nem tudsz rejtve maradni. De ha csak utas vagy, ráadásul hamis azonosítóval, akkor úgy 
be tudsz jutni. 

– És hogy gondoltad ezt? – kezdte cinikusan Aylar. – Felszállunk az első turista járatra bolygó-
közi kirándulásra?

– Nem, nem – rázta fejét Wasek. – Saját magunkra, a Neocon-on egy nyílt szerződést állítunk 
ki. Végcél az Antiainen rendszer. Egy másik szerződésben pedig úgymond feladjuk a hajókat. Így 
be lehet majd jutni. Aztán odabent rakatjuk össze őket és máris bekerültünk az ellenség vonalai mö-
gé.

Többen elismerően bólogattak, jelezve, hogy ez a terv megér egy átbeszélést. Az Antiainen-ben 
már talán van blokád, se ki-, se be nem engednek ellenőrzés nélkül hajókat. Sőt, még az sem kizárt,  
hogy teljesen lezárják a rendszert. Mivel azonban a Neocon adatai alapján az Antiainen és a mögöt-
te lévő két zsákrendszer a Kiskoken és a Semiki lakossága több milliós volt, így szállítóhajókat 
mindenképpen be kell majd engedniük. Harci hajókra ez persze nem igaz, azokat kényük kedvük 
szerint feltartóztathatják és megítélés szerint ki is füstölhetik.

Akkor nincs más választás, mint feladni saját magukat egy szerződésben. A hajókat pedig egy 
másikban. És mikor bent vannak, akkor…

– Mit teszünk majd? – kérdezte Aylar alig várva egy jó ötletet. A cinizmusa most nem tört elő,  
de aki ismerte a nőt tudta, hogy a következő mondata újra álomromboló lesz. 

– Hát, izé… – jött zavarba Wasek. – Erre már nincs ötletem. Csak arra volt, hogyan jutunk be a 
rendszerbe. 

– Ez is elég – vágott bele Trondam. – A hajók szállításának végpontján, az állomáson várunk 
majd rájuk. Aztán ide hívjuk majd a Blood Raider klánt. Ők megtisztítják a terepet és ki tudunk jön-
ni, majd elhúzni. Utána Islay megkeresi a lyukat.

– És akkor most mi is van a Concord parancsnokkal? Hogyan raboljuk el? – Aylar hangja újra 
cinizmussal telt volt. 

– Logikusan gondolkodva a Concord parancsnok, számítva nagy űrbéli harcokra, nem hajón fog 
tartózkodni, hanem egy állomáson, vagy bolygón. Sőt, még szerintem az állomást se válassza, majd, 
mert ha tudja, hogy jön az Angel Kartell, akkor félni fog, hogy oda berepülhetnek és kiszedhetik.  
Szerintem egy bolygón lesz. Max, nézd át a környező rendszereket, melyik alkalmas lakhatásra és 
hol van valami bázis!

– Meglesz.
– De ne most! Előbb tűnjünk el innen a fenébe, egy Low Sec rendszerbe. 
Nem kérdezősködött senki, alig várták, hogy a Blood Raider klántól minél messzebb kerülhes-

senek. De tudták, még egy találkozás hátravan velük, melyben egy oldalon fognak harcolni…

Azok a féreglyukak, amin keresztül Delve-be érkeztek, még aktívak voltak. Így tehát ugyaneze-
ket használták, hogy visszamenjenek Kor-Azor régióba, valamint most nem a Miroona rendszerbe – 
melynek állomásáról ki lettek tiltva a balhézás miatt–, hanem az Enal-ba.

A kalózokból itt is a Blood Raider klán volt az egyeduralkodó, de nem volt olyan koncentrált  
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bázisuk, mint Delve-ben. Vagyis nyugtuk lesz tőlük. 
Az Elan rendszer állomására bedokkoltak, de nem mentek be az építménybe, hanem Aylar hajó-

ján gyűltek össze, hogy megejtsék a végső őrültség átbeszélését. 
Az „Ámokfutás” nevű tervet újra kellett venniük, új fázisokat építeni bele. Az első három arról 

szólt, hogy a Blood Raider klánt maguk mellé állítsák. Ez eddig úgy néz ki, sikerült. Senki nem 
mert belegondolni abba, hogy mi van, ha ezek mégis meggondolják magukat és inkább élve eszik 
meg mindannyiukat…

Az Ámokfutás negyedik fázisa a Concord parancsnok elfogása lesz. Na persze. Agyukban a ci-
nizmus így, hogy közeledtek ennek kivitelezéséhez, egyre nagyobb méreteket öltött. 

Max összeszedte az információkat arról, amikre szükségük lesz. Első és legfontosabb, hogy be-
igazolódott az, a parancsnok valóban nem fog sem hajón, sem állomáson tartózkodni. Az Antiainen 
mögötti rendszer egyik bolygóján lesz, egy katonai létesítményben. Itt a Concord Elit osztaga, a 
DED fogja ellátni a védelmét, de csak abból az irányból, ahonnan nyílt támadás várható. Legalábbis 
ezt remélik. 

A bolygón a katonai bázis hatalmas kiterjedésű, kiképző komplexumok, sikló és légköri jármű 
hangárak,  leszállópályák, rakétakilövők, gyárak,  lakónegyedek, vagyis minden volt,  ami a teljes 
élethez kell egy több százezres városban. 

Mivel azonban a Concord hatalmas erőket akar feltartóztatni, így arra készülnek, hogy mi van 
akkor, ha az ellenség kompokat dob le és felszíni csapatokat küld a városba, vagy orbitális pályáról 
fog bombázni. Nem számítottak azonban arra, ha egy kis csapat, megkerülve védelmüket titkos uta-
kon fog bejutni a létesítménybe. Na, ezek lennének Trondamék. 

A terv tele volt megkérdőjelezhető pontokkal. Mi van, ha… Mi lesz, ha… Mi van akkor, ha…
Senki nem tudta ezekre a választ. A létesítményt őrző DED egységek miatt a siker esélye na-

gyon kevésnek tűnt. Ezek a fickók kemény legények, jól képzettek, drága cuccokkal, beültetésekkel 
és rengeteg harci cyborg-gal. Tudták, az esély, hogy ezeken átjutnak, és egészen a parancsnokig ér-
nek, szinte nulla volt. Persze szemtől szembeni harcra igaz csak ez, mert azzal a tervvel, amivel 
Max állt elő, azzal elérhetik akár a tíz százalékos sikeresélyt is. Ez ám a nagy szám… De legalább 
több, mint a semmi. 

Úgy döntöttek, hogy ezt próbálják meg. Ha nem sikerül, akkor lelécelnek. Már ha sikerül meg-
lépni a DED elől természetesen. 

Mivel fogalmuk sem volt, hogy az Angel Kartell mit tervez az Antiainen és a környező rendsze-
rekben, így nem tudták számításba venni a felőlük érkező esélymódosítókat. 

A terv úgy nézett ki, hogy…
Max elmesélte elképzelését és a terv gerincéhez egyre csak jöttek az ötletek mindenkitől. Mire 

készen állt az „Ámokfutás” negyedik fázisa, agyukban a tíz százalékos sikeresélyt szinte ötvennek 
érezték… Ha azonban a másik ötven százalék jön be, gyorsan el kell pucolniuk. Amire úgyszintén 
kialakították a terveket…

Többekben felmerült a kérdés, hogy Max honnan tud ennyi információt megszerezni, mire fő-
nöke, Aylar szélesen mosolyogva mondta, hogy a férfi Ex-Concord hírszerző tiszt. Azonban munká-
jának ellátása során, egy hiba folytán kirúgták állásából és megesküdött, hogy ott tesz keresztbe a 
szervezetnek, ahol tud. Persze ehhez ő maga édeskevés volt, még így együtt csapatban is azok, de a 
lényeg a hírszerzésnél eltöltött tapasztalat és a még mindig működő titkos belépőkódok ismerete 
volt a Concord hírszerző rendszereibe.

Mivel Max egyik titkára fény derült,  mindenki mosolyogva veregette meg vállát,  és örültek, 
hogy egyik társuknak fényes múltja van. A Concord hírszerző tisztjének lenni kimagasló teljesít-
ményről tanúskodott. 

Mire készen állt a terv, szándékosan hagyták nyitva az egyik pontot. Ami pedig az volt, hogy 
szükség lesz elterelésre, vagyis kell egy nagyobb csapat, akik egy nyílt, felszíni harcban megtámad-
ják a létesítményt a bolygón és elérik azt, hogy minden DED egység rájuk figyel majd. 

A Blood Raider-eket már most be tudták volna vonni, de ha a Concord megtudja, hogy ez a vé-

#184#



rengző klán is belépett a harcba, akkor a parancsnokot azonnal kimenekítik és lőttek az egésznek. 
Ráadásul olyan válaszlépést tettek volna, hogy megkeserüli mindenki azt, hogy kimászott a tenyész-
tőkapszulából. 

A megoldás valami ismeretlen, buzgó kis zsoldos cégben volt keresendő, akik megfelelő felszíni 
erőt tudnak felvonultatni ahhoz, hogy elvonják a Concord figyelmét és a kis alakulat, Trondamék be 
tudjanak jutni a létesítménybe. Max képességei itt is segítségükre voltak. A Concord rendszerében 
már sok olyan zsoldos cég volt regisztrálva, amik a Caldari rendszerekben tevékenykednek és űr-
flottájuk híján a felszíni kolóniákon és űrállomásokon teljesítettek megbízásokat. Ők lesznek a meg-
felelőek. Volt szállítóhajójuk, ami megfelelő engedélyekkel volt ellátva ahhoz, hogy lezárt rendsze-
rekbe is belépést nyerhessen. Felszíni csapataik is rendelkezésre álltak szép számmal és terveik kö-
zött szerepelt az űrflotta felállítása, de ehhez persze rengeteg pénz kell, melyet a teljesített szerződé-
sekből igyekeztek fedezni a jövőben. Céljuk volt a kalózszervezetekkel szimpatizálás és náluk a re-
putáció növelése, úgyhogy egy olyan akció, amiben odapörkölnek a Concord-nak, több, mint meg-
felelő volt nekik. Mindannyiuknak meg voltak a klónjaik, így olyan akciókat is el tudtak vállalni, 
ahonnan élve nem térnének vissza. Ha mégis, akkor ezeket az embereket kitüntetésekkel illették és 
a cég kisebb részlegének vezetőivé váltak. Nem ők voltak az egyetlen ilyenre felkérhető társaság de 
a megbízáshoz pénz kell és Trondaméknak nem volt túl sok. Ugyan összedobták, amijük volt, de ez 
is kevésnek bizonyult volna egy nagyobb zsoldos egység felbérléséhez, ezért választották ezt a kis 
céget. Na meg a nagyobbaknak eszükbe sem jutott volna a Concord ellen kivonulni, nemhogy har-
colni is ellenük. 

Kérdéses volt, hogy ha a kalózszervezetekkel akarnak ezek szimpatizálni, akkor hogyan tudnak 
majd bejutni a már talán jelen pillanatban is lezárt Antiainen rendszerbe? A válasz az volt, hogy ez 
még csak cél náluk, nem hivatalos, és jelen pillanatban még tiszták. Vagyis ők a legjobbak erre a 
feladatra. 

Trondam felvette a kapcsolatot velük és a vezetőjük máris megindult az Elan rendszerbe, hogy 
megejtsék a tárgyalásokat. 

Eközben tovább vették a tervet. Tehát megvoltak az útvonaltérképek, melyeken be tudnak jutni 
a katonai létesítménybe. Ha sikerül elrabolni a parancsnokot és rávenni, hogy vonja ki az erőket a 
rendszerből, akkor hogyan tovább? A Caldari Haditengerészet és az Angel Kartell még mindig ott 
lesz. Azonban nekik nem áll módjukban állomásokat ellenőrizni, és ezért Trondamék majd be tud-
nak jutni az egyikbe, összerakatni a hajóikat, kidokkolni, megkeresni a féreglyukat. Most már egy-
értelmű volt az is, hogy nem csak Miss Fran-ék fognak bemenni, hanem mindenki. Nincs más vá-
lasztás. Akármi is legyen a féreglyuk másik oldalán, biztosan kecsegtetőbb, mint a legnagyobb ka-
lózszervezet, egy félelmetes haditengerészeti flotta, az űrrendőrség profi egységei és egy felbőszült, 
vérengző klán betódulásával szembenézni.

Továbbá számításba vették az esetleges, sőt, inkább a legnagyobb eséllyel előforduló buktató-
kat. Mi van, ha nem sikerül? Ugye az esély erre nemcsak, hogy megvan, hanem ráadásul nagyon 
magas. Ha ez történik, lelépnek a bolygóról és ekkor hívják be a Blood Raider klánt, aminek az el-
sődleges feladata annak az állomásnak a biztosítása lesz, ahová majd a hajóikat szállítják le. 

Úgy döntöttek, itt az ideje, hogy a hajókat előkészítsék a szállításra, saját maguk pedig felké-
szüljenek az indulásra…

ANGEL KARTELL FŐHADISZÁLLÁS…

– Vezérem, készen állunk. – Jelentették a felderítőpilóták az Amarr kalózparancsnoknak. 
A magas férfi mosolyogva nézett le a térdre boruló, közel ötven, könnyű felderítő hajó pilótája 

felé. 
– Rendben bajtársaim, indulhattok! Kezdjétek meg a felderítést és minden apró kavicsról jelen-

tést kérek!
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– Igen, vezérem! – üvöltötte az összes pilóta, majd felálltak és kimasíroztak a teremből. 
Az Amarr vezér félmosollyal arcán nézett fel a riadójelzés vörös fényére a sarkokban. A harci 

szellem megdobogtatta szívét. Ezt követően a magas rangú tisztekhez fordult, akik már díszegyen-
ruhában várták, hogy vezérük kiadja a parancsot a flottának az indulásra. 

– Tisztjeim! – szólította meg a közel harminc parancsnokot a teremben. – Míg a felderítők célba 
érnek és jelentenek, addig mi a célállomás, vagyis az Antiainen előtti rendszerekben szóródunk szét. 
Indulhat a flotta, mindenkivel legyen az angyalok szelleme! 

A tisztek szalutáltak, majd valami harci éneket kezdtek dalolni és kivonultak a teremből. 
A vezér magára maradt. Kinézett a terem ablakán és megfigyelte a kirajzó könnyű felderítő ha-

jókat, amint egymás után indulnak el a végcél felé. Mellettük pedig sötét masszaként piszkította be 
a hold képét a hatalmas flotta, melyben az Angel Kartell speciális hajói, a Dramiel-ek, Cynabal-ok 
és Machariel-ek százai várták a parancsnokokat, hogy a hajók fedélzetére lépjenek és megindulja-
nak. 

Céljuk az Antiainen rendszer biztosítása volt, hogy a vírus csempészeket ők kaphassák el és 
visszaszerezzék Miss Fran-t és Mr. Thorgan-t…

CALDARI HADITENGERÉSZET harcálláspont…

– Ötös szintű harci riadó! Ötös szintű harci riadó! – mondta a géphang emelt hangerővel, ellent-
mondást nem tűrően. – Minden pilóta a hajójához! Minden pilóta a hajójához!

Az állomás folyosóit rohangáló kadétok, kapitányok és flottaparancsnokok töltötték be. Min-
denki készen állt arra, hogy az Antiainen rendszerbe induljanak.

Számítottak rá, hogy a kalózok speciális hajókat fogak nagy számban felvonultatni. Ezért a Ha-
ditengerészet is ilyeneket indított útnak. 

Az Admirális figyelte az állomás kilátóján, amint a hatalmas flotta gyülekezik. Nem volt messze 
tőlük az Antiainen rendszer, ezért nem volt szükség nagy hatótávolságú hordozókra. Na meg koc-
káztatni sem akarták ezeket, a parancsnokság úgy döntött, hogy a főhajóknak máshol kell szolgála-
tot teljesíteniük. Ezért csak fregattokat, cirkálókat, rombolókat és csatahajókat küldtek ide. 

Látta, hogy a flotta kisebb egységekbe áll össze. A csatahajók voltak a fő rombolóerők, hárma-
sával álltak össze ezek. Hozzájuk hat csatacirkáló társult, nyolc cirkáló, tíz romboló és ugyanennyi 
fregatt. A kötelékek jól láthatóan különültek el, szépen ki lehetett venni a nagy méretű hajókat és a 
körülöttük gyülekező egyre kisebb járműveket. 

Az Admirális tudta, hogy elképzelhető lesz néhány hordozó és anyahajó beugrasztása az Antiai-
nen rendszerbe, ha a csata balul sül el. De ez nem fordulhat elő, mert a Concord-dal karöltve fogják 
megfékezni az Angel Kartell támadását és lesz energiájuk arra is, hogy a csempészeket elfogják és 
az életveszélyes vírust megkaparintsák. Erről a tervről persze még a Concord sem tudott, tehát ha 
sikerül megtalálni őket, akkor további diplomáciai problémák elé néznek. De ez most másodlagos. 
Első és legfontosabb az Antiainen és a környező rendszerek biztosítása, hogy az Angel Kartell és a 
csempészek ne tudjanak labdába rúgni.

Az Admirális fülét már kezdte bántani a riadószirénák hangja, ami az irányítóteremben is hallat-
szott. Mint minden katonának, neki is először zene volt füleinek, de közel egy óra után már annyira 
nem élvezte ezt. Fülében bekapcsolta az implantot és a piciny készülék szabályozni kezdte a beér-
kező levegőrezgéseket. A szirénák visítása elviselhető mértékűre csökkent a fejében. 

Újra figyelte a hármas formációban összeálló csatahajókat és a köréjük gyűlő kisebb járműve-
ket. Már közel kétszáz ilyen egység állt indulásra készen és lassan, méltóságteljesen haladtak nor-
mál sebességgel az Antiainen-be vezető első kapu felé. Várták a parancsot, hogy belépjenek a hiper-
térbe és meginduljon a rendszer biztosítása, karöltve a Concord-dal. 

Az Admirális elérkezettnek látta az időpontot az indulásra. Az egyik asztaloz lépett, megnyo-
mott rajta egy gombot és a flottaszárnyak parancsnokainak képe egymás mellett nyílt meg a levegő-
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ben. Egyiken-másikon egy hullámzás szaladt végig, de mindenki tisztán és érthetően tudta venni az 
adást. 

Az Admirális belekezdett a beszédbe. 
– Figyelem parancsnokok! Ismétlem újra a feladatot! Célunk az Antiainen rendszer. A csempé-

szek neveit már tudják, őket ha bárhol meglátják, azonnal kezdjék a keresésüket. Továbbá az Angel 
Kartell várható flottájától kell biztosítani a rendszert, melyben a Concord lesz a segítségünkre és mi 
az övékére. Ha a csempészeket sikerül elfognunk, akkor a vírusgazda testeket azonnal helyezzék 
karantén alá és biztonságba. Részletes jelentés és a parancsállomány rendelkezésre áll a Neocon le-
zárt szekciójában. Mindenki értette a feladatát?

A flottaparancsnokok tisztelegve jelezték, hogy parancs megértve és jóváhagyva. 
– Indulhatnak! – emelte meg hangját az Admirális. – A flotta Alfától Echóig beléphet a hipertér-

be. A többiek a megbeszélt sorrendben követik őket. Sok szerencsét!
Az Admirális figyelte a már vektoron haladó hajók gyors elszáguldását a messzeségbe, ahol 

nemsokára kezdődik a harc…

CONCORD harcálláspont, Antiainen rendszer…

Dekrar ezredes az Antiainen mögötti Kiskoken rendszer 5-ös, lakhatásra alkalmas atmoszférájú 
bolygójának katonai komplexumában tárgyalt tisztjeivel. A teremben rajta kívül még tizenöten tar-
tózkodtak. 

– Az állomásokhoz elfogókat és csatahajókat! – adta ki az utasításokat a tiszteknek. – A kapuk-
hoz úgyszintén! Nemsokára lezárjuk a rendszert, csak a szállítóhajókat engedjük majd be!

A tisztek bólintottak és a hatalmas asztal felszínén ide-oda húzogatták a nagy méretű képeket, 
mellettük az Antiainen és a környező rendszerek térképe lebegett. Egyik tiszt ráközelített az egyik 
bolygóra, majd még tovább nagyította a hologramot és előtűnt az állomás. Egy fényceruzával húzo-
gatta be a hajókat jelölő piciny fényes pöttyöket, majd összekötötte ezeket vonalakkal, jelezve, kik 
fogják irányítani az adott flottát. 

Körülöttük nagy volt a sürgés forgás, Concord tisztek és fegyveres járőrök járkáltak ki-be, pa-
rancsokat osztogattak, jelentéseket tettek. 

Az egyik hadnagy odalépett  az ezredeshez,  tisztelgett,  majd engedélyt  kért  beszélni.  Miután 
megkapta, közölte:

– Ezredes úr, megemlíteném, hogy ez a komplexum sem nyújt teljes biztonságot önnek. 
– Tudom hadnagy. De egy állomás sem, egy űrhajó meg végképp. Még mindig ez a legjobb. 
– De uram – nyelt egyet a hadnagy –, ha az Angel Kartell felszíni egységekkel is támad és meg-

neszelik, hogy ön itt van, le fognak csapni ide is. 
– Tudom hadnagy – sóhajtott fel az ezredes –, de éppen ezért bíztam a védelmet a DED-re. 
– A DED? – lepődött meg a hadnagy. – Ó, értem! Akkor ezért olyan magabiztos. 
– Az azért túlzás, hogy magabiztos vagyok – váltott hirtelen őszintére az ezredes hangja, majd 

félrehívta a hadnagyot és kettesben, halkan beszéltek tovább a nyüzsgő teremben. 
– Őszintén szólva – folytatta az ezredes – tartok tőle, hogy az Angel Kartell megneszeli az ittlé-

temet. 
A hadnagy szaporán pislogni kezdett. Ezek szerint az ezredes mégsem annyira magabiztos? 
– Uram, ha javasolhatom, akkor a bolygó védelmére is állítson fel flottát. Olyat, ami az orbitális  

bombázókat is le tudja szedni. Mert azt hiszem, ha megneszelik, hogy ön itt van, akkor azokat vetik 
majd be. 

– Ez már megtörtént. Jobban tartok felszíni támadástól. 
– Ha már felállította a flottát a bolygó védelmére, akkor ez nem történhet meg. 
– Igen, tudom, de mégis, valamiért rossz előérzetem van. 
A hadnagy nem tudott erre semmit mondani. Figyelte feljebbvalójának arcvonásait, és ha valaki 
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jól megfigyelte, észrevehette rajta a félelmet. Az Angel Kartell nyílt támadása nem mindennapi do-
log. Többnyire inkább csak a háttérben szoktak mozogni és innen irányítják a szálakat.

Az Ezredes tudott a csempészekről, az általuk bejuttatni próbált vírusgazdákról. Nekik csak a 
bűnözők kellenek, a hordozótesteket átadják majd a Caldari Haditengerészetnek. Hogy ők majd mit 
tesznek velük, nem érdekelte túlzottan. Ha be is vetik, akkor is leginkább csak kalózok ellen… 
Azok meg kit érdekelnek?

ELAN NAPRENDSZER, HANGÁRÁLLÁS 

A zsoldos egység vezetője egy hatalmas termetű, kopasz Caldari férfi volt. Arcát néhány seb-
hely csúfította el, és a mai technikával ugyan könnyedén el lehetett volna tüntetni a hegeket, ő még-
sem tette ezt. Könnyű kék műszövet ruházatot viselt, de aki meglátta, leginkább brutális harci pán-
célzatban képzelte volna el, embernyi méretű fegyverrel a kézben. 

A Forg Gweykon néven bemutatkozó férfi mellett egy csúnyácska nő állt. Középmagas, zöldre 
festett, hosszú, csapzott hajjal, a most viselt elegáns ruházat nem illett hozzá. Az ember talán valami 
műbőr ruházatban, hatalmas fegyverrel a kézben képzelte volna el őt. A nő Ykai Jugan néven mutat-
kozott be és jól látható volt az, hogy Volre-ról le sem veszi a szemét. 

A férfi egy pillanatra zavarba jött, mert Mei meg úgy szorította a karját, hogy az majdnem szi-
lánkosra tört. 

A nagy termetű kopasz vezető másik oldalán egy magas, nyúlánk férfi állt hátratett kézzel. A 
felkínált kézfogást száját húzva ejtette meg. Elég arisztokratikus Caldari-nak nézett ki, főleg mikor 
Trondam bemutatkozott neki. Nicsak, egy Minmatar főnök? Ez talán valami vicces holoshow? 

A bemutatkozás kissé nehézre sikerült, de végül kinyögte a nevét: Erl Kigel. A férfi haja vállig 
ért, kibontva csillogott és rendben volt tartva. Bal kézfeje mesterséges, burkolatlan részein megcsil-
lant a fény, amint rájuk vetült. Ő is elegáns, műszövet ruhát hordott a tárgyaláshoz, hogy jó megje-
lenésben tűnjön fel, de a figyelmes szemlélődő kiszúrta, hogy nagyfokú harci tapasztalattal rendel-
kezik. Csak zöld szemét forgatta, feje nem mozdult meg egyik irányba sem. 

Trondam nem ismerte őket, így kínosan kezdett bele a beszédbe. Érezte, hogy a három Caldari 
lenézi őt. Gondolták, „majd „mi megmutatjuk, hogy kell ezt”. 

– Forg Gweykon, akkor elmondanám szerződésünk irányunkba teljesítendő részét – a férfi fe-
szült volt az utált hivatalos hangnem miatt.

– Hallgatom Trondam Rei – a férfi hangja mély volt és kissé rekedt. Barna szeme szinte lelátott  
a Minmatar férfi veséjébe.

– Nos, hol is kezdjem? Talán már hallottak a Scope csatornán az Antiainen rendszerben lezajló 
készületekről, ami egy csempészbanda elfogására irányul. 

– Ki ne hallott volna róla? – kérdezte szemöldökét felhúzva a férfi. – Pár csempész ujjat húzott 
a Caldari Haditengerészettel és a Concord-dal. Jó nagy marhák, úgyse fog sikerülni ellenük semmi. 
Miért kérdezi ezt? Talán maga is el akarja kapni őket?

– Nos – Trondam nagy levegőt vett és egy pillanatra a társaira nézett. Azok már körbevették a  
három Caldari-t, hogy ha meggondolatlanságba kezdenek, likvidálják őket. Mivel ezek a zsoldosok 
nem tudták, kik ők, így kiszámíthatatlan reakciókkal kellett szembenézniük. 

– Tehát – Trondam újra nagy levegőt vett. Habozott kimondani az igazságot. – Tehát a csem-
pészbanda, akiket a Concord és a Haditengerészet el akar kapni, azok mi vagyunk… 

Ezt követően feszült csend következett. Nem tudták, hogy a három Caldari fegyvert ránt, vagy 
titokban segítséget hív,  hogy itt  vannak a magas vérdíjjal  ellátott  csempészek, vagy pedig bele-
egyeznek a megbízásba. 

Forg nagy levegőt vett és fáradtan felnevetett. Ez jó jel volt. A férfi a társaihoz fordult, a csú-
nyácska nőhöz és a kimért nyúlánkhoz, akik úgyszintén vigyorogtak. 

– Trondam Rei – kezdte a nagydarab kopasz, és látszott rajta, hogy arcáról már eltűnt a lenézés 
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minden nyoma – azt hiszem, ezt megtiszteltetésnek veszem, hogy minket keresett meg. 
Hát persze, hogy ennek veszik. Kezdő zsoldos cég, akik a kalózoknál minél nagyobb ismeret-

ségre akarnak szert tenni és egy csempész banda támogatása a Concord ellen több, mint remek lehe-
tőség. 

– Akkor felvázolnám a szerződésünk feltételeit. A fizetség egy milliárd ISK, cserébe mi felszíni 
harcban kérünk támogatást a Kiskoken rendszer 5-ös bolygóján, hogy a Concord DED egységeinek 
figyelme maguk felé terelődjön. Mi ezt kihasználjuk és behatolunk a bolygón lévő komplexumba és 
megpróbáljuk elfogni a Concord parancsnokot, hogy megbénítsuk az Antiainen rendszer őrzését és 
hajóinkkal fel tudjunk szállni, majd egy titkos akcióba kezdeni, melynek részleteit nem fogom el-
mondani önnek. 

– Trondam! Tegeződhetnénk? 
– Hát persze Forg – mosolygott a férfi bizalomgerjesztően.
– Remek. Na, az imént mondtad, hogy az Antiainen rendszerbe kell bejutni, igaz?
– Aham – bólogatott nagyokat Trondam. 
– De azt meg őrzik, mint a kincset, igaz?
– Úgy bizony. 
– Hogyan akarsz bejutni? A mi szállítónkat akarod használni? 
Trondam-ba belefagyott a szó. Hát persze, mekkora marhaság ez a szerződésesdi. Mivel ez a 

zsoldos egység tiszta, még bejegyzetlen tevékenységi körrel, így ők is el tudják vinni a hajókat.  
Hogy erre eddig nem gondoltak. 

– Igen, azt akarom használni – bólogatott mosolyogva a férfi. – A hajóinkat le kéne tenni egy ál-
lomáson, minket meg átvinni a Kiskoken rendszer ötös bolygójára és ide kelletek ti is. 

– Értem – Forg leült egy falból kitolódó fémlapra, és hátát a falnak támasztotta. Mellette a zöld 
hajú nő és a hosszú hajú férfi elgondolkodva forgatták szemüket. Számba vették a lehetséges bök-
kenőket, amiből persze tömérdek volt. De nem volt min aggódniuk, a klónjaik biztonságban vannak 
egy Null Sec-es rendszerben, ahová a Concord nem fog bemenni. Más szóval meghalhatnak, nem 
lesz semmi bajuk, csak a szokásos klónélesztési rosszullét és a többi. Ha meg még túl is élik, akkor 
lesz mivel büszkélkedniük az új tagoknak. 

Tehát vesztenivalójuk nincs, a haláltól nem félnek és a kezdő cég a kalózoknál akar hírnevet 
szerezni. Első megbízatásuk meg nem holmi csempészet, vagy rablás, hanem Új Éden Caldari Álla-
mának legkeresettebb csempészeivel szövetkezés. Mi ez, ha nem jó kezdet? 

– Na lássuk még egyszer – mutogatott a szemben lévő fal felé elgondolkodva Forg. – Tehát be-
megyünk az Antiainen-be, ahová a Concord beenged. De honnan tudod, hogy hagynak bemenni? 

Most Trondam helyett Max vette át a szót. 
– Onnan tudjuk, hogy az Antiainen, a Kiskoken és a Semiki rendszerek bolygóin, és állomásain 

élő emberek száma több millióra tehető. Ha a kapukat lezárják, akkor csak órák kérdése és valami 
hiány fel fog merülni, ami lehet élelem, nukleáris anyag, karbantartó személyzet, bármi. Ez egy nor-
mál eljárás. Ha kapukat zárnak le, akkor a szállítóhajókat, ha nincs bennük illegális cucc, átengedik. 
És ti hajókat fogtok szállítani, mi pedig utasként fogunk a raktérben lenni, hamis azonosítóval. Per-
sze amint beszállunk a saját hajóinkba, lebukunk, de ezt csak akkor akarjuk megtenni, ha már meg-
van a Concord parancsnok. 

Forg kérdően nézett Trondam-ra, hogy ki ez a fickó, aki ilyen összetett mondandóval áll elő, rá-
adásul nem is kérdezték. A férfi mosolyogva mondta:

– Ő Max Xaim, Alyar Bren navigátora, az ügyeletes hírszerzőnk és aki nemrégiben a Concord 
ISD részlegében szolgált, vagyis a hírszerzésnél. 

Forg, Erl és Ykai szája tátva maradt. A Concord szolgálatában állni kimagasló tisztség. Ők csak 
a legjobbakat alkalmazzák és ha ez a férfi ott dolgozott, akkor tényleg tudhat valamit. 

A Caldari zsoldosok ezek után a férfihez léptek és büszkének érezve magukat kezet ráztak vele. 
Trondam ekkor kapott észbe, hogy ugyan tárgyalgatnak, de még csak ő és Max az, akit ezek is-

mernek. Úgy döntött, gyorsan bemutatja társait. 
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– Forg, itt álljunk meg egy pillanatra és hadd mutassam be a társaimat! Tehát engem és Max-ot 
már ismersz. Max főnöke Aylar Bren. Kissé cinikus hölgy, de jó harcos. Mellesleg annyira negatív, 
hogy ha már neki is tetszik valami, akkor az a dolog már szinte tökéletes. 

Aylar feltartotta középső ujját a férfi felé. 
– Aztán, az ő tüzére Croy Vogal. Nem túl beszédes, de ha harcolni kell, akkor ott kő kövön nem 

marad. Igaz, Croy?
A cyborg férfi csak bólintott és így adta tiszteletét is a három zsoldosnak. 
– No, aztán az én tüzérem Mei Gron! A kisasszony jó harcos, csak néha egy egyszerű bevásárlás 

mészárlásba fullad nála. Ugye?! 
A két Minmatar egymásra vigyorgott, majd Mei két ujjával „szevasztok”-ot intett a három Cal-

dari-nak, akik viszonozták a köszöntést. 
– Volre Den a navigátorom. Remek harcos, elvezet mindent, ami gurulni, úszni, repülni, vala-

mint csúszni, mászni, lépni képes. 
A Gallente férfi megemelte cowboy kalapját és bólintott. 
– Ez a lányos férfi itt mellettem Tiree Coil. Remek elfogópilóta, de mást nem mondanék róla.
Tiree mintha mondókát mondott volna, hogy Forg-ot, vagy inkább Erl-t válassza-e és fejének 

apró mozdulatai elárulták, hogy számolgat, kivel kezdjen ki. Ecc-Pecc-Kimehetsz.
– Wasp is nemrég csapódott mellénk, már ismerem régebbről. Remek pilóta és már bizonyította 

felszíni harcban is tudását. 
Wasp tekintetéről nem lehetett levakarni a „mocskos Caldari” kifejezést, de láthatóan a három 

zsoldost nem érdekelte. Mintha azt mondták volna: „Állj be a sorba Gallente, ha utálni akarsz!”
Trondam látta, hogy gyorsan folytatnia kell, mielőtt a helyzet kellemetlenné fajul. Abban biztos 

volt, hogy nem fognak tüzelni egymásra, de egymás mellé sem ülnek majd egy járműben. Azonban 
ez a kérdés most sokad rangú volt. 

– Legjobb barátom a nagy medve, a békés 'matar, milyet még sosem láttatok, Jura Uist. 
Jura felnevetett, majd a zsoldosokhoz lépett és kezet rázott velük. 
– Felderítőnk Islay Rham. Megtalál minden kavicsot az űrben és mindenhol átjut. 
Islay kezet fogott a Caldari zsoldosokkal. Gallente létére nem érdekelte túlzottan a fajgyűlölet.
– Wasek csak nemrég csapódott hozzánk. Hajót jól tud vezetni, sőt, most is egy Golem-mel jött 

segíteni, de felszíni harcban fogalmam sincs, mit tud. Majd meglátjuk.
Wasek is kezet rázott a zsoldosokkal. 
– Végül a csendes bajkeverő, leendő feleségem, Skye Arran. A lány remekül vezet egy Falcon-t, 

nagyon jó az ágyba… á… áááúúú… – kiáltott fel fájdalmában Trondam, mert a nő bokán rúgta. 
Ezután Skye a zsoldosok felé fordult, de arcára hasonló ábrázat ült ki, mint Wasp-éra, a „mocs-

kos Caldari”, csak éppen egy tizennégy évesként viselkedő Gallente kislány előadásában. 
Forg, Ykai és Erl nem tudták elrejteni csodálatukat. Talán életükben először látnak egy olyan 

csapatot, ami nem azért van együtt, mert az érdekek és a pénz így kívánják, hanem ezek szinte bará-
tok. Ők is tudták, hogy ilyesmi Új Édenben olyan, mint egy szupernóva az univerzumban: ritka és 
fenséges. 

Sajnos azonban a világ kegyetlenségéhez tartozott, hogy egy ilyen erős érzelmi szálakkal össze-
fűződő csapat szétzilálását többnyire senki nem élte túl. És ezt az ellenségeik is tudták jól. Elég volt 
egyetlen emberre lecsapni és annyira meginog az elszántság, hogy a többieket már sokkal könnyebb 
puskavégre kapni. Remélték, hogy ezt azért majd megfelelően le fogják tudni kezelni, ha mégis 
megtörténik, mert bizony megtörténhet. 

Forg, Ykai és Erl nem tudott máshogy fogalmazni, de azonnal kedvelni kezdték ezt a csapatot. A 
Gallente-ket kivéve persze, de ha vállvetve harcolnak, ezek a dolgok hamar megváltoznak. Wasp és 
Skye fajgyűlölő arcával nem foglalkoztak, Volre-n és Islay-n pedig nem lehetett látni ilyesmit. 

De most kénytelenek voltak visszatérni az eredeti témához. 
– Na lássuk tovább – folytatta Forg. – Tehát akkor azt mondjátok, a szállítóhajókat beengedik. 

Mi is tiszták vagyunk, így ez nem lesz gond. Akkor lerakjuk a hajóitokat az egyik állomáson az An-
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tiainen-ben, igaz? 
– Úgy ám – bólogatott Trondam. 
– Jó, lássuk tovább! Ezután mi megyünk a Kiskoken rendszerbe, az ötös bolygóra és ott leszál-

lunk. Majd megkezdjük támadni a katonai komplexumot, hogy eltereljük a DED figyelmét, mialatt 
ti egy másik úton bejuttok az épületbe. 

– Pontosan!
– Ó a kurva élet – sóhajtott fel Forg. Társaira nézett, és mind a zöld hajú nő és a nyúlánk férfi 

arcán egyértelmű mosoly terült szét. Ennek láttán a Caldari zsoldos parancsnok folytatta: – Akkor 
mi hárman veletek megyünk a Concord parancsnok elfogásáért – jelentette ki. 

Wasp és Skye esdeklően néztek Trondamra, hogy ők ne jöjjenek, de a férfi szigorú tekintettel 
oszlatta el most ide nem illő gondolataikat. 

– Nem lesz sétagalopp – jelentette ki sejtelmesen a Minmatar férfi. 
– Hülye lennék kihagyni egy ilyen lehetőséget – kacagott fel Forg. – Tudod, nekünk nincs félni-

valónk. Ha meghalunk, hát meghalunk, ennyi. A Concord nem foglalja le a klónjainkat, mert azok 
Null Sec-ben vannak. Ha pedig túléljük, akkor az a jövőben nagy hírnévre tesz szert. Ezért me-
gyünk veletek. 

Trondam elvigyorodott. Nem tudta letagadni, örül, hogy jönnek. 
Azonban Aylar lépett hozzá, elnézést kérve a zsoldosoktól félrehívta a férfit és négyszemközt 

beszélni kezdett:
– Te hogy a picsába lehetsz ekkora barom? – sziszegte fogai közt dühösen. – Ilyen hamar meg-

bízol bennük? Az még oké, hogy elterelnek, de hogy mellettünk is lesznek, hát az… Mi van, ha 
egyből feladnak? Vagy már meg is tették?

– Most volt egy logikus levezetés, nem figyeltél? Nekik ez egy jó lehetőség. Ha feladnak, akkor 
csak pénzt kapnának, de nem lesz még egy olyan esélyük, ahol a Concord ellen tehetnek valamit. 
Most van, nem fogják elbaszni. 

Aylar szétégette, felnyársalta, karóba húzta, kibelezte a férfit a szemével. Nem bízott bennük, 
ennek hangot is adott. De logikusan gondolkodva nem tudott mást tenni, mint bajtársakként elfo-
gadni őket. A szükség nagy úr. 

Mindketten újra odafordultak a Caldari-k felé. Majd mielőtt Trondam bármit mondott volna, 
Forg folytatta: 

– Hogy is néz ki ez a bejutás a komplexumba? – nézett kérdően végig az embereken, majd sze-
me megállapodott Max-on. 

– Itt vannak a térképek – mondta az Amarr férfi, majd a falba épített holovetítő beviteli termi-
nálján adatokat pötyögött be és megjelent a terem közepén a Kiskoken ötös bolygója. A kép tovább 
közelített és láthatóvá vált a tengerekkel, szárazföldekkel tarkított felszín. A mesterséges látkép még 
tovább nagyítódott és az egyik szárazföldet mutatta több méter hosszan. – Íme a város és a mellé 
épült katonai komplexum. Mint láthatjátok, a kolónia több részből áll. Központjában a lakónegyed 
van, ami az adatok alapján 674 ezer valahányas lélekszámú. Ettől a déli pólus felé található a Con-
cord egyik felszíni központja. Mellette siklóhangár a földbe süllyesztve, valamint repülőtér a légkö-
ri járműveknek. Egy ilyen katonai komplexum tervezése és építése során számításba veszik a felszí-
ni támadásokat, így kiterjedt lég-, és felszínvédelmi ágyúhálózat vár majd minket. Ezeket kell nek-
tek a fő csapataitoknak magatokra irányítani és olyan közel jutni a komplexumhoz, amennyire csak 
lehetséges. Mi, vagyis ti is velünk pedig innen jöttök – ezzel a kép még tovább közelített egy sík te -
rephez, ami kellő messzeségben volt a komplexumtól, hogy kívül legyenek az ágyúk hatótávjától. 
Majd a kép felszíni siklókat vetített ki, melyek száguldani kezdtek. Egy hágóhoz érve Max megállí -
totta a vetítést és közölte: 

– Itt kettéválunk. A fő csapataitok itt észak felé kerülik meg a hegyeket és a lakónegyed felől tá-
madják be a komplexumot. Ezzel máris kiiktattuk a felszíni ágyúkat, hiszen nem fognak toronyhá-
zak közé lőni ezekkel. Legalábbis remélem. Be fogják vezényelni a csapatokat és ekkor kell egy so-
káig elhúzódó harcot kezdeményezni. Eközben pedig a mi kis csapatunk átvág a hágón a kis siklók-
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kal, egyenesen a lakónegyed és a komplexum közé érkezünk majd. Itt máris a városba vezényelt  
egységek hátába kerülünk. Letesszük a siklókat és egy hangárból megyünk tovább a föld alatt, be a 
komplexumba – ezzel a kép eltüntette a szárazföld képét és helyette egy földalatti úthálózat, szer-
vízjáratokkal és raktártermekkel telített, labirintusszerű térképét vetítette ki. 

– Ezt átküldöm mindenkinek. Biztosan lesz itt is sok harc, de a fő erők a városban lesznek és ha 
mégis ellenállásba ütközünk a föld alatt, akkor sem leszünk mások a szemükben, mint a fő csapat 
egyik szárnya. És itt csak őrség lesz. Végül pedig ha átjutunk rajtuk, akkor itt fogjuk megtalálni a 
parancsnokot – a képen egy kétbejáratú terem nagyítódott ki. Majd visszavetítette a labirintusjára-
tok képét és zöld pöttyök sokasága jelent meg ezen. – Ezek lesznek a menekülési pontok. Innen fel 
lehet jutni a felszínre lifteken, lépcsőkön, létrákon és már csak el kell kötni pár Concord járművet, 
melyeknek azonosítókódjait átadom nektek, ezzel be lehet indítani őket és lelécelni. 

Forg, Erl és Ykai elismerően bólogattak és csodálva nézték az Amarr férfi előadását. Ez nem 
semmi, látszódott arcukon. 

– És mi lesz, ha a Concord elkapja valamelyikünket? – oszlatta szét a pozitív gondolatokat Ay-
lar.

E kérdést követően mindenki néma csendbe burkolózott. Ha lelőnek valakit, akkor csak azok 
járnak jól, akiknek a klónjuk még nincs őrizet alatt, vagyis Wasp, Wasek, valamint Forg, Ykai és 
Erl. De a többiek csúnyán ráfaragnak. A halál után a klónjuk feléled, kimászik a tartályból és itt  
máris csapják rájuk a bilincset. Ha pedig a Kiskoken bolygóján kapják el őket, az eredmény ugyan-
az lesz. 

– Ha valami csoda folytán sikerül az egész akció – folytatta most Trondam – akkor a Concord 
parancsnokkal kivonatjuk az erőket az állomásoktól, mi bemegyünk oda, ahol a hajóink vannak, fel-
szállunk ezekkel és a többi már a mi dolgunk. 

– De mit fogtok tenni, ha sikerül felszállni? – kérdezte kíváncsian Forg. 
Trondam nem akarta elárulni nekik a vírus létezését és azt sem, hogy éppen e két személy körül  

forog minden balhé. Úgy döntött, megtartja a titkot. 
– Ezt sajnos nem árulhatjuk el – csóválta a fejét. 
Forg beletörődően bólogatott, majd megkérdezte:
– És mi van, ha csapdába kerülünk odalent? Vagy nem sikerül elkapni a parancsnokot? Vagy ha 

nem engedelmeskedik? Tudod, ezek úgy vannak képezve, hogy bírják a kínzásokat, valamint egy 
protokoll is életbe lép és egyből a helyettese veszi át a parancsnokságot. 

Trondam újra feszélyezetten igazgatta karba tett kezeit. Először arra adott magyarázatot, hogyan 
bírják engedelmességre a parancsnokot:

– Max ismer agybuzeráló eljárásokat. Tudod, ő Ex-Concord-os. Vannak eszközeink, amire rá-
csatoljuk majd őt, betörünk az agyába és ott módosításokat helyezünk el. Azt fogja mondani, hogy 
jól van, de közben kivezényelteti az egységeket. 

– Értem – bólogatott Forg. – És ha csapdába kerülünk? Vagy nem tudjuk elkapni? Erre is adj va-
lami tervet! 

Trondam újra idegesen helyezkedett. De nem volt más választása, el kellett árulnia új szövetsé-
gesüket. 

– Ha nem sikerül elkapni a parancsnokot, akkor jönnek átmeneti barátaink… a Blood Raider-ek. 
Erre a kijelentésre mindhárom Caldari idegesen kezdett járkálni a teremben. Mint mindenki Új 

Édenben, ők is hallották a vérengző kalóz klán mendemondáit. 
Forg jól látható félelemmel arcán kérdezte: 
– Igaz róluk minden? Tényleg olyan vérengző őrültek? 
Trondam szemét lesütve bólogatott, majd azok is csatlakoztak hozzá, akik bent voltak a Blood 

Raider állomáson. 
– Igaz – kezdte maga elé meredve mondani. – Sőt, még szörnyűbb dolgok is vannak odabent. 

Ne kérd, hogy elmondjam. Te is el tudsz menni a Delve régióba, nézd meg magad. 
– Ó, kösz, de nem. – Sóhajtott Forg. – Tehát ha minden balul sül el, akkor ők jönnek. Amúgy 
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hogyan sikerült őket rávenni erre? 
Trondam-nak itt el kellett volna árulnia a vírus létezését, de nem tette. 
– Erről nem adhatok infót, sajnálom.
– Rendben, rendben – mentegetőzött Forg, mert látta, hogy Trondam kezd ideges lenni. 
– Nos akkor – vett egy nagy levegőt Trondam –, azt hiszem, mindent átbeszéltünk.
– Igen, én is azt hiszem. 
Forg és Trondam egymás tekintetét fürkészték egy ideig. A Caldari férfi látta a másik szemében 

a fáradtságot, a „tököm kivan, csak már legyen vége” hozzáállást, valamint a belőle sugárzó vezetői 
szellemet. Érdekes összetétel volt. 

Trondam pedig Forg szemében a lehetőség miatti eltökéltséget, határozottságot és pozitív hoz-
záállást olvasta le. 

Néhány perces csendet követően a Minmatar férfi nagy sóhajjal jelentette ki: 
– Ha nincs kérdése senkinek, akkor kezdjünk szedelőzködni. Készüljetek arra az eshetőségre, 

hogy a bolygót lehet, hogy holtan hagyjuk majd el…
Már nem volt senkinek kedve viccelődni, beszólni, sem mosolyogni. Feszültek, idegesek voltak 

és rettenetesen féltek. Még szép, ki ne rettegne, mikor Új Éden legjobban szervezett egysége ellen 
készülnek?
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14. RÉSZ: FINÁLÉ ALFA

CONCORD…

A főhadiszálláson Dekrar ezredes éppen az Antiainen és környező rendszereit figyelte. Érdekes 
elhelyezkedése volt ezeknek, ami egy „Y” betűt formázott. A két felső szárban helyezkedett el a két 
zsákrendszer, a Kiskoken, és a Semiki. Ezekbe csak az Antiainen-ből lehetett bejutni ami pedig az 
„Y” betű szárainak tövén helyezkedett el. 

A betű alsó szárán két további rendszer volt, az egyik az Ossa, alatta pedig a Dantumi. Ez utóbbi 
már nem High Sec, hanem Low Sec rendszer volt. Félő volt, hogy ide akár kapitál hajókat is be tud 
juttatni az ellenség, vagy pedig gravitációs mező generátorokat is nyithatnak és akármilyen megle-
petésben részük lehet. Ez utóbbi rendszer felé folyamatban volt felderítők kiküldése.

– Uram, uram – rohant be kiabálva egy tizedes a nyüzsgő terembe. – Ötös kód! – kiáltotta. 
Az ezredessel együtt a teremben lévők mind feléje fordultak és a következő szava megállította 

szívverésüket egy pillanatra:
– Uram, ötös kód! Megérkeztek a felderítőik és bejutottak az Antiainen-be. 
Elkezdődött!
Dekrar ezredes egy káromkodást eresztett ki száján. Gyorsabban jöttek, mint hogy megejtsék a 

szükséges előkészületeket és lezárják a rendszert. De még talán nem volt teljesen késő. 
– Kapukat lezárni! – kiáltotta. 
A tizedes ijedt arccal folytatta: 
– Több, mint ötven felderítőhajó érkezett a rendszerbe, uram!
Ennek említésére zúgolódás támadt a teremben. Ha ilyen sok már a felderítőhajók száma, akkor 

maga a flotta óriási lesz.
Dekrar ezredes azonban nem esett pánikba:
– Azonnali kapcsolatfelvételt kérek a Haditengerészet Admirálisához! 
Az irányítóteremben kialakult a káosz: a tisztek kiáltozva utasították a flottaparancsnokokat a 

formációk felvételére, a kinagyított holografikus képeken egymás után villantak fel a fényes pontok, 
amint a stratégiai koordinátorok minden egyes hajó és flottaszárny helyzetét bejelölik. 

– Uram, a kapcsolat megnyitva! – kiáltotta egy őrmester. 
A terem közepén a Caldari Haditengerészet Admirálisának háromméteres képe jelent meg.
– Dekrar ezredes, örülök, hogy beszélhetünk és…
A férfi félbeszakította a szövetséges hadiflotta Admirálisának szavát:
– Uram, elnézését kérem, hogy félbeszakítom, de ötös kódban vagyunk. Beérkeztek az Angel 

Kartelles felderítők. Önök merre vannak? 
Az Admirális először ijedten pislantott. Látszólag ő se számított ilyen gyors megmozdulásra a 

kalózok részéről. 
– Már nincs messze a flottám. Öt ugrás és ott vannak. 
– Értettem Uram! Kérem siessenek! 
Az Admirális tisztelgett, majd képe eltűnt. 
Dekrar ezredes éppen az egyik tiszt felé akart fordulni, hogy kérdezzen valamit, de egy üvöltés 

szakította ezt félbe az egyik hadnagytól:
– Hatos kód! Antiainen rendszerbe vezető kapu támadás alatt! Adatkijelzés folyamatban zéró 

pont kettő… egy… és kint!
Ekkor a terem közepén egy tízszer tíz méteres űrrészlet vetítődött ki, középen a gigantikus ugró-

kapuval, melyet már lezárt a Concord. Körülötte körülbelül száz csatahajó és a hozzájuk tartozó ki-
segítő jármű lebegett. 

Ekkor hirtelen hullámzás szaladt végig a képen és a hipertérből hajók estek ki. Egy… kettő… 
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öt…  kilenc…  tizenegy…  huszonhárom…  harminchét…  ötvenkettő…  hatvannégy… 
hetvenkilenc… kilencvenegy… száztíz… százötvenkettő… százkilencvennyolc… 

Tovább nem tudták számolni, mert a kivetített képet villámlások kezdték betölteni. Fényes csí-
kot húzó tüzérségi lövedékek vágódtak bele a Concord hajókba. Néhány másodperc múlva pedig 
megkezdődött ezek megsemmisülése. 

Angel Kartelles Dramiel-ek süvítettek be százával a Concord csatahajók közé, félelmetes sebes-
séggel cikáztak, osztották a halált, bénítottak, lassítottak és meggátoltak minden hajót abban, hogy 
elmenekülhessen. Cynabal-ok cikáztak középtávon, és lőttek veszettül, Machariel-ek okádták a tá-
volból tüzérségi lövedékeiket. Teljes megsemmisítésre törekedtek…

A képeken a csatahajók kezdtek lángba borulni. Torpedók fényes csokrait küldték a támadó An-
gel Kartelles hajók felé, melyekből szintén sikerült párat a koncentrált tűzzel megsemmisíteni. 

– A kapu belső oldalára húsz százalékos erőelvonás az állomásoktól! – kiáltotta Dekrar, mert a 
Concord-os csatahajók egyre több fényes gömbben váltak az enyészeté. A támadó erőket számláló 
kijelző 2350-nél állt meg, ami legalább hússzorosa volt a védőkének… 

Ez túl sok… ennyit nemhogy megállítani, de még feltartóztatni sem lehet…
A védőflotta a kapuknál gyorsabban hullott el, mint az ezredes remélte. Mint egy szökőár a parti 

házakat, úgy söpörték el őket. És a támadókból szinte alig sikerült megsemmisíteni párat. 
– Uram, a kapu védelme elesett! – kiáltotta az egyik hadnagy.
– Belső oldalon felkészülni! – üvöltötte Dekrar ezredes. 
– Megnyitották a kapukat! – kiabálta egy zászlós. 
Ezt akarták a legkevésbé hallani. A lezárt átjárók többnyire a közelében lévő hajók által lebéní-

tott rendszerűek voltak. De ezek hiányában a támadók visszakapcsolták a meghajtókat és a giganti-
kus építmény újra elkezdte megnyitni a mesterséges féreglyukakat…

Az Antiainen rendszerbe vezető kapu külső oldalának védelme elesett. 
A kalózok bejutottak… Támadásuk következő fázisa a kapu bebiztosítása és az állomások körüli 

űr irányításának átvétele lesz…

 
KISKOKEN 5-ÖS BOLYGÓ, ORBITÁLIS PÁLYA…

A szállítóhajó már bent volt az Antiainen mögötti Kiskoken rendszerben és ahogy sejtették, a 
Concord mit sem sejtve átengedte őket. Azonban a hídon kiáltozás kezdődött, mikor a Scope hírcsa-
torna adását a hatalmas hajó minden zugában kivetítették. 

Egy Caldari férfi számolt be az eseményekről, arca mellett az űrcsata részleteit lehetett kivenni, 
amint egy masszív Angel Kartelles flotta nyílt támadást intéz a Concord ellen.

– Köszöntöm nézőinket, itt Harlek Van a Caldari Állam Scope tudósítója jelentkezik élőben. A  
mellettem látható képeket a Concord bocsátotta rendelkezésünkre, melyeken látható, hogy az Angel  
Kartell egy nyílt offenzívában uralma alá akarja hajtani az Antiainen rendszert. Hogy ezt miért te-
szik, arra a Concord, valamint a Haditengerészet nem adott választ. A támadás képeinek késéséért  
elnézésüket kérjük a nagy csillagközi távolságok miatt. Mellettem áll a Concord helyi tábornoka,  
kérem uram, vázolja fel ennek a támadásnak a lehetséges következményeit! Mint mondta, az indok  
bizalmas, így van? 

– Igen – válaszolt a tábornok. 
– Kérem mondja el, mik lehetnek a következmények és meddig gyűrűzhet ez az akció?
– Nos, annyit mondhatok, hogy az Angel Kartell ilyen nyílt akciót nagyon ritkán tesz. Mint lát-

ható,  az általuk felvonultatott flotta nagy számú, ezért a Concord és a Haditengerészet ideiglenes  
szövetségre lépett, hogy megállítsuk a támadó kalózokat. 

– Köszönöm tábornok úr! A harcok közvetítése folyamatos lesz, tudósító hajóink megpróbálnak  
bejutni a rendszerbe, hogy jobb és gyorsabb közvetítést tudjunk önöknek biztosítani. Köszönöm a fi-
gyelmet, néhány perc múlva indul a rendkívüli adás, kövessenek minket! Harlek Van-t hallották a  
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Scope hírcsatornától, viszontlátásra!
A bemondó képe eltűnt, majd halk zenével a nemrég lezajlott csata képeit lehetett megfigyelni, 

ami nem tartott tovább két percnél. Ennyi idő alatt pusztult el közel száz Concord-os csatahajó és 
további számos kisebb a 2350 támadó Angel Kartelles űrjármű tűzereje alatt. 

A Trondamék csapatát szállító hajó már a Kiskoken rendszer 5-ös bolygójánál, orbitális pályán 
keringett. A planéta átellenes oldalán a Concord flottája állt készenlétben, biztosítva azt, hogy senki 
ne tudjon a felszíni kolónia közelében kompokat ledobni. 

Arra azonban nem készültek, hogy mi van akkor, ha valaki a másik oldalról úgy dobja le a kom-
pokat, hogy azok a légkör felső rétegeiben száguldanak át és csak a kolónia közelében ereszkednek 
be az atmoszférába. 

A szállítóhajón tartózkodó Forg Gweykon parancsnok így tervezte. Az egységei pedig készülőd-
tek…

A rendszer központi csillaga egy rózsaszín törpe volt, „fiatal”, mindössze kétmilliárd éves lehe-
tett. Nyolc bolygó keringett körülötte, bentről kifelé sorrendben egy szikár felszínű, egy óceánokkal 
borított, egy plazma, egy kisebb gázbolygó, egy mérsékelt éghajlatú planéta, és a külső három pedig 
hatalmas gázbolygó. 

Az 5-ös planétára – ahová le kellett szállniuk – épült a kolónia, melyről a Concord parancsnok 
irányította a hadműveleteket.

A szállítóhajóval a bolygó másik felén lévő Concord flotta megpróbálta már felvenni a kapcso-
latot, de mindössze csak ellátmány lejuttatására hivatkozva nem tett ellenük semmit. 

A hajó gyomrában már készen álltak a siklók és a kompok. A raktér egyik hídjáról lenézve Tron-
dam és Forg éppen a tankokat figyelték, amint antigravitációs hajtóműveik segítségével éppen bele-
begnek az egyik légköri szállítóba. 

– Izgulok – mondta Forg úgy, hogy nem nézett a másik férfi szemébe. 
– Hát még én – válaszolt Trondam és remegő kézzel túrt bele hajába. 
A Caldari férfi ránézett, majd idegesen sóhajtott egy nagyot és magára hagyta. Mivel már dúlt a 

harc, így mielőbb le akartak jutni, mielőtt az Angel Kartell ide is bejut… 

 
CALDARI HADITENGERÉSZET…

– Admirális, jelentem megérkeztünk!
– Remek! Kezdjék meg az Antiainen-be vezető kapu visszavételét!
– Igen Uram! 
A hipertérből kilépve a gigantikus kapu körül lebegő űrhajóroncsok százai arról tanúskodtak, 

hogy néhány perce itt hatalmas csata zajlott. A Haditengerészet flottája közel 2000 hajóval érkezett,  
de későn. Az ellenség már bent volt a rendszerben és a Concord már valószínűleg minden eszközzel 
meg akarja őket állítani. 

A Caldari flotta hatalmas tömege körbevette a kaput és vártak a parancsra, hogy belépjenek a 
rendszerbe. A közel kétezer hajó masszív tömegként lebegett és… vártak a jelre…

Ami azonban óriási hiba volt: míg a flotta tétlenkedett és a már Antiainen rendszerben lévő An-
gel Kartelles flotta után készülve várta a parancsot a beugrásra, addig az ellenség sem volt teljesen 
hülye. Kémeik behálózták Új Édent, ott voltak minden nagyobb szervezet közt és az egyik ezek kö-
zül ebbe a flottába is beépült. 

Mivel a Concord az Antiainen előtti Ossa rendszert már elvesztette, ráadásul a másik kaputól is 
elhívta a flottáját, így nem tudta senki feltartóztatni azt, ami ezután következett… 

Az Angel Kartell beépített kéme remekül végezte a munkáját: míg a Caldari flotta várakozott, a 
mögöttük lévő Dantumi rendszerből hajók érkeztek be. Közel kétszáz jött ezekből és elég aprók 
voltak.  Törékenyek,  de berendezéseiknek köszönhetően el  tudtak rejtőzni  bármi  elől.  Lopakodó 
bombázók voltak…
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Amint beérkeztek az Ossa rendszerbe a Dantumi-ból, máris arra vették az irányt, ahol a hatal-
mas Caldari flotta várta a parancsot a beugrásra. A rendszeren villámgyorsan száguldottak át és 
mesteri módon helyezkedtek el úgy, hogy az álcázó berendezésüket ne zavarja be semmi. Célra áll-
tak és… kioldották mind a kétszáz bombát…

– Admirális, bombázók a közelünkben! Támadnak! – kiáltotta az egyik flotta parancsnok. 
A férfi káromkodott a kivetített képeken egyet. 
– Befelé a rendszerbe azonnal!
A hatalmas flotta megkezdte az ugrásokat, de akkor már a brutális rombolóerejű bombák felhője 

úton volt a hajók közé. A kapu ráadásul nem tudta elég gyorsan teljesíteni a rengeteg térgörbítési 
kérelmet és kisebb szüneteket tartott. Ezt pedig a támadó bombázóflotta parancsnoka tökéletesen 
tudta…

Nem volt idő ellencsapásra és még védekezésre sem. Azok a hajók, amiket a kapu nem engedett  
át, most mindenféle modult bekapcsoltak, hogy a bombák a lehető legkisebb károkat okozzák. 

Ugyan a Haditengerészet kisebb hajói már megindultak a bombázók felé, hogy annyit szedjenek 
le belőlük, amennyit csak lehet, de elkéstek. A bombák célba értek és felrobbantak…

A rendszerben szinte egy új csillag született egy rövid időre, amint az összes létező bombatípus 
kiszabadította magából a bent rejtőző irtózatos energiákat. A Flotta kapuhoz közel eső több száz ha-
jója gyakorlatilag azonnal eltűnt a kijelzőkről, roncsaik pedig átszáguldottak a még egyben lévő ha-
jók felé, melyekben újabb károkat okoztak. A kis hajók, amik a bombázók felé indultak, azok pedig 
nem tudtak célba érni: sebes röptük közepette érte őket a gyilkos energia és kettétépte őket. A Hadi-
tengerészet megkapta az első hatalmas pofont az Angel Kartelltől…

 
CONCORD…

Az Antiainen rendszer Ossa kapuján a Concord újabb hatalmas veszteségeket szenvedett, mikor 
megpróbálták feltartóztatni a beugró Angel Kartell flottát. Épphogy csak pár hajót tudtak leszedni 
tőlük, míg a támadók megint két perc alatt semmisítették meg a védő, közel újabb száz hajót. 

Ezután több irányba ugrottak tovább. A védő rendőrségi egységek nem tudták ekkor, hogy mer-
re. 

A következő percekben a rendszer hármas bolygója körül keringő hold, és az az melletti két ál-
lomás közül a „Wiyrkomi társasági gyár” nevű került veszélybe. Az Angel Kartell flottájának egy 
része itt kezdte a rendszer feletti irányítás átvételét. 

A több, mint kétezres flottából csak 147 hajó ugrott ide. Őket pedig ezúttal ugyanennyi Concord 
hajó várta. Pillanatok alatt eldurvult a csata, a hajók lángba borulva sodródtak a messzeségbe, rob-
bantak ezer darabra, vagy tört szét valahol törzsük.

Úgy nézett ki, a Concord ezt az állomást meg tudja védeni, de csak azért, mert egy az egyben 
harcoltak. És az állomásból egymás után jöttek ki a harci hajók, hogy besegítsenek a tűz alá vett ka-
lózhajók ellen. Senki nem tudta, hogy az Angel Kartell miért csak ennyi hajót küldött ide…

A csata hevében három Cynabal és négy Dramiel száguldott át a fényes csíkot húzó torpedók, 
rakéták, és lövedékek közt. És egyenesen elrepültek a kidokkoló hajók közt, be az állomásba. Nem 
kértek dokkolási engedélyt, csak száguldottak, az út szabad volt. 

A három cirkáló és a négy fregatt pörögni, forogni kezdett a dokkolócsatorna több kilométer 
széles és hosszú járatában, hogy mélyen, egészen a még parkoló hajókig el tudjon repülni. Menet 
közben a belső őrágyúk tüzet nyitottak ezekre, de olyan sebesek és ellenálló páncélzatúak voltak, 
hogy még csak le sem lassították őket. Átszáguldottak a parkoló és személyzettel telítődő hajók fe-
lett, röptükben lelőttek egy-két kompot, majd egyenesen a hangárakra kinéző hosszú kilátóablakok 
és beszállósikló állások felé vették az irányt. 

A személyzetnek és az őrágyúkat kezelő tüzéreknek fogalmuk sem volt, mit akarnak ezek ide-
bent. Megtettek mindent, hogy lelőjék a berepülő hajókat, de nem sikerült. 
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A négy Dramiel és a három Cynabal az ütegeit  egyenesen arra irányította,  amerre repültek. 
Majd ontani kezdték magukból a lövedékeket. A kilátóüvegek berobbantak, a vákuum kivitte a mö-
götte készülődő és felkészületlen embereket. A testek azonnal jéggé fagytak a légüres terű hangár-
ban. Majd a hajók egyenesen beleálltak a falba…

Ekkor az állomáson tartózkodó emberek és a kint harcolók egyaránt megtudták, hogy mit akart 
ezzel elérni az Angel Kartell: a hét kis hajó nukleáris torpedók ezreit cipelte gyomrában és mind 
élesítve volt… Amint beleálltak az állomás belső falaiba, megindult az egy detonátorra kötött torpe-
dók láncreakciója… egyszerre robbantak fel…

A detonáció felért egy több megatonnás atombomba rombolóerejével. A robbanás végigsöpört  a 
hangáron és a még le nem lőtt beszállókompokat azonnal radioaktív hamuvá égette. A parkoló hajók 
is elszenvedték azt a sérülést, mintha több ezer torpedó egyszerre robbanna fel a közelükben. Az 
erőtér generátorok, amik tartották ezeket felmondták a szolgálatot, majd a lökéshullám egymásnak 
sodorta a járműveket. Amelyiknek nem robbant be az oldala, vagy nem tört ketté, az meg az állo-
más tritánium falaiba úgy beleállt, hogy azt helyenként átszakítva újabb testeket adott át az űr ke-
gyetlen hidegének. 

Ha ez még nem lett volna elég, az atomrobbanás – mivel a gépek áttörték a belső falakat – to-
vábbterjedt az állomáson belül. Átjárók szakadtak át, a folyosókon több ezer fokos sugárzó lökés-
hullám söpört végig, hamuvá égetve, vagy cafatokra tépve azokat, akik nem voltak éppen biztonsá-
gos helyen. És az állomás hangár közeli szekcióiban senki nem lehetett ilyenen…

Miközben az atomrobbanás végigsöpört a hangárhoz közel eső folyosókon, az automatika – ha 
nem égett szénné – már zárta le a folyosók szakaszoló zsilipjeit, hogy a sebes tűz ne terjedjen to-
vább, de ez is túl lassúnak bizonyult az alsóbb részeken. 

Végül az állomás mesterséges intelligenciája mentette meg a személyzetet a további pusztulás-
tól: már előre kiszámította a robbanás erejét, illetve azt, hogy meddig terjedhet. Módszeresen zárta 
le a zsilipeket, némelyik még behasadva adta meg magát a romboló energiáknak, de végül – több 
kilométer pusztítás után – a lökéshullám megszűnt. 

A robbanást az állomás előtt harcoló hajókról is láthatták, és a Concord hajók kapitányai egy 
pillanatra elvesztették ítélőképességüket, amint a hangárból kicsapott a tűzoszlop, majd a közeli 
szekciók űrre néző, kirobbanó ablakai újabb sárga lángokat okádtak ki.

További erősítés már nem érkezett az állomásból. Az egy az egyben harc hirtelen megfordult és 
a Concord hajók hullani kezdtek. De vitték magukkal az Angel Kartelles űrjárműveket is.

A támadók még közel száz hajót ugrattak az állomás mellé és a Concord itt harcoló egységei öt 
perces harc után elestek. 

Az Angel Kartell megkaparintotta a „Wiyrkomi társasági gyár” nevű állomást…

KISKOKEN 5-ÖS BOLYGÓ, ORBITÁLIS PÁLYA

A leszállókompok és siklók tucatjai fényes csíkot húztak, amint a bolygó atmoszférájának külső 
részén közeledtek ahhoz a ponthoz, ahol aláhullanak majd a felszín felé.

A járművek zsoldosok százait, antigravitációs tankokat és egyéb felszíni járműveket cipeltek 
gyomrukban, hogy ezt majd a kolóniától, a megbeszélt tervek alapján kiengedjék magukból. 

Viszonylag rövid repülés után elérték azt a pontot, ahol már le tudtak ereszkedni az atmoszférá-
ba. A Concord figyelmeztető üzeneteket küldött, de az utazók tudták, nekik éppen nagyobb gondjuk 
van annál, minthogy egy ismeretlen, a bejegyzések alapján tiszta zsoldos cég aláereszkedését akadá-
lyozzák meg. 

A kompok és siklók irányt változtattak és megkezdték az atmoszférába lépést. A külső burkolat 
hamar felizzott a súrlódástól és mint a meteorok, izzó gömbökként hasították keresztül a légkört. 

A bent utazók rettenetes kínokat álltak ki. A légnyomás sokaknál megindította az orrvérzést, az 
arcuk szét akart szakadni, és a gyomrok kiokádták magukból tartalmukat. De a legtöbben csak foga-
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ikat összeszorítva tűrték a zuhanást. 
Az egyik sikló a sok közül csak azt az egységet cipelte, ami a Concord parancsnok elfogását 

tűzte ki céljául. Ebben utazott Trondam, Mei, Volre, Aylar, Max, Croy, Skye, Tiree, Wasp, Wasek és 
Jura, valamint Forg, Ykai és Erl. Islay nem volt velük, ő már azon az állomáson várakozott, ahová 
kitették a hajókat. A sajátját összerakatta, de nem szállt bele, így még a hamis azonosító megvédte 
kilétét. 

Senki nem akart kimaradni az akcióból, még Skye és Tiree sem. Bár az elején – amire ugyan 
már nem emlékeztek, de – az elhagyatott állomás borzalmait nehezen bírták, de a végére remekül 
összeszedték magukat. Trondam nem emlékezett erre, mert ájult volt, de Aylar elmondta neki, hogy 
ők ketten is remekül teljesítettek a végén, így nem kellett attól tartani, hogy az akció közben leblok-
kolnak. Meg már úgyis nyakig vannak a szarban, nincs vesztenivalójuk. 

A kompok és siklók átszáguldottak az atmoszféra felső rétegein, és néhány kilométeres zuhanás 
után elaludtak a hajótörzseket nyaldosó lángok. Az ereszkedéssel járó rázkódás megszűnt, már csak 
a zúgást és süvítést lehetett hallani.

A bolygó hasonló volt az óvilági föld atmoszférájához, csak a hőmérséklet volt sokkal alacso-
nyabb, átlag három fok. A nagy ciklonokat tartalmazó légkör fura színezetet öltött a rózsaszín nap 
fényében, mely beszűrődve az ablakokon inkább vörösnek tűnt. Ez talán annak a jele, hogy azon 
rész felé szállnak, ahol a nap éppen felkel?

A planétát 50-50 százalékban óceánok és szárazföldek tarkították, ez utóbbin magas hegységek 
és hegyláncok rajzoltak ki fura, néha értelmezhető ábrákat, sziklás csúcsaik több, mint tíz kilométer 
magasra nyúltak a tengerszint fölé. A vizeket nagyon erős tektonikus tevékenység is sújtotta, emiatt 
olyan árhullámok támadták meg a partokat, hogy ide építkezni puszta pénzkidobás lett volna. 

A kolónia egy kontinens magasan fekvő részén helyezkedett el, nagyjából az egyenlítő környé-
kén. A planéta adatait a siklók és kompok automatikusan vetítették ki, és miközben az utolsó kilo-
métereket tették meg a légkörben, sebesen szakítva át a felhőket, addig az utasok ezeket figyelhet-
ték. 

A kolónia lakónegyede lapos építésű volt, a sok földrengéstől erősen védett jelleggel. Egy hatal-
mas kanyon egyik oldalára építették és a hasadék mélyére terjeszkedett ennek a településnek a leg-
nagyobb része. A kanyon átmérője elérte a fél kilométert, mélysége a kettőt, hossza pedig a húszat 
is. A két oldalfalba méretes lyukak voltak fúrva, ezeket kilátóüvegekkel takarták el és ezek engedték 
be a fényt a föld alatti létesítménybe. A kanyon az egyenlítő mentén futott, így ha a nap felkelt és  
besütött, akkor azt egész addig lehetett érzékelni, míg a horizont felett volt. 

A lapos építésű fekete és barna színű épületek sok négyzetkilométeren terpeszkedtek, jól ki le-
hetett venni a gyárakat, hangárakat és lakóépületeket. A kolónia központi építménye egy hatalmas 
kupola volt, átmérőjét tekintve egy kilométer is lehetett, magassága pedig vagy kétszáz méter. Ez 
alatt egy mély kút volt a földbe fúrva, mely egészen egy kilométeres mélységig biztosított központi 
szerepet a lakónegyed életében. Itt volt a város szíve, lent, a mélyben. 

A lakónegyed a kanyon északi oldalán helyezkedett el, a délin volt a Concord kiképzőközpontja, 
mely  sokkal  kisebb  épületegyüttes  benyomását  keltette.  Szinte  kínos  precizitással  megtervezett 
utakkal,  leszállókkal,  tank  és  sikló  hangárakkal,  kilövőállásokkal,  a  földben  rakétasilókat  rejtő 
masszív fedőlapokkal. Ezt a komplexumot a kanyon felett három híd, valamint a hasadék mélyén 
közlekedőcsövek sokasága kapcsolta össze a lakónegyeddel. 

A siklók és kompok ettől az épületegyüttestől kétszáz kilométerre ereszkedtek már talaj közeli 
magasságba. Oda érkeztek, amit a tervezéskor megemlítettek, vagyis egy hosszú hegylánc lábához. 
Innen indulnak majd el a siklók és tankok és innen még rejtve lesznek a légvédelmi ágyúk elől. 

A hegylánc előtti terület egy nagy kiterjedésű, dimbes-dombos, csupasz sziklákkal tarkított terep 
volt. A járművek többszöri próbálkozásra tudták csak letenni talpaikat, amik meg antigravitációs 
meghajtóval voltak felszerelve, azok várták, hogy először az ormótlanok helyezkedjenek el. 

Amint a legnagyobb kompok döngve tették le talpaikat és leszálló moduljaikat, nyomban nyílni 
kezdett a rámpájuk. Ezzel egy időben a kisebb kompok és siklók helyezkedtek el és kinyitva bejára-

#199#



taikat, kiengedték az utasokat. 
Amint Trondamék kiléptek a siklóból, nyomban érezték a hideg, jeges szelet. Reggel volt, a nap 

éppen pár fokkal emelkedett a horizont fölé. Melegét a nagy távolsága miatt alig lehetett érezni. 
Felhőknek nyoma sem volt az égen, az ég vakítóan kék, néhol zöldes jelenségekkel tarkított volt. 
Talán valami molekuláris vihar, vagy valami más jelenség, erről nem olvasott senki, de a jelen fe-
szült körülmények közt senkit nem is érdekelt. 

Most láthatták azt, hogy ez a zsoldoscsapat nem is olyan kis számú egységet tudott ide lehozni. 
A gyalogos katonák több, mint százan voltak. Hatalmas fegyverrel kezükben léptek ki a járművek-
ből, majd ezt hátukra téve éppen rögtönzött sátrakat állítottak fel. Fémrudakat állítottak be a sziklás 
talaj repedéseibe, ezeket egymáshoz erősítették, majd mikor készen volt a sátor váza, akkor bekap-
csolták az energiahálókat, ezt többször megismételték és készen is volt a gyors tábor. 

Trondamékat Forg az egyik ilyenbe invitálta. Már átbeszéltek mindent, ki mit fog tenni, kinek 
mi lesz a feladata. Már csak annyi volt a dolguk, hogy… készülődjenek…

A sátorban minden kért fegyvert és felszerelést súlyos fémládákban cipeltek be és gyors öltöz-
ködésbe kezdtek. 

Trondam didergett a hidegtől, amint felvette az ellenálló fekete plasztik, csillogó felületű ove-
rallt, melyre öveket csatolt, egyet a derekára és kettőt a felsőtestére. Ezekbe tárakat helyezett, kü-
lönféle gránátokat, valamint kúszáshoz, mászáshoz, ereszkedéshez szükséges vékony drótköteleket. 
Arcát még be is maszkírozta, kék szeme csak úgy világított feketére festett arcából. Fegyverét le-
tesztelte, egy elképzelt célra emelte és a puska oldalából kiemelkedő, szeme elé forduló kis távcső-
be nézve megállapította: még mindig kiválóan működik.  

Mellette Volre egy szintetikus bőr nadrágot, könnyű, fémlemezekkel megerősített bakancsot és 
egy hosszú, golyó és lézer álló, térdéig érő hosszú kabátot vett fel. Fejére az utolsó kellemes dolog-
ra emlékeztető dolgot tette, a cowboy kalapját. A kötőt szorosra húzta, hogy még véletlenül se hagy-
ja el. Részecskeágyúja teljesen feltöltött állapotban került a hátára, még pár kést és gránátot is ma-
gához vett. 

Mei átállította mesterséges végtagjain a bőrének érzékenységét, hogy ne érezze a hideget. Mivel 
nem volt szüksége karokat és lábakat védő felszerelésre, ráadásul próbálta vonzerejét is latba vetni 
azzal a címszóval, hogy „talán nem lőnek egy ilyen csini lányra”, vagyis legalábbis nem egy tank-
kal, így a legszexisebb rövidnadrágot vette fel,  amit csak el tudott képzelni magának. Persze ez 
olyan anyagból készült, hogy nehéz volt átlőni. Fémcsizma, csuklóig érő kesztyű, mellény, vállvé-
dőjén tüskékkel takarta testét. Combjaira helyezte a pisztolytáskákat, melyekben energiafegyverei 
lapultak, hátán pedig a tok, amiben monoszálas kardja lapult, de ezt most előrántva gyakorló moz-
dulatokat tett, kecses tánca megbabonázta a fél szemmel őt nézőket. 

Aylar egy páncéldzsekit és páncélnadrágot vett fel, az ehhez tartozó brutális csizmával és kesz-
tyűvel. Sisakot nem tett fejére, de egy fejpántot igen, amiből fémlapok sokasága csúszott hátra egy-
másra és befedte összekötött haját. Oldalán egy tokban energiafegyver lapult, két kezével meg pró-
bálgatta az energiaágyút, amit mesterséges karjának köszönhetően kiválóan elbírt.  

Max mint Ex-Concord-os elővette régi egyenruháját, a karoknál fehér és test-, lábrészen szürke 
színű, csillagokkal tarkított öltözet még mindig tekintélyt keltő volt. 

Croy követte Mei példáját és az amúgy is brutális külső vázára alig vett fel valami ruházatot.  
Egy vékony barna műszövet kabát és nadrág egyszerű civilnek mutatta, de a mikor kilökte karpen-
géit és mellé a tűvetők és energiafegyverek emelkedtek ki alkarvédőjéből, akkor inkább valami túl-
világi démont juttatta eszébe a szemlélődőnek. 

Skye páncéldzsekit vett fel és gondosan ügyelt rá, hogy formás mellei elöl jól látszódjanak. 
Nadrágja is fémlapokkal takart, vastag szövetből készült volt. Csizmája női szabású, magasított sa-
rokkal, de brutálisan ellenálló anyaggal fedte lábát, kesztyűjében a piciny erősítő hidraulika segítsé-
gével képes lett volna egy fémcsövet is elhajlítani. Az elektromos sokkolóbotját lógatta oldalára, 
majd egy kis energiafegyvert csatolt oldalára és Mei-t figyelte, amint gyakorlatozik. Nem tudta leta-
gadni, ámuldozott rajta. Sisakot nem, helyette egy egyszerű, átlátszó arcvédőt vett fel.
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Tiree csak lövedék és lézer álló mellényben, szintetikus-bőr nadrágban és bakancsban állt ké-
szen. Fejére sisakot tett, melynek elülső arcvédője áttetszővé tudott válni egy gomb megnyomására. 
Ő is kis energiapisztolyt szorongatott, és kések armadáját tűzte övébe. 

Wasp teljes katonai testpáncélt vett fel, sisakja átlátszó sem volt, csak tükröződött a külső fény 
róla. Hatalmas plazma puskáját feltöltötte és várta, hogy mindenki készen legyen. 

Jura követte Wasp példáját és ő maga is ilyen ruhát öltött fel. Ezek képesek voltak még egy grá-
nátot is kibírni, ha a közvetlen közelükben robbant fel, de egy tank, egy pontra fókuszált lövedéké-
nek rombolóerejével már sokat nem tudott ez sem kezdeni. Két hatalmas pisztolyát oldalára csatolta 
és készen állva várt. 

Wasek pedig követte előző két társát a katonai testpáncél hordásában. Ő azonban nem viselt si-
sakot, mert úgy tűnt, specialitása a mesterlövészet. Ember hosszúságú, állványra tehető, kimerült 
urán magú töltényeket köpni képes, legalább negyven kilós fegyvere akár még egy kisebb járműre 
is felszerelhető lett volna. Maga a puska mindössze húsz kiló lehetett, de a súlya a rá épített lőszer-
adagolók, célzófények, távcsövek, torkolati rásegítők miatt a duplájára rúgott. 

Forg is követte a katonai testpáncél viseletében a legtöbbeket, és ő is sisak nélkül, hogy a fejére 
helyezhető kiegészítők által nyújtott segítséget igénybe tudja venni.

A zöld hajú Ykai most kifestette magát, persze nem a szemét húzta ki, hanem mintákat festett 
arcára. Kicsit csúnyácska volt, de nem volt rossz alakja. Aki egyre többször nézte ezt a nőt, az Max 
volt. És ha két rondaság egymásra talál…

Erl pedig Wasek-hez hasonlóan úgy tűnt, mesterlövészetből jeleskedik. Míg a Minmatar férfi a 
ballisztikus, addig a Caldari a részecskeágyút helyezte előtérbe. Az ő fegyvere is hatalmas, ember 
magas és igen súlyos darab volt. 

A kis csapat, aki a fő akciót hajtva végre, készen állt. 
Sugárhajtású siklókba szálltak, kettesével. Trondam elöl, mögötte ült Skye. A mellettük lévőt Ti-

ree vezette, mögötte Jura-val. A harmadikat Volre irányította, mögötte ült Mei. A negyediket Forg és 
Erl, az ötödiket Max és Ykai és itt már látható volt, hogy a nő is egyre többször figyeli az Ex-Con-
cord-os férfit. Aylar Croy-jal ült egy járműbe, és a nő vezetett. Végül pedig Wasp és Wasek ültek be 
az utolsóba, a Gallente férfi irányításával. 

A kis gépek hajtóművei életre keltek és halk süvítéssel a talaj fölé emelték őket. 
Forg és Erl gépe egy pillanatra a készülődő zsoldossereghez repült, hogy megejtse számukra a 

végső eligazítást. Majd ennek végeztével visszaszállt és bólintottak: „mehetünk”. 
Trondam már majdnem lecsukta saját kis áramvonalas, szürkére festett siklójának a tetejét, de 

előtte beleszólt a rádiókba. Úgy érezte, még valamit mondania kell…
– Srácok – kezdte megnyugtató, szinte apai hangon. – Nem tudok sok mindent mondani, hiszen 

a szívem úgy baszogatja a mellkasomat bentről, hogy mindjárt eltörik a szegycsontom. Csak annyit 
szeretnék mondani, hogy sajnálom, hogy mindenkit belekevertem ebbe az egészbe, és azt is sajná-
lom, hogy csak ilyen őrült dologgal keveredhetünk ki belőle…

Nem válaszoltak semmit. Tudták, hogy ez van, a férfinak nincs miért mentegetőznie. Ők vállal-
ták el, hogy jönnek segíteni, holott tudták, hogy Trondam mindig nagy bajba szokott keveredni. 

– Nem tudom, hogyan tudnám jóvátenni ezt, ha sikerül, de ígérem, mindent megteszek. Továb-
bá…

Ez azonban már kezdett sok lenni. Elfogadták, hogy nyakig vannak a szarban, de most ez az ér-
zelgősség nem illett ide. Most inkább koncentrálni kéne, és nem siránkozni. Nem lehetetlen ez az 
egész, és ha nem sikerül, akkor lelépnek. 

– És még egyszer nagyon sajnálom, hogy belekevertelek titeket, az én hibám minden és…
Már többen kezdték húzni a szájukat. Nem, nem most kell érzelgősködni. Annak majd utána 

lesz itt az ideje. 
– Csak azt szeretném, ha tudnátok, hogy – folytatta Trondam olyan bűnbánó hanggal, hogy volt, 

aki majdnem el is sírta magát. De a rádióban hirtelen egy kondulás hallatszott, ahogy Skye mérges 
arccal fejbe kólintotta pisztolyának markolatával a férfit és rárivallt: 
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– Nem fejeznéd be? Majd nyafogsz utána!
Egy másodpercre visszatért a jókedv, amint többen felröhögtek erre, amint a kislányos Skye ép-

pen tökösebbnek mutatkozik, mint leendő, kőkemény, határozott férje. 
Trondam csak a fejét simogatta az ütés helyénél, de a félmosoly az ő arcán is ott volt. Tényleg,  

mit érzelgősködik? Ha meg kell halni, haljanak meg büszkén, ha meg kell egy kis motiváció, akkor 
meg ne a siránkozásra pazarolják az energiát, hanem inkább koncentráljanak az akcióra. 

– Na srácok, menjünk, kapjuk el azt a parancsnokot!
Na, ez a beszéd, mutatta egyértelműen a sok mosoly. Indulhatunk. 
Forg intett kezével és a kis csapat siklói lezárták a fülkét, hogy megkezdjék útjukat a hegylánc 

hágójában. 
Még a lezárt pilótafülke üvegén át is érezték, amint a tankok, kerekes és légpárnás járművek tu-

catjainak motorjai feldübörögnek, meglökik, vagy megemelik a sok tonnás testeket és elindulnak, 
hogy a hegyláncot északról megkerülve megkezdjék az elterelő manővert…

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

A Caldari flotta az Ossa rendszer Antiainen kapuján, a lopakodó bombázóflotta tölteteitől a kez-
deti kétezer hajóból négyszázat elveszített. 

Miután beugrottak, már egy ellenséges hajó sem volt a kapunál, mind valahol a mély űrben, 
vagy az egyik állomásnál lehetett. 

A flottaparancsnok tudta, hogy a bombázók nem fognak utánuk jönni, ugyanakkor visszamenni 
meg újabb több száz hajó elvesztését jelentené. 

A Concord segítséget kért. A jelentésben az állt, hogy az Angel Kartell nukleáris torpedók ezreit 
robbantotta be a „Wiyrkomi társasági gyár” állomásán. Rengeteg civil áldozat is van és a hangár 
megbénult, nem tudott kijönni az erősítés, a maradék védő hajókat pedig egytől egyig lelőtték. Más 
szóval: az állomás elesett.

A segélykérés a következő űrállomáshoz kérte az erősítést, oda, ami közel volt az elsőként el-
foglalthoz. Ez pedig az ugyanazon hold körül keringő másik volt. 

A flottaparancsnok úgy döntött, a kis hajókat küldi csak oda, hogy a nukleáris torpedókat cipelő 
kis hajókat le tudják szedni és azok így ne tudjanak berepülni a hangárakba.  

– Figyelem, minden kötelékből két fregatt váljon le és álljanak össze formációban itt a kapunál! 
Az összes többi egység vektorra állni a nap felé és a jelzésemre belépni a hipertérbe!

Az egységek újra összeálltak, majd a flotta nagyobbik része a központi csillag irányába fordult, 
felgyorsított és elhúzott, a kis hajók közel kétszáz fős egysége pedig az említett állomáshoz repesz-
tett… 

Mikor a fregatt egység kiesett a hipertérből, a csata már nagyban dúlt. Körülbelül százötven 
Concord hajó próbálta megfékezni az ugyanilyen számú Angel Kartelles hajókat. Ekkor esett be a 
Caldari Haditengerészet fregatt flottája. 

Mintha az Angel Kartell tudta volna, hogy mire érkeztek ezek, azon nyomban kivált a kötelé-
kekből ezúttal hat Dramiel és az állomás hangárja felé vették az irányt. A Fregattok pedig – mivel 
közel érkeztek az építményhez, éppen szembe repültek velük. 

A hét Dramiel pilótája nem is foglalkozott mással, csak azzal, hogy átjusson a fregattok között.  
Jól tudták, hogy piciny, mozgékony testükben éppen a hasonlóan apró, gyors hajók tudják a legna-
gyobb kárt okozni. 

A támadó és speciális fregattok próbáltak olyan közel kerülni a Dramiel-ekhez, amilyen közel 
csak tudtak, hogy lövedékeik és rakétáik széttépjék ezeket. 

A feltételezhetően nukleáris torpedókat cipelő, veszett gyors hajók már vészesen közel jártak a 
hangárak bejáratához… A Fregattok pedig ugyanilyen vészes közelségben repültek rájuk… 

Végül sikerült: a közel kétszáz fregatt ellen a kis, de nagyon gyors Dramiel-ek elhullottak, már 
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csak darabjaik repültek tovább a hangár felé, a széthasadt rakterükben a már ártalmatlanná váló 
nukleáris torpedókkal. 

Az Angel Kartell ugyanúgy akart próbálkozni, mint az első állomásnál, vagyis megtévesztően 
kevés csatahajót küldtek és a Dramiel-ek voltak a főszereplők. Azonban ezek elvesztése után az a 
kevés csatahajó nem bírt ellenállni a Concord és a felszabadult fregattok rombolóerejének és az ál-
lomás környéki űrt roncsdarabjaikkal szórták tele.

A Concord és a Caldari Haditengerészet egyesített erői megvédték a második, támadás alá esett 
állomást…

Vajon mi lesz a kalózok következő célpontja? Ezen tanakodott magában minden flottaparancs-
nok, mikor megérkezett az újabb jelzés: az Angel Kartell ismét egy állomást támadott meg…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

A siklók elérték a hegylánc magas vonulatainak lábát és kettéváltak. Az antigravitációs tankok, 
légpárnás rakéta szórók és kerekes gépágyús járművek lefordultak észak felé, hogy a viszonylag 
sima és közlekedésre alkalmas terepen hasítsanak át és a kolóniába a lakónegyed felől száguldjanak 
be. 

A kommandós egység, vagyis Trondamék pedig berepültek a hegylánc közé, a hágóba és ott 
folytatták veszett száguldásukat. A kis sugárhajtású siklók akár a kétezer kilométer per órás sebes-
séggel is tudtak volna haladni, de akkor félő volt, hogy felkenődnek az egyik sziklacsoportra, vagy 
hegyoldalra. Ezért mindössze háromszázzal repesztettek be a hegyláncok közé. 

Mivel a bolygón reggel volt, így néhol ködpamacsok borították be a szélvédőket, vagy foszlot-
tak szét a kis járművek által keltett légáramlattól.

Közeledtek… Egyre csak közeledtek… És egyre jobban izgultak…

ANTIAINEN NAPRENDSZER…
 
A következő állomás, amit az Angel Kartell támadás alá vett, a 2-es bolygó holdja körül keringő 

„Aliastra kereskedelmi központ” volt, melyhez közel háromszáz hajót ugrattak.
Az egyesített flotta rögtönzött stratégiája az volt, hogy csak a Concord marad az állomások kö-

zelében, a Caldari Haditengerészet a nap felől fogja indítani támadásait. Ott gyűltek és nagy terüle-
ten szóródtak szét, hogy ne érje őket még egy meglepetés egy lopakodó bombázós flottától.

Mihelyst beérkezett az állomás közelébe a közel háromszáz Angel Kartelles hajó, azonnal meg-
támadták a védő, fele annyi Concord gépet. Mivel az űrrendőrség folyamatos erősítést kapott a kö-
zeli állomásból, így a kalózok újra meg akarták semmisíteni a hangárt a nukleáris torpedókkal. 

Már le is váltak a Dramiel-ek a kötelékből, ezúttal tíz darab és pörögve, forogva közeledtek a 
hangár bejárata felé. 

Akkor érkezett be újra a Haditengerészet fregatt flottája és nyomban a Dramiel-ek után eredtek, 
vagy egyenesen feléjük repültek, hogy eltérítsék őket a vektorokról. Ez többé-kevésbé sikerült is, 
sőt, hat hajót le is tudtak szedni ezekből. 

Azonban négy beszáguldott a hangárba…
Mikor az Angel Kartell flottája először robbantott, utána a rendszer összes állomásának minden 

szekciójában fültépő szirénák visítottak fel és evakuáltatni kezdték az embereket. Az első állomás-
nál még nem számítottak semmire, de most már kiadták a parancsot, melyek a hangosbeszélőkön, a 
szirénák vijjogása mellett utasították az embereket: 

– Minden állomáson tartózkodó azonnal a mentőegységekhez! Ismétlem, minden állomáson tar-
tózkodó azonnal a mentőegységekhez! – adta ki a parancsot a gépi női hang ellentmondást nem tű-
rően. 
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Ezen állomáson tartózkodó emberek közt volt Islay Rham, aki remélte, hogy az újabb célpont 
nem ez lesz, de tévedett. Kénytelen volt menekülni. 

A folyosókon pánikba esett emberek rohantak végig, hogy a legközelebbi mentőegységgel kilö-
vessék magukat az űrbe, vagy mindegy hová, csak el az állomásról. 

Islay úgy döntött, nem hagyja el az állomást, ezért befelé rohant, hogy az Angel Kartelles hajók 
által cipelt sok megatonnányi rombolóerő elszabadulása előtt meg tudjon érkezni egy biztonságos 
helyre. 

A liftekhez ért, és az egyik éppen itt volt. Beszállt, majd olyan magasra húzott, amilyen magasra 
csak lehet. 

A folyosókon mindenfelé kivetítők mutatták a közeli csata jeleneteit és éppen most mutatták a 
vészesen közeledő Dramiel-eket. Már csak négy volt belőlük. A férfi látta, hogy az előző állomáson 
történtek tapasztalataiból kiindulva a hangár belső őrágyúi most koncentrált tűzzel próbálják megfé-
kezni a befelé száguldó kalózhajókat. 

Sikerült elektronikus lassítóhálókat rájuk lőni, már a hangár bejáratánál, így mire beértek az első 
fordulóba, már nagyon lassan haladtak, eléggé ahhoz, hogy beérje őket a fregatt flotta. A Drami-
el-ek közül kettőt az őrágyúk szedtek le, a másik kettőt pedig a fregattok. 

Az emberek a folyosókon hirtelen abbahagyták a pánikszerű futkározást és egy pillanatra meg-
álltak, majd üdvrivalgásban és tapsban törtek ki. 

Islay is fellélegzett, majd úgy döntött, hogy a legbiztonságosabb az, ha inkább itt marad az állo-
másnak a hangártól messze eső részén. Ha beszállna a hajójába, akkor az automatikus Neocon kap-
csolat miatt azonnal lebukna, így nem kockáztatott. Majd akkor teszi ezt, ha megvan a Concord pa-
rancsnok. Azonban kétségei támadtak, mivel látta az eddigi Angel Kartelles támadásokat. Valóban a 
Concord lesz a legnagyobb fejfájás? Nem talán inkább az Angel Kartell, aki most a rendszerben a  
csúcsragadozó szerepét tölti be?! 

Az állomás előtt a csata megfordult, a támadó Angel Kartelles hajók hullani kezdtek, amint a 
védő Concord egység és a fregatt flotta mellé még száz hajót ugratott a Haditengerészet. 

Tíz perc múlva néhány Angel Kartelles kisebb gép el tudott menekülni egy ismeretlen koordiná-
ta felé, de a többi – rengeteg Concord és Haditengerészeti hajóval egyetemben – odaveszett. 

A Concord és a Caldari Haditengerészet egyesített flottája megvédte a 2-es bolygó holdjánál lé-
vő „Aliastra kereskedelmi központot”…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

A siklók elérték a hágó végét. A két oldalt magasodó hegyek összezárultak és véget vetettek a 
hágó vonulatának. A meredek emelkedőn a siklók ugyan át tudtak volna jutni, de a lezáró sziklafal-
ba vájt lyuk és az ide épített hatalmas fekete bunker ágyúi elől nem tudtak volna eltűnni. 

Nem volt más választásuk, a siklókat el kellett rejteni és bejutni a bunkerbe, mert innen kezdő-
dik a titkos útszakasz. 

A kis járművekkel olyan helyen parkoltak le, ahol rejtve voltak a bunkerből figyelő személyzet 
elől. Hatalmas sziklák mögé, mélyedésekbe helyezték a kis gépeket és kiszálltak belőlük.

A távolság a meredek sziklafal, és a talajtól közel fél kilométer magasságban lévő bunker között 
meglehetősen nagy volt. Lopakodás kizárt, az esetleges hőérzékelős berendezések, vagy az automa-
tizált plazmaágyúk kifüstölték volna őket még azelőtt, hogy közelebb tudnának menni. 

Míg a többiek rejtőzködtek, addig Wasek és Erl olyan pontot keresett a sziklák közt, hogy jól rá 
tudjon látni a bunker apró réseire. A hatalmas fegyvereket egy sziklára, az állványzatukra helyezték 
és mögéje térdeltek. A többiek pedig csak fedezékükből kilesve figyeltek. Ilyen kilométeres távol-
ságból elég tehetetlenek voltak.  

Wasek és Erl fegyverein befordultak a célzást segítő berendezések a szemük elé. Először 
megfigyelték, hogy hányan vannak bent. Úgy látták, ketten és a hőképek alapján cyborgok. Na re-
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mek. Akkor ha nem találják el jól őket, még riadót is fújhatnak…
Ekkor csapta meg fülüket a távoli csatazaj: elkezdődött. A zsoldos egység fő csapatai elérték a 

várost, erről Forg bizonyosodott meg, rádiójában beszélve a kinevezett vezetőjükkel. 
Wasek és Erl készen álltak a lövésekre. Aggódtak, hogy mi van akkor, ha a bunker keskeny nyí-

lását valami erőtér zárja el és a lövedékek nem jutnak be, de a fegyveren lévő optikai modulok azt 
mondták,  nincs semmi ilyesmi.  Látszott,  hogy a bunker létesítése során nem vették számításba, 
hogy bárki is lesz olyan őrült, hogy támadást kezdeményez innen, másrészt az előreláthatólag na-
gyon hosszú és unalmas napokat két cyborg-ra bízták. 

Közel tíz percet kellett arra a pillanatra várniuk, mikor a két gép odabent úgy mozdul, hogy egy-
szerre lehessen leszedni őket. 

Amint ez megtörtént, egy halk dörrenés és egy visszafojtott sivítás kíséretében a két mesterlö-
vészfegyver elsült. A lövést követően por szállt a magasba az állványzat mellől, amint az hátrébb lö-
kődött egy keveset, de a tűzvonal másik felén a két cyborg feje lerobbant, majd szikrázó csonkkal a 
földre zuhantak. 

Két újabb lövéssel megbénították az esetlegesen élesített ágyúkat is, melyekből a kékes, kisza-
badult plazma elolvasztotta a csöveket és a fegyverek szétfolytak. 

Trondam és Forg közölte, hogy szép lövés, majd rohanva indultak meg a már csak gyalogosan 
megközelíthető bunkerhez…

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

Az Angel Kartell következő célpontja a 4-es bolygó körül keringő „Caldari szerkezet gyár” volt. 
Most stratégiát váltottak: tudták, hogy a Concord erői 100-150 hajóval védik az állomásokat, a kife-
lé vezető kapukat, és a Caldari Haditengerészet hatalmas flottája csak a jelre vár, hova ugorjanak. 
Akik persze nem akarták megbontani erejüket, mert akkor a kalózok kifilézik őket. 

Az Angel Kartell úgy döntött, behozza a bombázóit. Ezért az Antiainen rendszer Ossa kapujá-
hoz ugrottak és az itt ólálkodó nyolc hajót egy pillanat alatt megsemmisítették. Ebben benne volt a 
Scope hírcsatorna két kis fregattja is, amik békés szándékkal szerettek volna élő közvetítést biztosí-
tani arról, mi zajlik a rendszerben. 

A kalózok még több, mint kétezer hajót számláló flottája a kaput biztosította, eközben pedig jelt 
adtak az Ossa rendszerben lévő bombázó köteléknek, ami beugrott. Az egyesített egység ezután ket-
tévált. Mivel a felderítők tudták, hol rejtőzik a Caldari Flotta, de azt is, hogy már felkészültek egy 
várható bombázásra, ezért nem ezt választották. Hanem a Caldari szerkezet gyár lett a célpontjuk. 

A felderítők már információt adtak arról, hogy hány hajó van az állomás körül, így a bombázó 
flotta odaugrott és tisztes távolságban, láthatatlanul szóródott szét. Amint készen álltak, kikapcsol-
ták az álcázó berendezéseiket és útnak indították bombáikat… 

Viszont a Concord és a Caldari Haditengerészet is rafinált volt. Amint a bombázók előtűntek, az 
állomás közelében álcázott, közel ötven harci felderítő hajó tűnt elő. Kiköptek minden drónt az öb-
lökből, és céloztak be minden kis törékeny, ámde annál halálosabb gépet. 

Az Angel Kartell bombázó flottájának töltetei  célba értek és rettenetes pusztítást  végeztek a 
Concord, állomást védő hajói közt. Szinte mind megsemmisült, a bombák kioldását követő másod-
percekben a szétrajzó hajók közül csak a kicsik és gyorsak menekültek meg, a csatahajók rendre el-
pusztultak.

Azonban a már védőkhöz csatlakozott harci felderítő hajók raja a kiokádott drónfelhővel egyér-
telműsítette, hogy a bombázóknak ez volt az utolsó útjuk. Apró fényes robbanások keretében mint 
egy hidrogénlufikkal zsúfolt terem, melybe egy égő cigarettát pöckölnek be, robbanássorozattal je-
lezte, hogy a bombázók innen már sehová nem mennek. A kétszáz kis gép közül tizenegy élte túl a 
támadást, amik elmenekültek valami ismeretlen koordináta felé. 

Majd ekkor érkezett be a Caldari Haditengerészet Fregatt flottája és azonnal biztosították az ál-
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lomást az öngyilkos Dramiel pilótáktól, melyek most nem tették tiszteletüket itt.  
A Concord és a Caldari Haditengerészet sikeresen megvédte a 4-es bolygó körül keringő Caldari 

szerkezet gyárat…
Nem tudták azonban, hogy hol lehet az Angel Kartell még kétezer hajója és mit fognak megtá-

madni következőnek… 

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

A bunker rejtett oldalajtaján jutottak be az imént lelőtt két cyborg és ágyúik fészkébe. A nem túl  
nagy helyiségben tíz ember fért el kényelmesen, még ülőalkalmatosságok is akadtak. Innen egy 
egyszerű fémajtó vezetett tovább. 

A bunkerben már csak nagyon halkan hallották a tőlük néhány kilométerre zajló, egyre heve-
sebb tűzharcot, amint a zsoldos csapatok az elterelő hadműveletet hajtják végre a Concord elit egy-
sége, a DED ellen. Néhányukban felmerült a gondolat, hogy vajon a felbérelt fegyveresek lesznek-e 
olyan jók, hogy az elterelő hadművelet ne fulladjon kudarcba és legalább pár óráig eltartson, mert 
ha nem, akkor minden őrposzt újra tele lesz aktív fegyveresekkel, sőt, ekkor már még éberebbek 
lesznek. Végül arra jutottak, hogy nincs más választásuk, meg kell bízni bennük, de ugyanakkor ne-
kik is villámgyorsnak kell lenniük. 

A fémajtó mögötti lépcsők a hegy mélyébe vezettek, lefelé. Néhány méteres lejtés után a járat 
vízszintes irányba fordult és itt haladtak tovább libasorban. A keskeny folyosó csak néhol volt meg-
világítva egy ómódi, mennyezeti lámpával.

Közel fél kilométert haladtak ebben. Ha rájuk támad valaki, akkor csak a tűzgombon kell tarta-
nia az ujját és az itt haladók mind elpusztulnak, de Max tudta, hogy ez a járat úgymond üzemen kí-
vüli volt. 

A végét egy csúszóajtó zárta el. Croy ment elöl, kinyitotta és egy keresztirányú, nagyon széles 
folyosóba jutottak. Ez egy alagút volt, melyet sárga lámpák fénye világított meg. Jobb és bal olda-
lon, messze tőlük természetes fény szűrődött be. 

Az alagút másik oldalából nyílt az újabb továbbvezető szakasz és az üres és széles járatban sen-
kit nem láttak. Megfigyelték a kémberendezéseket, súlyérzékelőket, de mindenre nemleges választ 
kaptak. Létezik, hogy a Concord tényleg ennyire óvatlan? Vagy ennyire nem számítottak támadásra 
ebből az irányból? 

E kérdésekkel most nem foglalkozva Croy áthaladt a másik kis fémajtóhoz. Az érintésre meg-
nyílt, a falba csúszott és újabb félhomályos szakaszt nyitott meg. 

– Tiszta! – szólt a férfi a rádiójába. 
A többiek egyesével futottak át az üres alagúton.
A tovább vezető keskeny folyosóban újra libasorban kellett haladniuk. A járat kanyargott, emel-

kedett, lejtett, majd fél kilométer után már úgy saccolták, hogy átjutottak a hegyen. 
Mikor a végén lévő ajtót kinyitották, szájuk tátva maradt a döbbenettől. A hegy oldalában álltak, 

egy hatalmas sziklakiszögellésen, melyről mesterséges, meredek kanyargós utak és lépcsők vezettek 
le a mélybe. Ebből a magasságból pedig jól be lehetett látni a várost, ami tőlük jobbra terült el. A 
nagy kiterjedésű, 674 ezer fölötti lélekszámú kolónia lakónegyede most a reggeli nap fényében több 
helyen lángolt és fekete füstöt okádott a magasba. Az alacsony építésű házak felett rendőrségi kop-
terek köröztek és néha-néha megeresztettek egy lövést az utcákra. Persze feléjük is száguldott né-
hány rakéta, de pilótájuk rutinosnak tűnő mozdulatokkal irányította félre a gépeket az utolsó pilla-
natokban. Aki tudott, most szemével ráközelített az utcán zajló harcok részleteire és láthatta a kék 
ruhában a zsoldosokat, amint minden tudásukat bevetik és olyan gerillaharcot alakítanak ki, ami a 
DED egységeket jó ideig feltartja. Az eddig látott eredmény kifogástalan volt. 

Pontosan előttük lent, a mélyben kezdődött a kanyon. Még szabad szemmel is lehetett látni a 
messzeségben az aprónak látszó hidakat, amik a két oldalt kötötték össze, valamint a mélyben, a ha-
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sadék falába vájt lyukak nagyméretű, még ide is csillogó fénytöréseket juttató, edzett üveg felületét. 
Balra, a kanyon másik oldalán feküdt a Concord komplexuma. Ki lehetett venni az innen fel-

szálló,  hosszúkás,  fegyverekkel teleaggatott,  turbinás meghajtású gépeket,  amik hasonlítottak az 
óvilágról szóló holofilmek helikoptereihez, csak ezeken éppen nem pörgött rotorlapát, továbbá fé-
lelmetes manőverezőképességükkel ideálisak voltak arra, ha épületek között akarta valaki levadász-
ni az ellenségét. Ilyenekkel lőttek rájuk pár nappal ezelőtt a Messoya kolónián is. 

A Concord létesítménye közt több magas épület is volt, legtöbbje egyszerű radartorony, a többi 
valamiféle irányítóközpont lehetett.  Ezeket oldalról masszív támasztóoszlopok tartották, hogy az 
aktív tektonikus tevékenység hatásai itt a lehető legkevésbé érződjenek és a legkisebb károkat okoz-
zák. 

Szemükkel végigkövették a hegyről lefelé vezető utat: szélesnek és jól kiépítettnek tűnt. A köze-
lükben kis felszíni, antigravitációs Concord járművek lebegtek, melyek irányításához Max átadta 
mindenkinek az indítókódokat és beindítva ezeket megindultak a komplexum felé…
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15. RÉSZ: FINÁLÉ: BRAVO

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

A Caldari Haditengerészet a rendszer napjánál várakozott. Mivel az ellenség lopakodó bombázó 
flottáját megsemmisítették, ezért most nem szóródtak szét, hanem újra kötelékbe álltak össze és vá-
rakoztak, készen arra, hogy ha bárhol támadás éri a Concord-ot, azonnal elinduljanak segíteni. 

A Concord továbbra is védte az állomásokat, a „Wiyrkomi társasági gyár” kivételével, melyben 
az Angel Kartell atomrobbantást eszközölt és biztosította a környező űrt. 

Egy órán keresztül csendes volt minden. Az Antiainen rendszerben lévő Ossa kaput is a kalózok 
őrizték és pár vakmerő szállítóhajót lőttek ripityára, valamint a Scope hírcsatorna, „ne lőj, ne lőj, tu-
dósítóhajó érkezik” kérést sugárzó gépeit is kifüstölték. 

Az Angel Kartell nem akarta megtámadni – legalábbis egy ideig – a további állomásokat. Terve 
éppen az volt, hogy elkapják a víruscsempészeket. A beérkező kaput biztosították és minden hajót 
módszeresen ellenőriztek a megsemmisítése előtt. Keresték a vírusgazdákat és ha megvannak, haza-
mehetnek. De egyelőre semmi…

A Caldari Haditengerészet ugyanígy szerette volna, de ők most szorult helyzetben voltak. Hajó-
ik száma 1500 alatt volt már, míg a kalózok flottája még bőven 1800 fölött. 

A Concord pedig nem tudta egyesíteni kötelékeit, mert akkor a kalózok tömérdek felderítőhajója 
ezt érzékelné, azonnal megtámadnának a védtelen állomásokat és lebénítanának az öngyilkos akci-
ókkal. 

Jelen helyzetben az Angel Kartell uralta a rendszert. Nem sejtették, hogy a két vírusgazda test 
már réges-régen itt van bent a rendszerben, az egyik állomás speciális szállítókonténerében és csak 
arra várnak, hogy a Concord parancsnok el legyen fogva, az állomás közeli erők el legyenek küldve 
innen és ki tudjanak menni a hajóikkal, hogy megkezdhessék a féreglyuk keresését. 

Az állomások mindegyikének belső folyosóin, termein és hangárain fültépő szirénák jelezték, 
hogy az evakuálás még nem fejeződött be. Az emberek fejvesztve menekültek, nem akartak megint 
áldozatául esni egy atomrobbantásnak, ami az állomásban ugyan nem, de annak hangárjában és a 
környező, kilométeres kiterjedésű blokkjaiban halálos pusztítást végzett, sok ezer embert megsütve, 
vagy cafatokban kilökve az űrbe. 

Újabb szállítóhajók érkeztek be az Ossa rendszer felől, de az ellenőrzés után kíméletlenül meg 
lettek semmisítve. Néhány azonban nem: ezek a kalózok szállítói voltak és amint beugrottak az An-
tiainen rendszerbe, elkezdték kidobálni azt, amire a Caldari Haditengerészetnek és a Concordnak is 
nagy szüksége lesz és ha elvesztik az állomásokat, akkor elesnek ettől… ez pedig a lőszer utánpót-
lás volt…

Ha a harcoló felek tudnának, hogy a vírusgazdák már itt vannak bent, akkor a harcok merőben 
más fordulatot vennének. Ugyanakkor nem volt lényegtelen, hogy ki uralja majd a rendszert, hiszen 
ha az Angel Kartell, akkor a vírusgazdákat előbb utóbb megtalálják, ha pedig a Concord és a Calda-
ri Haditengerészet, akkor már minden a Kiskoken rendszer 5-ös bolygóján dúló harcain múlna. A 
kalózok tudták jól, hogy a Concord-nak lesz erősítése, ami ezen a kapun fog beérkezni. Csupán csak 
idő kérdése, mikor. Ha megtörténik, akkor jelen helyzetben mint a galamblövészet az óvilágban, 
úgy lesznek leszedve a beérkező hajók a csillagos égről. De ha valami trükköt eszelnek ki és bejut  
az erősítés, akkor elveszthetik a rendszer feletti, átmeneti uralmukat. 

Az Angel Kartell kémei újra remek szolgálatot tettek, jelentették a fővezérnek, hogy a Concord 
parancsnok hol rejtőzik: a Kiskoken rendszerben. Ha sikerülne megölniük, akkor azonnal megfor-
dulna a csata menete. Persze ehhez be kell jutni a Kiskoken rendszerbe és orbitális bombázókkal ki-
iktatni a bázist. Ha pedig valami bunkerben rejtőzik, akkor leküldik a felszíni egységeket. 

Az Angel Kartell újra útnak indította felderítőhajóit és több részre bontotta őket: néhány átment 
az Ossa, már Concord-tól megtisztított rendszerébe, hogy figyelje, ha érkezik az űrrendőrség erősí-
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tése. További hajók maradtak az állomások közelében, mások pedig bementek a Kiskoken-be. 
Ez utóbbi kötelékből sokat leszedett a kapun őrködő Concord blokád, de pár átjutott. A kalózok 

pedig úgy döntöttek, egy gyors offenzívában benyomulnak a Kiskoken rendszerbe, és orbitális bom-
bázókkal törlik el a föld színéről a Concord komplexumot. Ha pedig a parancsnok még mindig él, 
akkor a romokba leküldik a felszíni egységeket is, hogy befejezzék a melót…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

A Concord antigravitációs siklói nagy sebességgel zúdultak le a hegyről. A felszíni harcok halá-
los szépségének látványa, ugyanakkor félelmetes robbanásainak, kerepléseinek, süvítéseinek és zú-
gásainak hangja az érzékszerveket még ebből a távolságból is uralta. 

A siklókkal egyenesen a kanyonba suhantak be és itt kezdték meg nem egész két kilométeres 
száguldásukat a keresztben futó közlekedőfolyosók, merevítőelemek és kiálló szennyvíz-, és gáz el-
vezető csövek közt. A kis gépek le-fel emelkedve száguldottak, és kíméletlenül közeledtek a cél fe-
lé: egy siklóállás kiugró platformjához. 

Amint a kis járművek a világító fényekkel jelölt, kiugró felület fölé értek, az utasok kiugráltak 
belőle és nyomban berohantak, majd az első konténerek, fémládák, tartóoszlopok mögé rejtőztek. A 
siklókat az automatika visszavitte oda, ahonnan elindultak, vagyis a hegy magas pontjára. 

Körülnéztek a nagy teremben. Két oldalt sorban Concord kopterek és siklók álltak, felszállásra 
kész üzemmódban, jelezve ezt készenléti fényeikkel. A terem jó ötven magas, vagy száz méter hosz-
szú és ugyanilyen széles lehetett. Kék fények a mennyezetről világították meg a helyiséget, ahová a  
nemrég felkelt nap fénye a platformról és a kanyon átellenes falán lévő üvegeiről tükröződött be. 
Fémes szag terjengett a levegőben, és néhány fokkal melegebb volt itt, mint kint. 

A hatalmas teremben csodák csodája senki nem volt. Úgy tűnt, nem ez az egyetlen hely, ahon-
nan ilyen gépek kiszállhatnak. Ám készenléti állapotuk azt jelezte, hogy bármikor jöhet valaki. 

Lopakodva, konténerről konténerre haladtak tovább a terem mélye felé, ahol egy szervízjárat aj-
taját kellett megtalálniuk. Néhány perc után meg is lelték, majd ezt felnyitva Croy ment előre, a töb-
biek követték, a sort végül Mei zárta. 

A folyosó széles volt, három ember is kényelmesen elfért egymás mellett. A háromszög kereszt-
metszetű járat felső, keskenyebb részébe sorlámpa volt építve, ami sárga fényben fürösztötte a he-
lyet. 

Futva indultak át ezen, majd nyolcszáz méter után egy föld mélyén lévő, nagy terembe értek. 
Kör alakú volt, középen valami pulpitussal, e körül pedig fémszékek helyezkedtek el. A plafonról 
egy reflektor vetítette fényét egy kristályra, a kék-fehér sugarat megtörte, majd minden zugba eljut-
tatta. A termet kör alakban hatalmas tartóoszlopok övezték, az ezeken lévő képernyőkön most né-
mán pulzált a riadójelzés.

Itt sem volt senki, de nem akarták a véletlenre bízni a dolgot így szétszóródva haladtak át a ter-
men. Két út vezetett tovább innen, egy széles folyosó, amin keresztül be lehetett jutni ide akár egy-
szerre több embernek is, valamint egy másik szervízjárat. Ez utóbbi nem oda vezetett, ami nekik 
kellett, így kénytelenek voltak egy rövid távot ezen a széles folyosón megtenni. 

Ugyan nem kellett volna sokat menniük, talán ötven métert, mégis beleszaladtak egy őrjáratba. 
A Concord szürke-fehér színű, nehéz páncélzatát viselték és négyen voltak. Futva közelítettek, való-
színűleg a siklóhangár felé szerettek volna menni a szervízjáraton át. 

Nem volt más választás, el kellett intézni ezeket. Még szerencsére nem léptek be a folyosóra, 
így a teremben szét tudtak szóródni az oszlopok mögött és a széles folyosó bejáratára célozni. 

A páncélos rendőrök futva rohantak be a terembe, és már fordultak volna a szervízjárat felé, de 
az oszlopok mögül plazmasugár, lézernyalábok, részecske töltetek repültek feléjük és egy másod-
perc alatt feltrancsírozták őket. Két félig leszakadt fej és két lyukas törzs árulkodott arról, hogy be-
sétáltak a csapdába. 
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A súlyos tetemeket behúzták az oszlopok mögé, hogy a folyosóról ne lehessen látni őket. A szét-
robbant sisakos fej maradványokat utánuk rúgták. 

Max gyorsan kivetítette az útvonalat, ezt memorizálták, majd újra elindultak. Most már ki tud-
tak jutni a folyosón, ami egy másik közlekedőjáratba torkollott, ami most vörös riadójelzésben für-
dött. Senki nem volt erre. 

Átrohantak a közlekedőfolyosón, ami egy lépcsőházban végződött. Lefelé és felfelé is sok-sok 
szintet lehetett megtenni. A járat – mivel a föld alatt volt – itt-ott látni engedte a még burkolatlan 
földet. Innen felfelé kellett menniük három szintet. A lift üzemen kívüli állapotot jelzett, de nem is 
akarták igénybe venni, mert ha valaki figyeli őket, egyszerűen lekapcsolja és máris lőttek az egész-
nek. 

A lépcsőkön indultak meg felfelé…

ANTIAINEN-KISKOKEN NAPRENDSZER…

Az Angel Kartell felderítői jelentették a Kiskoken naprendszerben lévő Concord helyzetét: a be-
ugró kapun 130 hajó, az állomásoknál egyenként 140 további űrjármű. A még 1814 hajót számláló 
Angel Kartell flottából 600 levált és megindult a Kiskoken rendszerbe. 

A kapuhoz ugrottak, ahol a néhány tucat Concord hajót pár másodperc alatt lőtték ronccsá, majd 
beugrottak. 

Az érkező oldalon, a Kiskoken rendszerben a Concord hajók kapitányai nagyot nyeltek, majd 
készenlétbe helyezték hajóikat. Felvillant a kapu és elkezdte beküldeni a támadókat. 

Az első másodpercekben mint a pulykavadászat, úgy tudták leszedni az egymás után megjelenő 
kalózhajókat, de az ütem, ahogy befelé érkeztek, jóval gyorsabb volt ennél. Fél perc után, 23 elvesz-
tett hajót követően a támadók ontani kezdték a lövedékeket és a Concord hajók két perces csata 
után, roncsaikkal tették egyértelművé, hogy ez a kapu is elesett. 

Az Angel Kartell már nem egész hatszáz hajója azonnal továbbugrott és most nem állomásokat 
támadtak, hanem egyenesen az 5-ös bolygó felé repesztettek, hogy a felszínen lévő komplexumot 
kezelésbe vegyék, de előbb ehhez az orbitális pályán lévő hajókat kellett elintézni. 

A hatszáz hajó belépett a hipertérbe és mikor kiléptek onnan, a bolygó mellett alakzatban szét-
szóródott Concord hajókat analizáltak, körülbelül háromszázat. Kettő az egyben a támadók megin-
dultak. A Dramiel-ek koncentrált tűzzel cikáztak a védők közt, a Cynabal-ok megállíthatatlanul kö-
zeledtek, a Machariel-ek pedig vagy a távolból osztották a halált tüzérséggel, vagy közelebb próbál-
tak jutni és gépágyúikkal vették kezelésbe az ellenséget. 

A védők, elsősorban Raven-ek, másodsorban Rokh-ok, harmadrészben Scorpion-ok voltak, sok 
cirkálóval és fregattal kiegészítve. 

A Scorpion-ok próbálták bénítani a kis Dramiel-eket és a gyorsan, ámde szinte megállíthatatla-
nul közeledő Cynabal-okat. Vesztükre a tüzérségi lövegekkel ellátott Machariel-ek első számú cél-
pontjává váltak… 

A csata tíz percig tartott és ezalatt több ezer kilőtt torpedó és rakéta, tüzérségi és gépágyúlöve-
dék darabjai kezdték meg útjukat a végtelenbe, ami pedig a legrosszabb volt… a bolygó felszíne fe-
lé…

Amint a csatát megnyerte az Angel Kartell, rögtön kidobálta magából az orbitális bombázó dró-
nokat, melyek nagy területen szóródtak szét. Egyszerre álltak irányba, de még egyik sem tüzelt. 
Ezek mellé újabb kis gépeket lőttek ki az öblökből, hogy majd megvédjék magukat az orbitális 
bombázókat. 

A csatahajók kapszulákat is kilöktek magukból, melyek gyomrában felszíni gyalogság pár száz 
fegyveres tagja állt készen a bolygóra szállásra. 

Amint az orbitális bombázó drónok irányba álltak, megkezdték a visszaszámlálást és a pilóták a 
saját hajójukon láthatták a kijelzéseket… tíz… kilenc… nyolc…
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Eközben a szétlőtt hajók már bolygóhoz közel sodródott roncsai megadták magukat a gravitáci-
ónak és méltóságteljesen aláhullva kezdték meg lángoló útjukat a felszín felé…

… Három… kettő… egy… TŰZ!
Az orbitális bombázók százai egyszerre nyitottak tüzet és fényes sugarakkal, részecske nyalá-

bokkal szórni kezdték a felszínen lévő Concord komplexumot…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

Amint felértek a lépcsőkön, egy újabb hosszú folyosóba érkeztek, ahol itt-ott látni lehetett a föld 
alatti építkezés félbehagyott jeleit, vagyis a masszív fémfalak hiányos részein megfigyelhető volt a 
sziklás anyag, amibe vájták a létesítményt. 

Útjuk ezen a folyosón vezetett tovább vagy nyolcvan méteren át. Majd a járat egy négyes elága-
zásba torkollott, ahol a járatok 90 fokos szöget zártak be egymással. A trapéz keresztmetszetű közle-
kedőutak felső,  keskenyebb részén középen lámpaegyüttes  volt  a  mennyezetbe süllyesztve,  alul 
fémrács takarta az alatta futó kábeleket, csöveket. Oldalt különféle jelzések világítottak enyhén ra-
dioaktív festékkel jelezve, hogy merre, milyen szekció található. Azonban ha ezeket követték volna, 
biztosan beleszaladnak megint valakibe. 

Ezen a folyosószakaszon sem járkált senki. A négyes elágazás közepén egy információs pult he-
lyezkedett el, de most üres volt. A kivetített holografikus riadójelzések néha megvillantak, majd in-
formációkkal látták el azon rendőröket, hogy mit kell tenniük: „gyülekezés a siklóhangárakban…, 
felszíni segítségnyújtás az ötös szektorban…, tankszemélyzet gyülekezzen a hármas híd előtt…”. 

A jobbra vezető járat kellett nekik, amin a fal mellé húzódva indultak el. Futva. Rohanva. 
Az első fordulónál azonban máris jeleztek a detektoraik, hogy közeledik valaki. Tudták, hogy 

azoknak is megvolt a saját kis jelzésük, így egy csata elkerülhetetlenné vált. 
Visszafutottak az elágazáshoz és készültek elrejtőzni, hogy a beérkező rendőröket leszedhessék. 

Azonban néhány másodperc múlva rögtön ízelítőt kaptak abból, hogy a DED egységek miért is 
olyan jók…

A zsaruk még kis sem dugták fejüket a saroknál, de máris kicsiny tárgyakat hajítottak befelé.  
Ezek enyhe szikrákat szórva pattantak vissza, és kíméletlenül cikázva közeledtek a falakon, plafo-
non, padlón. Gránátok voltak, időzített detonátorral. Éles, nagy robbanóerejűek. 

Az első kis szerkezet az irányítópult előtt ért földet és mielőtt továbbpattant volna, felrobbant. A 
lökéshullám ledöntötte a közelében állókat és repeszekkel szórta tele testüket. Éppen ezért viselték 
az erős páncélzatokat, hogy az ilyeneket túlélhessék, de akik nem hoztak sisakot, rögtön sopánkodni 
kezdtek, a homlokok, arcok felszakadtak és Wasp – annak ellenére hogy hordott – sisakja az arcré-
szen beszakadt és egyik szeme odalett. A férfi őrjöngve a fájdalomtól rogyott a földre és próbálta le-
fogni ujjaival a szemgödreiből távozó véres, zselés folyadékot, ami a szeme volt egy másodperccel 
ezelőtt. 

A következő kis töltet egy falon robbant fel és már mindenki védte sérülékeny testrészét, vagyis 
a fejét. Gondolatban pedig már ostorozták magukat, hogy miért nem hozták azokat a rohadt sisako-
kat. 

A harmadik töltet éppen az információs pult tövében durrant és a fémszerkezetet behorpasztotta, 
majd repeszekkel szórta meg a közeli falakat és páncélokat. 

– Gránátot akinek van! – mondta a rádióba Trondam. 
Aylar, Wasek, Tiree és ő maga hoztak csak ilyeneket, így kibiztosították ezeket és a forduló felé 

hajították. A töltetük nem volt ilyen „érdekesen” pattogó, így csak szimplán gellert kaptak a falon,  
majd a padlón robbantak fel. 

A gránátok elhajítását követően Croy és Mei villámgyorsan indultak el a forduló felé, hogy míg 
a zsarukat feltartják a gránátok, addig ők meg közelebb jussanak hozzájuk. 

Wasp még mindig üvöltött a fájdalomtól és nem foglalkozott azzal, hogy fedezékbe vetődjön. 
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Croy és Mei elérték a fordulót és a falhoz lapultak. Csak tippelni tudtak, hogy a rendőrök kijel-
zői milyen érzékelőkkel vannak ellátva. Nem tartották kizártnak, hogy tudják, közeledni akarnak 
hozzájuk. Azonban a Croy kezén lévő egyik alkarvédő oldala felnyílt és egy piciny szerkezet emel-
kedett ki belőle. Ezzel becélozta a forduló melletti falat és rálőtt. Majd nyomban testével védte meg 
a mellette álló Mei-t. 

A piciny robbanótöltet nagy részben füstöt okádott ki magából, igazi rombolóereje nem volt 
nagy. Ez azonban bőven elég volt a két cyborg-nak. Szemükbe harci lencséket csúsztattak, kigördül-
tek, majd mindketten lőni kezdtek a füstbe, de jól látták, hogy mögötte hol vannak a rendőrök. 

Mind a négy Concord-os holtan terült el a hirtelen támadástól, majd a két cyborg nyomban visz-
szaugrott a sarok mögé. Bólintottak egymás felé, majd visszaintettek a többieknek, hogy tiszta. 

Skye és Tiree – akik rögtönzött elsősegély feladatok ellátására cuccoltak – ekkor ugrottak Wasp-
hoz, hogy az ujjai közül szivárgó véres zselé forrását ellássák. Ebből Implant lesz, gondolták ma-
gukban. Manapság már senki nem rázott meg, ha a szemét le kellett cserélni mesterségesre, de ha 
esetleg akarata ellenére veszítette el szeme világát, akkor a hirtelen kialakult pánik elvette az eszét. 
Wasp kapálózott, míg Aylar fogta le, majd Skye nagy nehezen leszedte a sérült szemet védő kezet, 
Tiree pedig azonnal odafújta a kezében tartott kis palack tartalmát. 

Wasp azonban ahelyett, hogy megnyugodna, újra üvölteni kezdett. Valami nem stimmelt. 
– Bassza meg – káromkodott Tiree, majd kicserélte a palackot, mert rosszat vett elő. 
Wasp továbbra is fájdalmasan üvöltött. 
– Bocsi Waspika, de most ne mozogj! – kérte Tiree koncentrálva, hogy jó helyre fújja a habot az 

új palackból. 
A fehér-kék hab betöltötte a férfi szemüregét és nagy mennyiségű nyugtatót és érzéstelenítőt jut-

tatott vérébe. Wasp néhány másodperc múlva elhaló nyögéssel jelezte, hogy „de kurva jó ez a szer”. 
Felállították a férfit, aki szédelgett és sérült szeméhez nyúlt, mert hirtelen viszketni kezdett a he-

lye. 
– Ne fogdosd! – szólt rá Skye. – A hab beszívja a bacilusokat is és akkor a fejed elfertőződik, és  

akkor kapsz egy cuki nagy kelést a fejeden belül, ami kitolja a másik még jó szemedet.
Wasp azonnal abbahagyta a viszketéstől égő szemének babrálását és fogait csikorgatni kezdte. 
Tovább kellett indulniuk. Mei megrázta a fejét, jelezve ezzel, hogy az imént lelőtt rendőrök nem 

küldtek újabb riadójelzést a már jelenlegi több tucat mellé. 
Arra haladtak, ahonnan a rendőrök jöttek, majd meg kellett keresniük a következő szervízjára-

tot. Rohantak.
Ekkor hirtelen dörrenések kezdődtek és érezték, hogy ez felettük történik, a felszínen. Mivel a 

Concord komplexuma alatt jártak, így nem volt nehéz kitalálniuk azt, hogy ez már orbitális bombá-
zás, ugyanis a zsoldosegység az elterelést a lakónegyed felől indította, ráadásul nem volt olyan erejű 
fegyverük, aminek rombolását a föld alatt is érezni lehessen. Vagyis egyértelmű volt: az Angel Kar-
tell bombázni kezdte a bolygót, hogy kiiktassa a Concord parancsnokot. 

A folyosókon rendre hullottak le a rázkódástól a berendezések, lámpák aludtak ki, kábelek csat-
tantak szét és szikraesőben kezdték füröszteni a sárga fényű folyosókat. 

Elérték a következő szervízjáratot, majd ajtaját feltépve berohantak…

KISKOKEN NAPRENDSZER…

Az Angel Kartell nem egész hatszáz hajója egy ismeretlen koordinátára ugrott és vártak. Az or-
bitális bombázó drónok egyre csak lőtték a nagy magasságból a komplexumot. 

A kalózok pedig jól taktikáztak: néhány láthatatlan felderítőhajó a bombázók közelében maradt 
és figyelt. A Concord pedig elindította hajóit, hogy kifüstölje a bombázókat. 

Elsőként az egyik állomásról lett elvezényelve az egyik kötelék és a bolygóhoz ugratták, hogy 
kezdjék meg a gépek szétszedését. Elsőként a védő őrdrónokat lőtték le, mert azok közvetlenül rá-
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juk lőttek, majd kezelésbe akarták venni a bombázókat. 
De az Angel Kartell nem egész hatszáz hajója csak erre várt: amint a Concord tűz alá vette a 

bombázókat, beugrottak melléjük és megtámadták az űrrendőrség kötelékét. 
A Concord máris hívta az erősítést, de mire odaértek egy másik állomásról, már csak újabb ron-

csokat találtak, az Angel Kartell hajói sehol nem voltak. Aztán ez a 140 hajós kötelék is lőni kezdte 
a bombázódrónokat, de az Angel Kartell újra ideugrott a nem egész hatszáz hajójával és a négysze-
res túlerőben percek alatt megpecsételték ezen kötelék sorsát is. Majd újra kiugrottak…

Dekrar ezredes őrjöngött,  amint az irányítóterem berendezései repkedni kezdtek mindenfelé. 
Nem számított arra, hogy a kalózok ennyire rafináltak lesznek. 

– A 7-es bolygó 4-es holdja melletti állomásról a flotta induljon a bombázókhoz! – kezdte a 
mentőötletet. – Minden további egység a Kiskoken rendszerben készüljön ehhez a flottához ugrani! 
Most elkapjuk őket.

A flottaparancsnokok teljesítették az utasítást és minden állomás közeléből a hajók irányba áll-
tak, de még nem léptek be a hipertérbe. 

A flotta megérkezett és tűz alá kezdték venni az orbitális bombázókat. És ahogy számítottak rá, 
az Angel Kartell máris beugratta mind a közel hatszáz hajóját ehhez a 140-hez. 

Azonban most a Concord volt okosabb: annyi hajót ugrattak a bolygóhoz, hogy egy az egyben 
harc alakult ki a kalózokkal. A planéta kék gömbrészletét sárga villámlások és robbanások láncai vi-
lágították meg. A hajók nagy ütemben hullani kezdtek. 

A Caldari Haditengerészet azonban nem tudott segíteni a Concord-nak, mert az Antiainen-ből e 
rendszerbe vezető kaput az Angel Kartell az összes hajójával levédte. Ha itt harcba bocsátkoznának, 
akkor itt is közel egy az egyben harc alakult volna ki és a kalózok fejlett hajóival így felvenni a ver-
senyt kétséges kimenetelű lenne. 

Dekrar ezredes tudta ezt, ezért nem kérte az erősítést. Ezért ők voltak kénytelenek egy az egy-
ben harcolni az Angel Kartellel. 

A csata kimenetele a bolygónál úgy tűnt, hosszan fog eltartani. A hajók szétszóródtak, és nagy 
távolságokról tüzeltek. A kis gépek sem vetették bele magukat a csata közepébe, hanem passzívan, 
nagy ívben köröztek, és csak ritkán indult el egy-egy kötelék, hogy befejezzen egy félig sérült hajót. 

Úgy tűnt, a Kiskoken 5-ös bolygója melletti csata hosszú ideig el fog tartani…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

Trondam kis csapata átért a szervízjáraton és mivel ez nagy részben felfelé haladt, nemsokára 
kibukkantak a felszínen. 

Egy nagy épület nyugati falán léptek ki. A szemük elé táruló látvány felülmúlta elképzeléseiket. 
Az orbitális bombázás hatására az épületek közti utcákon nagy méretű kráterek tátongtak már füs-
tölve, közelükben járművek szétolvadt roncsaival. 

Az épület, ahonnan kiléptek egy tartóoszlopokkal kitámasztott, magas torony volt. A környéken 
szinte csak ilyen épületeket lehetett látni, fekete és vörös színű tömegük eltakarta a nemrég felkelt  
napot. 

Antigravitációs rendőrségi járművek és kopterek suhantak el közelükben, de nem nagyon fog-
lalkoztak velük. Most nagyobb gondjuk volt. Láthatóan a komplexum kiürítése zajlott, a járművek 
mindegyike elhagyta az épületcsoportot és egy sem jött errefelé. 

Egy telitalálat egy bombázótól éppen egy torony tetejébe csapódott, aminek szétrobbant, megol-
vadt felső emeletei méltóságteljesen hullottak az utcára, majd ott egy dobhártyaszaggató döndülés-
sel érkeztek meg, darabjaikat sokfelé repítve és az erre futkározókat maga alá temetve.

A pusztítás hatalmas volt, és egyértelműnek tűnt az, hogy az épületkomplexum nemsokára a 
földdel lesz egyenlő. 

Visszahúzódtak a szervízjárat szájába és Max újra kivetítette a térképet, hogy merre kell menni-
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ük. Mivel nem számítottak orbitális bombázásra, így most a felszínen átrohanás életveszélyes  lesz. 
Ekkor hirtelen azt a tornyot érte találat, aminek tövében kiléptek. A tetejének egy része olvadtan 

toccsant az útburkolatra, a maradék tömeg szétnyílt, mint egy virág és fenyegetően jelezte, hogy sok 
tonnás darabjai nemsokára megindulnak a föld felé. Ha ez megtörténik, akkor már nem tudnak itt 
kijutni. 

Járműveket nem láttak a közelükben és egy fél kilométeres távot kellett megtenniük a felszínen.
A dörrenések, robbanások, süvítések hangját Trondam a rádiójában próbálta túlkiabálni:
– Fél kilométer! Nem megállni, szétszóródni! Nyomás! – ezzel elsőként indult meg a kijelölt út-

vonalon, majd a torony tövében futni kezdett. A bombázás most éppen egy hidat talált telibe, a fém-
monstrum elemei nyikorogva csavarodtak meg és egy része olvadtan hullott le a kanyon mélyébe.

A többiek követték és nagy távolságot felvéve egymástól  lélekszakadva rohantak.  Próbáltak 
nagy, nyílt terepen átfutni, mert ha egy épületet talál telibe a következő lövés, akkor rájuk hullhat-
nak a darabjai. 

Közöttük egy antigravitációs sikló csukott üveggel száguldott el, majdnem elütötte őket. Le sem 
lassított. Lehet, hogy a benne utazók észre vették, hogy itt vannak a csempészek, de láthatóan most 
nem érdekelte őket. Kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy most velük foglalkozzanak. 

A következő, utcába csapódó találat azonban a rohanó kis csapat közelében történt meg. Átéget-
ve az útburkolatot alul valami energiaszállító csövet sérthetett meg, mert a szokásosnak mondható 
robbanás most jóval nagyobb erejű volt. A találat áldozata pedig a fél szemmel futó Wasp lett. A 
robbanás széttépte a testét és szinte semmi nem maradt meg belőle, mindössze csak egy leszakadt 
alkar, ami pörögve szállt el az életükért rohanók szeme előtt. 

Wasp a Kiskoken rendszer 5-ös bolygóján lelte gyors, ámde kegyetlen halálát az Angel Kartell 
egyik orbitális bombázójától…

A többiek kimeredt szemekkel, lihegve a rohanástól nézték a felemelkedő törmelék-, és szilánk-
felhőt, amiben társuk molekulákra szaggatott teste is az ég felé emelkedett.

Nem volt idő semmi másra, csak a rohanásra. Wasp klónja még biztonságban van, legalábbis ed-
dig úgy tudták. Ráadásul nem is érzett semmit az egészből. 

Befutottak egy újabb épületcsoport közé, és ezt nem szerették volna, hiszen a fentről lehulló 
épületmaradványok agyonnyomhatják őket. De más választásuk nemigen volt. 

Már csak száz méter volt hátra, míg elérik az egyik kis energia elosztó központot, amiből az 
újabb szervízjárat nyílt. Az épület még egyben volt, nem érte találat, a közelében már egy füstölgő 
kráter éktelenkedett. 

Átrohantak az utolsó métereken, mikor egy menekülő kerekes jármű, ami a híd felé igyekezett 
volna, hirtelen lefékezett: észrevette őket. Láthatóan már mozdult is feléjük. 

Nem tudtak mit tenni. A kis gép jól páncélozottnak tűnt, a lövéseik nem viszik át ezt. A tetején 
rakétavetők fordultak feléjük, az orrában pedig kis energiaágyúk izzottak fel tüzelésre készen. 

De életükben talán először és utoljára hálát adtak az Angel Kartell manőverének az orbitális 
bombázást illetően: egy találat az autót pontosan telibe kapta, darabjai az ég felé szálltak a füst és 
törmelékfelhőben. 

Még nem hittek a szemüknek, hogy ez megtörténhet, mikor az égre pillantva újabb pazar lát-
ványban lett részük: mivel a bolygó felett is dúlt a harc, az űrhajók sok ezer tonnás roncsai közül 
néhányat magához rántott a bolygó. Fényes üstökösként hulltak alá a mélybe és sebesen közeledtek, 
valahová a messzeségbe. Előfordulhat az is, hogy egyik másik éppen a városra hullik majd. Ott pe-
dig hatalmas pusztítást fog végezni. 

Mivel most tiszta volt az útjuk, berobogtak – immáron Wasp nélkül – az energia elosztó köz-
pontba. Senki nem volt bent. Lerohantak a pincébe, és egy újabb közeli becsapódás elvitte az épület 
tetejét. Fémszilánkok, energiakábel maradványok hullottak közéjük és Jura-t le is döntötték a lábá-
ról. Míg néhányan nézték a kilyukadt tetőn és falon át a cikázó lövedékeket és járműveket, addig 
páran kiszedték a férfit a törmelékek alól. Nem lett semmi komoly baja. 

Az ajtót feltépték és berobogtak a járatba. Már nincs messze a Concord parancsnok búvóhelye. 
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De vajon érnek el valamit majd azzal, ha esetleg el tudják kapni? Jelen pillanatban inkább az Angel 
Kartell ellen kellett volna tenni valamit, mert ő volt a csúcsragadozó a rendszerben. Ráadásul éppen 
látták leszállni a csapatszállító kompokat, oldalukon a kalóz klán felségjelzésével…

Trondam úgy döntött, itt az ideje hívni vérengző barátaikat, a Blood Raider-eket…

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

A Caldari Haditengerészet tudta, hogy a Kiskoken rendszerben lévő Concord bázis támadás alatt 
van, de Dekrar ezredes nem kért segítséget. Hiszen tudta jól, hogy a kalózok levédték a Kiskoken 
rendszerbe vezető kaput. 

Az admirális – távolról – adta ki a parancsot a takarításra. A flotta most az Ossa rendszerből ér-
kező kapuhoz ugrott és mivel az Angel Kartell a másikat védte, most ezt be tudták támadni. Találtak 
négy szállítóhajót, és kísérőiket, de egy percen belül megsemmisítették ezeket.

Az Antiainen rendszerben most nem volt harc. Patthelyzet alakult ki és mindenki a Kiskoken 
rendszerre koncentrált… 

KISKOKEN NAPRENDSZER…

Az 5-ös bolygó feletti harc nem kedvezett az Angel Kartellnek. Mivel csak a csatahajóik voltak 
nagy hatótávúak, ezért a Dramiel-ek és Cynabal-ok nem tudtak mit tenni. Ellenben a Concord raké-
tás hajóinak a csatatér inkább kedvezett. A cirkálóik is tudtak hatékonyan harcolni. 

Az Angel Kartell nem egész hatszáz hajója már csak 500 körül volt, míg a Concord flottájából 
épp csak egy-két hajót tudtak leszedni. A kalózok ráadásul közeledni se nagyon tudtak, mert akkor 
azonnal rakéták áldozatai lennének. De csak akkor, ha egyesével közelednek. 

A Dramiel-ek külön kötelékbe álltak össze és hirtelenjében félelmetes sebességgel kezdtek kö-
zeledni. Úgy tervezték, hogy a cirkálókat szedik le ezekkel. 

Amint a rakétaáradat a kis hajók felé irányult, de a cirkálórakéták és torpedók még a Machariel-
eket szórták, addig ezt kihasználták a Cynabal-ok kötelékei is.

A Dramiel-ek kétszáz hajójából harmincat leszedtek, de a többi a Concord flotta közepébe szá-
guldott. Őket a Cynabal-ok követték, és fókuszált tűzzel folytatták a pusztítást. 

Azonban ez sem segített az Angel Kartell-nek már. A Machariel-ek egyre gyakrabban felvillanó 
tűzgömbben semmisültek meg és csak azok, amik tüzérségi ütegekkel voltak felszerelve. A gép-
ágyúsok a nagy távolság miatt szinte tehetetlennek tűntek. Ráadásul menekülőre akarták fogni. 

A Dramiel-ek és Cynabal-ok pedig halálos táncba kezdtek a Concord cirkálóival, rombolóival s 
fregattjaival. A csatahajók még mindig lőtték veszettül a menekülni akaró kalóz csatahajókat. 

A kis gépek egy része lángolva zuhant a bolygó felé, ahol majd a légnyomás és súrlódás befejezi 
azt, amit a Concord elkezdett. 

Úgy tűnt, a bolygó feletti uralmat megszerzi a Concord. A kis Dramiel-ek és Cynabal-ok már 
nem foglalkoztak meneküléssel, utolsó pillanataikban is koncentrált tűzzel lőttek minden ellenséget. 
A pusztításukat nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hiszen arra törekedtek, hogy az orbitális bom-
bázók minél tovább üzemeljenek és elpusztítsák a komplexumot a felszínen. 

Mihelyst az Angel Kartelles csatahajók eltűntek, a Concord csatahajói nem a kis gépeket vették 
célba, hanem nekiálltak kifüstölni az orbitális bombázókat… 

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

Miután Draclira-val megejtették a beszélgetést, folytatták útjukat rohanva a már nem messze lé-
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vő Concord parancsnok búvóhelye felé. Érezték az orbitális bombázás keltette rengések számának 
csökkenését, ami azt jelentette, hogy a Concord kezdte átvenni a bolygó feletti uralmat. 

A szervízjárat egy hosszú, széles járatba torkollott, melynek teteje egy fél hengerre emlékezte-
tett. Konténerek, fémládák, kerekes járművek, daruk, üzemen kívüli rakódódrónok voltak szerteszét 
a száz méter hosszú és fele ennyire széles járatban. 

Embereket itt is láttak szép számmal és legtöbbjük fejvesztve próbált beindítani valami jármű-
vet, vagy futva próbált eljutni a sok kivezető járat közül az egyikhez. 

Az alábbhagyó orbitális bombázás utolsó tölteteinek egyike éppen ebbe a terembe csapódott és 
átégette a tetejét. A hatalmas zúgás és csikordulás, majd robbanás zaja majdnem beszakította a dob-
hártyákat. A tető átszakadásának pillanatában két jármű semmisült meg, lángoló darabjaik szerteszét 
repültek a nagy teremben. 

A hosszú járat egyik végét hatalmas, zsilipszerű ajtó zárta el. Ami most emelkedni kezdett. És 
árnyékok vetődtek be a terembe. Egy tucat, páncélruhába öltözött alak állt plazmafegyverrel a kéz-
ben a bejáratnál. Először azt hitték, hogy a Concord emberei, de mikor ezek az alakok tüzet nyitot-
tak a rohangáló rendőrökre, egyértelművé vált: ez az Angel Kartell felszíni alakulata. 

Az út, ami Trondaméknak kellett, azzal szemben nyílt, ahol ezek az újonnan érkezett páncélru-
hás kalózok beléptek. Vagyis ez azt jelentette, hogy vagy ötven métert kellene megtenniük a jármű-
vek, konténerek takarásában úgy, hogy mögöttük plazmafegyveres egységek nyomulnak be. Más-
hogy fogalmazva ez lehetetlen volt. Harcba kellett szállni ezekkel, mert ha plazmafegyverrel tüzel-
nek rájuk hátulról, az nem szokott jót tenni az egészségnek. 

Az Angel Kartelles katonák rendre lőtték le a Concord-os páncélruhásokat, akik már megpróbál-
tak fedezékbe húzódni és felvenni a harcot velük, de kevés sikerrel. 

Az orbitális bombázás alábbhagyott, már nem volt sistergés, süvítés, robbanás. Ami azt jelentet-
te, hogy a Concord leszedte az orbitális bombázókat. 

Azonban az, hogy az Angel Kartell felszíni alakulatokat küldött le, egyértelműsítette, hogy ők is 
el akarják kapni a parancsnokot. Na szép, gondolta magában Trondam. Most hárman harcolnak 
majd egymás ellen. 

A szervízjárat pontosan a száz méter hosszú félköríves tetejű raktár közepén nyílt. Wasek és Erl 
kilopakodtak a hosszú terem közepén és a konténerek, ládák takarásában próbáltak olyan helyet ke-
resni, ahol ráláthatnak a közeledő kalózokra. Eközben a többiek is kinyomultak a szervízjáratból, 
mert ha észreveszik őket, akkor beküldenek egy rakétát és vége a mai fegyveres mulatozásnak. 

Wasek és Erl megtalálták a megfelelő helyeket és hatalmas fegyvereiket rátették néhány ládára, 
majd célozni kezdtek. Szerencséjükre az előbb a tetőt átszakító lövés következményeként a két jár-
mű szétolvadt részei lángoltak, a falakra fröccsent darabjaik még sisteregve olvadoztak, a fémládák 
és konténerek tűzbe borulva füsttel töltötték meg a termet, ami nagy részben segítette a rejtőzködé-
süket. Persze a tetőn lévő, izzó peremű hatalmas lyuk egyből kiengedte a füstöt, így csak percek 
kérdése volt,  mikor látják meg őket egyértelműen. Ha tudták volna, hogy van itt pár nem Con-
cord-os is, akkor detektoraikkal azonnal megtalálják őket, jön a rakéta és viszlát.

Wasek és Erl ujját feltartva jelezte, hogy készen állnak a lövésre. A többiek közben szétszóród-
tak, arcukon némi félelemmel, fáradtsággal készültek arra, hogy a lopakodásnak vége, és következ-
nek a nyílt harcok.  

Forg és Trondam összenéztek és bólintottak. Majd jeleztek a két mesterlövésznek, hogy mehet a 
buli. 

Wasek és Erl pár gyors lövést eresztett meg, minek következtében három Angel Kartelles katona 
a falnak repült, mellkasukon lyukak éktelenkedtek. Kilencen túlélték az első lövéseket és a túlélők 
utáni laza kutatás és kivégzést követően szinte rutinszerűen fedezékekbe vetődtek és tüzelni kezd-
tek. Egyelőre csak vaktában. Eközben ide-oda futva fedezékről fedezékre közeledni kezdtek. 

Az egyik kalóz az egyik láda mögül valami hatalmas fegyverrel állt fel. A mesterlövészek kime-
redt szemekkel rántották erre a célkeresztet, de késő volt. A kalóz ugyan azonnal meghalt, amint a 
feje és a felsőteste szétmállott, de még ezelőtt el tudta indítani a kilövőből a rakétát. 
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A kis robbanószerkezet villámgyorsan süvített át a termen és beleállt a mesterlövészek előtti 
fémládákba. A robbanás kirepítette a két férfit a rejtekhelyéről és bár nem érte őket súlyos sérülés,  
de a légnyomás mégis kivonja őket kis időre a forgalomból. 

A detonációt követő repeszáradatot ártalmatlanul fogta fel egy hatalmas konténer és pár láda. A 
kalózok pedig futva a fedezékek közt lövéseket kezdtek megereszteni és közeledni. 

Trondam és Aylar gránátokat vettek elő és a támadók felé dobták. Két újabb robbanás és egy el-
sodródó test, majd egy felfelé repülő jelezte: jó dobás volt. 

A fémládákon és konténereken egyre nagyobb lyukak kezdtek tátongani és a támadók úgy tűnt, 
le akarják bontani a fedezékeket, melyhez kiváló segítséget nyújtottak roppant erős fegyvereik. 

Tiree és Skye a mesterlövészekhez kúsztak, hogy ellenőrizzék sérüléseiket, de a kába fejrázás 
jelezte, jól vannak, csak most éppen azt se tudják, fiúk-e vagy lányok. 

Jura hatalmas pisztolyával emelkedett ki hirtelen, és lőni kezdett. Telibe találta az egyik kalózt, 
de annak olyan erős volt a testpáncélja, hogy a férfi ugyan elvágódott, de túlélte. Cserébe fekvő 
helyzetből lőtt vissza és fél méteres lyukat égetett a Jura melletti konténer falába. 

Croy és Mei fedezékbe húzódva várta azokat a pillanatokat, mikor a plazmafegyverek töltődése 
közti másodpercek esélyt adnak nekik egy-egy lövésre. Ők ketten is tudták jól, hogy ezen puskák 
ellen az ő testük is roppant sérülékeny. Elég egy találat és szétolvadnak. 

Úgy tűnt, a kalózok minden másodpercben megeresztenek egy lövést. Megakadályozandó, hogy 
a fedezékbe húzódottak ki tudják dugni fejüket. 

Trondam és Aylar újra kihajított egy-egy gránátot, de az egyiket röptében lőtték le, a másik meg 
ártalmatlanul robbant fel. 

Beszorultak. Nem tudtak közeledni a kifelé vezető ajtóhoz, a kalózok pedig megállíthatatlanul 
közeledtek. 

Forg állt elő a mentőötlettel: elterelés. Kezével jelezte, hogy néhányan próbáljanak oldalra lopa-
kodni. Croy, Mei, Ykai, és Jura indult el kúszva, mászva, ugrándozva, hogy két oldalról, meglepe-
tésszerűen lőhessenek rá a kalózokra. 

Középen pedig a fedezékek már vészesen mállottak szét, a plazmagömbök pedig egyre köze-
lebbről érkeztek. Percek kérdése és vége a dalnak. 

Bal oldalon Croy és Mei, jobb oldalon Ykai és Jura kijutottak a tűzívekből, meglepetésszerűen 
egyenesedtek fel a fedezékek mögül, majd tüzet nyitottak. Négy kalóz halt meg azonnal, a maradék 
három pedig nem tudta hirtelen, hogy folytassa nyomulásuk irányában a lövéseket, vagy vetődjön 
fedezékbe, vagy lőjön az oldalt előbukkanókra. 

Míg ezen gondolkoztak, a haladási irányukból álltak fel most az emberek, és lelőtték a tanácsta-
lan kalózokat. Elfogytak. 

Azonban felpillantva az épület tetején lévő lyukon láthatták, amint újabb kalóz csapatszállító 
kompok közelednek, hogy egyértelmű céljukat, a Concord parancsnok likvidálását hajtsák végre. 

– Ó a kurva, ezek is mennek a parancsnokért – káromkodott a kompokat nézve Forg.
– Akkor húzzunk bele még jobban – lihegett Trondam. – Ha előttünk kapják el a parancsnokot,  

kiirtják a Concord-ot és csőbe húzzák a Haditengerészetet is. És akkor vérengző barátainknak sem 
lesz egyszerű dolguk. 

– Akkor nyomás tovább! – adta ki az utasítást Forg, hiszen egyértelmű volt, hogy ő a legtapasz-
taltabb a felszíni harcokban. 

Élen a Caldari zsoldossal átrohantak a hosszú terem másik végén nyíló ajtóhoz, majd berobog-
tak a járatba…

KISKOKEN NAPRENDSZER…

A Concord 5-ös bolygó melletti flottája leszedte az utolsó orbitális bombázót is, majd a Dramiel 
és Cynabal hajók kötelékeit vették kezelésbe. 
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Újabb öt perc múlva – a jó néhány utolsó pillanatban elmenekült hajó kivételével – mindet meg-
semmisítette az űrrendőrség. 

Dekrar ezredes éppen a jelentéseket hallgatta:
– 5-ös bolygó orbitális pályája tiszta. Kétszáz körüli Angel hajó menekült meg, hollétük isme-

retlen. 
– Hol van a főflottájuk? – kérdezte feszült hangon az ezredes egy másik flottaparancsnok képe 

felé fordulva. 
– Az Antiainen-ben, az Ossa kaput foglalták éppen el. 
– Az Ossa kaput? Akkor az azt jelenti… – csuklott el a férfi hangja. 
– Igen Uram, az azt jelenti, hogy az erősítésünk nem tud bejönni. És megbontani sem tudjuk az 

állomások védelmét, mert amint ezt megneszelik, berobbantják újra mindet.
– Azonnal vonalat kérek az Admirálishoz. 
Néhány másodperc múlva a hívott férfi képe derengett fel. Mielőtt bármit mondhatott volna, az 

ezredes kezdte el:
– Admirális, mennyi hajójuk maradt?
– 21 kötelék, összesen 1613 hajó. De nem tudunk egy az egyben harcolni velük, mert az ő hajó-

ik jobbak. Sokkal jobbak. 
– Tudom Admirális – nyelt egy nagyot Dekrar ezredes. – De akkor…
Hirtelen egy rendőr képe jelent meg. 
– Dekrar ezredes, kérem azonnal hagyja el a posztját! A kalózok felszíni erőkkel is támadnak és 

egyértelműen önért jönnek. 
Az Admirális aggódó arccal nézett a rémült arcú ezredesre, aki idegesen sóhajtott egyet: 
– Nem megyek sehová!
– De uram, ha magát elkapják… 
– Nem kapnak el – vágta rá magabiztosan. – Mi a helyzet a zsoldos egységgel, ami megtámadta  

a várost? 
– Bevették magukat az épületekbe. Nem tudunk rájuk tüzelni sem minden erővel, mert akkor ci-

vil áldozatok is lesznek. 
– Értem – az ezredes újra ideges sóhajt eresztett ki a száján. – Akkor a légvédelmi ágyúkat irá-

nyítsák az Angel Kartelles kompokra és szedjék le őket! A felszíni egységek pedig támadják hátba a 
már leszállt csapatokat!

– Igen uram – tisztelgett a férfi, majd eltűnt a képe. 
Dekrar ezredes az Admirálishoz fordult. 
– Nincs messze az erősítésünk. Még jön hatszáz hajó. De ha az Antiainen rendszer Ossa kapuján 

vannak a kalózok és maguk nem tudják megtámadni őket, akkor baj lesz.
– Akkor ez esetben megtámadjuk az Ossa kaput, hogy a maguk erősítése be tudjon jönni. Aztán 

eltűnünk. 
– Ez jól hangzik. 
Dekrar ezredes az erősítéshez nyitotta meg a kommunikációs csatornát. 
Megbeszélték a tervet, majd a Haditengerészet mind az 1613 hajója készült arra, hogy odaugor-

jon, ahol az Angel Kartell már csak körülbelül 1000 hajója foglalta le a kaput. A csatát a Haditenge-
részet akár meg is nyerhetné, de senki nem volt teljesen hülye, tudták, hogy a kalózok még azelőtt  
elhúznak, hogy ez megtörténne. Azonban ha ezt teszik, akkor máris be tud jönni a Concord erősítése 
és újra lesz esély átvenni a rendszerek felett az uralmat. 

A Caldari Haditengerészet összes hajója belépett a hipertérbe és a kapuhoz különböző távolsá-
gokra érkeztek. A kisebb hajók pontosan rá, a nagyobbak távolabb. 

Amint a haditengerészeti hajók kiestek a hipertérből, a kalózok már valami ismeretlen koordiná-
tára állt összes hajója egyszerre húzott el és a kapu felszabadult. Ez könnyű volt. Túl könnyű.

Az admirális elhelyezte a kötelékeket a kapu körül, és biztosították azt. Minden készen állt arra, 
hogy a Concord erősítése be tudjon érkezni. 
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Dekrar ezredes felhívta az erősítés parancsnokát, hogy közölje vele, tiszta a rendszer. 
– Dekrar ezredes a Tango flotta parancsnokának. Az Antiainen rendszer Ossa kapuja tiszta. Jö-

hetnek! 
– Igen uram! – válaszolt a százados. – Most érkezünk be az Antiainen előtti Ossa rendszerbe. 

Beugrás.
A kép megremegett egy pillanatra, majd a százados képe hirtelen értetlenné vált. 
– Uram, azt hiszem, ki kéne vezényelnie az Ossa rendszerből az egységeit, mert az ugrókapuk 

túlterheltek. Nagyon lassan érkezünk csak be.
– Mit mondott? Ossa rendszer? De hát ott nincs senki már tőlünk – ezzel az Admirálishoz for-

dult. – Uram, hány egysége maradt az Ossa rendszerben?
– Egy sem – rázta a fejét a katona. 
Dekrar ezredes és minden jelenlévő értetlenül pislogott. Ha se Concord, se Caldari Haditengeré-

szet nincs ott, akkor mi ez a nagy jelenlét? Most jönnének vissza a nagy kalózflotta láttán elmene-
kült helyi lakók? Vagy mi? 

– Azonosítsa a hajókat! Látják valamelyiket? Pilóta információk? 
A válasz kicsit váratott magára, ugyanis a százados, aki az erősítésként érkező kötelék parancs-

noka volt, már minden ízében remegett, majd hirtelen újra az ezredeshez fordult és ekkor már két-
ségbeesetten üvöltött: 

– SOS üzenet az Antieinen rendszerbe! Blood Raider flotta érkezik, ismétlem, Blood Ra… Itt 
vannak…. Támadnak… – kiabálta torkaszakadtából a férfi. 

Dekrar ezredes, a körülötte lévő tisztek és az Admirális egy emberként tátotta a száját a száza-
dos által küldött harci képek láttán. Ezzel együtt elsápadtak: Blood Raider-ek. Új Éden kannibáljai. 
Akiknek a karmaiba kerülni a létező ismert legszörnyűbb halálnemek egyike volt.

A Dantumi-Ossa kapu beugróján a Concord hatszáz hajós flottája volt látható. Eddig minden 
rendben volt. De mikor a képet kicsinyítették, és még… és még…, akkor látható volt, hogy az ugró-
kapu körül lebegő Concord flotta szinte eltörpül a nagy gömbben, melyet az 5-600 kilométerre szét-
terült Blood Raider flotta alkotott. 

Hirtelen a nagy gömb, ami a Blood Raider hajókat ábrázolta összezsugorodott: a hajók a kapu-
hoz ugrottak.

A százados képe néhány másodperc alatt egy üvöltés kíséretében tűnt el, amint őt, hajóját és 
flottáját is megsemmisítették. 

Dekrar ezredes rákiabált az Admirálisra:
– Uram, tűnjenek a kaputól! 
Az Admirális máris ocsúdott és hajóit biztonságos koordináták felé állította irányba. 
A kivetített képen pedig látni lehetett, hogy a Blood Raider flotta máris megindul azon kapu fe-

lé, aminek másik oldalán a Haditengerészet éppen megpróbál elhúzni. 
– Nemsokára minden hajó irányba áll. 
Dekrar ezredes agya pedig eldurrant és ráüvöltött arra az emberre, aki – még ha nem is egy he-

lyen szolgáltak, de – jóval felette állt:
– Admirális, ne most foglalkozzon a kötelékrepülési protokollokkal! Azonnal léptesse be őket a 

hipertérbe! Amelyik tud, tűnjön el! 
A katona kiadta a parancsot erre, így a kis hajók egymás után repesztettek el a kaputól. Azonban 

a nagyobbak még nem tudták követni őket. 
Ekkor pedig megkezdődött az, amitől a legjobban féltek: a kapu életre kelt és mint egy sorozat-

lövő, egyre csak teljesítette a térgörbítési kérelmeket. 
A Caldari Haditengerészet kis fregattjai és cirkálói el tudtak menekülni, de a csatahajókat a vil-

lámgyorsan beérkező elfogóhajók lebénították és sehová nem mentek. 
Néhány másodperc múltán, mikor már több száz piciny hajó kapta el a nagyokat, újabb soroza-

tokat kezdett lőni a kapu: jöttek a cirkálók és csatahajók. 
Az Admirális hangját nem lehetett hallani, csak képét látni, amiben jól látszódott: pánikba van 
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esve és amint érkeztek a jelentések a kilőtt hajók mentőkapszuláiról, még jobban magába zuhant. 
Dekrar ezredes is jól tudta: a Blood Raider-ek mindig szakítanak időt arra, hogy a mentőkapszu-

la lelövése helyett kiszedjék belőle a hajók legénységét, utána pedig… 
Az elfogott haditengerészeti csatahajók tucatjával semmisültek meg. Nem lehetett megállítani a 

pusztítást. Ha előbb ocsúdnak, akkor talán még a teljes Caldari flotta el tudott volna menekülni.
Két perc múltán 151 csatahajó vált az enyészeté. Az Antiainen rendszer Ossa kapujának ideigle-

nesen visszavett védelme újra elesett. Ezúttal pedig a Blood Raider kalózklán kaparintotta meg ezt a 
stratégiai fontosságú pontot. 

Az Admirális tajtékzó, hangtalan képe még mindig látható volt. Mikor a flottájának maradéka 
eltűnt a kaputól és szembesült a veszteségekkel és az új támadó erőkkel, a Concord parancsnok felé 
fordult:

– Dekrar ezredes, azt hiszem komolyan számításba kell vennünk, hogy teljesen kiirtják a flottá-
inkat. 

– Látom én is ezt – az ezredes is elsápadva küszködött az imént látottak feldolgozásával. Nem 
volt elég, hogy az Angel Kartell megszorongatta őket és nagy nehezen, de sarokba szorították a flot-
tájukat,  erre  meg  itt  az  új  ellenség.  Mi  több,  hasonló  számú hajóval  érkeztek,  mint  az  Angel 
Kartell… 

Az ezredes jelentést kért erőinek felvázolására. A kijelzett adatok lesújtóak voltak: Az Angel 
Kartell még mindig 1000 hajóval az Antiainen-ben és még 200-zal a Kiskoken-ben rejtőzködött. A 
Concord erők minden állomásnál egyenként 140-150 hajóval védekeztek és bentről is ki tudott vol-
na jönni az erősítés, de már minden állomás evakuálása zajlott.  Ami persze hosszú órákig eltart 
még. A Caldari Haditengerészet még 1462 hajóval rendelkezett, de az iménti rajtaütés során a fő 
rombolóerőt szolgáltató csatahajó kötelékek egy része ronccsá lett. És mindezek tetejébe a rendsze-
rek új csúcsragadozója a Blood Raider-ek 42 kötelékben 2017 hajót ugrasztottak be…

Ha akár az Angel Kartell, akár a Blood Raider klán újra egy állomáshoz ugrik, akkor a védelmet 
– a 140-150 hajót – úgy söprik el, mint szélfúvás a maréknyi homokot.

Egyik hadnagy a zsibbadt csendben hirtelen felkiáltott:
– Uram, a Blood Raider flotta a 2-es bolygó „Aliastra kereskedelmi központ”-hoz ugrott. 
Dekrar ezredes és az Admirális, na meg a teremben mindenki szájtátva nézte a kijelzett képeket. 

A masszív sötét tömeg kiesett a hipertérből és tisztes távolságban vették körbe az állomást. 
A Concord parancsnokhoz ekkor kétségbeesett kérések, kérelmek futottak be: a védő 150 hajó 

tanácstalan volt. Meneküljenek be az állomásba, vagy harcoljanak a biztos pusztulásig?
A Blood Raider-ek azonban nem támadtak… Flottájuk fenyegető tömege körbevette az állo-

mást, de egy lövés nem sok, annyit sem eresztettek meg. 
Mi folyik itt? A tisztek értetlenül álltak az események előtt. 
Dekrar ezredes is járatta az agyát azon, hogy miért nem támadnak a kalózok. Ezt az állomást 

már az Angel Kartell is be akarta robbantani, de nem sikerült nekik. Miért ide jött az egész Blood 
Raider flotta? Másik fogós kérdés volt, hogy egyáltalán mit keresnek itt a kannibálok? Ők is meg 
akarják szerezni a vírust? Dekrar ezredes nem tudta ezekre a választ, de azt egyértelműsítette, hogy 
ha ide jött az egész Blood Raider flotta, akkor itt, ebben az állomásban van valami. 

Hirtelen egy zárt hívás érkezett be az ezredeshez, és ezt megnyitva nem volt más a képernyőn, 
mint a Blood Raider klán vezére. 

A kivetítődött képeket a teremben újra elképedve nézték. Még csak kevesen láttak egy ilyen ve-
zért. Most meg egyenesen direkt kapcsolatot létesített, bár nem tudták, hogy sikerült ez neki. 

– Tisztelt Dekrar ezredes! – kezdte beszédét a kalózklán vezetője. Hangjától a tiszteknek mind 
borsódzott a háta és gerincükön érdekes érzések szaladtak fel-le. 

– Itt Dekrar ezredes – szédült meg a férfi. Kész csoda, hogy ezt ki tudta mondani. – Kit tisztel-
hetek?

– A tiszta vér híveinek egyik tábornoka vagyok – válaszolt a sárga szemű, félelmetesen kinéző 
férfi. – Mint láthatja ezredes, ütőképes flottával érkeztünk, de hajlandóak vagyunk megkímélni ren-
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geteg életet, ha ezt az állomást, amit körbevettünk, békén hagyják, és kivonják az erőiket a teljes 
Antiainen rendszerből. 

Dekrar ezredes hisztérikusan felnevetett. De agya mélyén tudta, hogy valóban ezt kéne tenni, 
csak ebben az esetben nemcsak lefokozás és kirúgás, hanem csinos lávabolygón letöltendő büntetés 
is lesz jutalma.

– Elnézést tábornok, de jól tudja, hogy ezt nem tehetem – nyelt egyet a férfi. Nem tudta letagad-
ni, de az űrkalózok tábornokának megjelenése annyira tekintélyt parancsoló volt, hogy ha most to-
borozna, még a szolgálatába is szegődne.

– Értem Dekrar ezredes – húzódott veszedelmes vigyorra a tábornok szája. – Ebben az esetben 
erőszakot kell alkalmaznunk.

– Mást nem is vártam – lökött ki magából a férfi egy nevetésfélét, de elég erőtlenre sikerült. 
– Továbbá nem tudom azt sem ígérni, hogy a lelőtt hajók pilótáit elengedjük. Tudja, a tiszta vér 

híveinek mi sem jobb íz, mint az önök emberei – a tábornok legnagyobb megdöbbenésre barátságo-
san kacsintott egyet. 

Dekrar ezredes agyában pedig lepörgött az, amiket már látott néhány oktatófilmen, de személye-
sen szerencsére még nem. Tudta, ha kilőnek egy hajót, mindig ügyelnek arra, hogy a mentőkapszula 
ne lógjon meg, kiszedik a benne lévőket, és onnan már csak a beteg fantáziájuk, étvágyuk és ke-
gyetlenségük határozza meg, hogy egy, vagy öt percig élnek még az elfogottak. 

Az ezredes azonban úgy döntött, hogy még azért elárulja a tábornoknak, hogy nemcsak ez a két 
flotta van a rendszerben, hanem mások is. Talán rá tud ijeszteni és meggondolja magát. 

– Tábornok, ugye tudja, hogy az Angel Kartell is itt van a rendszerben? 
– Természetesen – érkezett a hűvös mosoly.
– És azt is tudja, hogy a Caldari Haditengerészet is itt van? Nekünk bármikor besegítenek, ha 

kell. 
– Tökéletesen tudom – a tábornokot képtelenség volt megingatni. 
– És azt is tudja, hogy még várok erősítést ide, ami bármikor megérkezhet? 
– Mi sem természetesebb – bólogatott az utolsó kísérletre a kalóz.
Dekrar ezredes pedig kifogyott az ötletekből. Utolsó, erőtlen figyelmeztetésként még kimondta: 
– Ennek összességében figyelmeztetnem kell önt Tábornok, hogy nem leszünk kíméletesek…
A kalózvezér pedig közel hajolt a képhez és szinte suttogva mondta: 
– Akkor képzelje el, hogy mi mennyire nem leszünk kíméletesek…
A férfi bontotta a vonalat és az ezt követő hatásszünet a teremben átformálódott dermedt féle-

lemmé…
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16. RÉSZ: FINÁLÉ: CHARLIE

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

Trondamék már nem voltak messze a Concord parancsnok búvóhelyétől. Mindössze pár kilomé-
ter a zegzugos szervízjáratokban, folyosókban és már ott is vannak. 

Forg közben megkapta az elterelő csapatának jelzését, miszerint a DED felhagyott a velük való 
küzdelemmel és erőit a komplexum védelmére rendelte vissza. Továbbá a zsoldosok arról is infor-
mációt adtak, hogy tucatnyi Angel Kartelles csapatszállító komp ereszkedik le folyamatosan és a 
légvédelmi ágyúk össztüze gátolja csak meg ezeket, hogy ne százasával érkezzenek le a kalózok. 

Forg azt adta utasításba, hogy ez esetben az egységek is jöjjenek be a Concord komplexumba és 
annyi kalózt és DED egységet lőjenek le, vagy bénítsanak meg, ahányat csak tudnak. 

A tudat ugyanakkor, hogy sok Angel Kartelles komp már letette talpait és kiszálltak a felszíni 
egységek pánikkal töltötte el őket. Piszkosul kell sietniük, mert ha a kalózok kapják el a Concord 
vezért, akkor ők veszik át felettük az irányítást. Más szóval, ha a kalózok érnek először az ezredes-
hez, akkor úgy is lehet tekinteni, mintha az Angel Kartell és a Concord egyesítené erőit…

Ha ez megtörténik, a harcot elvesztették. Azonban még volt remény, hiszen ők helyezkedtek el a 
legközelebb a parancsnokhoz és ismerték a legrövidebb utat hozzá. 

Siettek, erőltetett tempóban haladtak. Futni nem akartak, mert ha beleszaladnak egy egységbe, 
legyen az DED vagy Angel Kartell, akkor lebuknak és már nemcsak a parancsnokra, de rájuk is va-
dásznak majd idelent. 

A félhenger formájú épületben lezajlott harcot követően újra a felszínen futottak, majd egy alag-
útba vezetett útjuk. Itt el kellett bújniuk egy siklókkal kiszáguldó DED egység elől, akik nem vették 
észre őket. Majd folytatták útjukat és újra egy szervízjáratba léptek be. Ettől a ponttól változtatták 
meg haladási sebességüket és futás helyett erőltetett tempóban haladtak tovább. 

A szervízjáratot követően egy mély építésű üvegház felső szintjén bukkantak elő. A teraszokon 
átsietve szerencsére senkibe nem botlottak bele, de innen újra jól hallották a közelükben dúló har-
cot, melyben a DED az Angel Kartellel és a zsoldos egység pedig mindkettejükkel összecsap. Az 
épület felső, zöldes sötétített üvegén át láthatták a cikázó koptereket, a lángolva aláhulló csapatszál-
lító kompokat, csokrokban szálló rakétákat, lézernyalábokat, plazmalövedékeket. Továbbá újabb két 
hatalmas lángoló meteor tanúskodott arról, hogy a komplexum felett, orbitális pályán űrhajók százai 
vesztek oda és ezek közül néhány lángoló, aláhulló roncs a felszín felé igyekezett.

A terem meglehetősen mély volt, az oldalfalakat különféle növények szépen elrendezett füzérei 
és egybefüggő felülete borította be. Lent sorokba rendezett, mesterséges keltetőágyak, öntözőgépek, 
infravörös, meleget és mesterséges napfényt kibocsátó szerkezetek világítottak. 

A sok szint közül most a legalsóra volt szükségük. Csak lépcsőkön lehetett lejutni, így sietve in-
dultak el a legközelebbihez, majd megindultak lefelé. 

– Mennyi van még? – kérdezte lihegve Aylar Max-tól. 
– Ez az utolsó előtti szakasz – válaszolt ugyanúgy zihálva a férfi. – Még egy szervízjárat és utá-

na ott vagyunk. 
Mikor már pár szintet lementek, az erőltetett tempót felváltotta a rohanás. Már nagyon ki voltak, 

ráadásul az üvegház magas hőmérséklete mindannyiuk homlokán előcsalta a verejtékcseppeket. 
Lépteik döngése majdnem elveszett a tompán hallható csatazajban. 
A mély üvegház felénél járhattak, mikor hirtelen egy fültépő robbanás kíséretében berobbant az 

épület teteje amint egy sérült leszállókomp szakította át, majd továbbzuhant és nem messze földet 
ért, majd felrobbant. 

Ezt követően két DED kopter követte a roncsot, valószínűleg azért, hogy megbizonyosodjanak 
arról, a lezuhant kalóz kompban nem lesznek túlélők. 

Senki még csak be sem nézett a mély terembe. Folytatták útjukat rohanva lefelé, és a csatazaj  
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már sokkal élesebben hasított fülükbe. 
Már csak néhány szint választotta el őket a legalsótól, mikor nem messze tőlük nyílt az egyik aj-

tó és egy Angel Kartelles zsoldos futott be. 
Trondamék nyomban a falhoz lapultak és megfigyelhették, hogy a férfi kivetít egy térbeli térké-

pet és összetéveszthetetlenül az utat keresi a Concord parancsnokhoz. Mikor úgy gondolta, megta-
lálta a keresett útvonalat, visszafordult arra, ahonnan jött, intett, majd rohant tovább arra, amerre ép-
pen menniük kellett volna.

– Ó hogy az a kurva… – káromkodott fogai közt sziszegve Trondam.
– Ezek meg hogy a faszba kerülnek ide? – zihált Forg, de ő is halkan tette fel a nagy fejtörést 

okozó kérdést. 
Max válaszolt, miközben törölgette az izzadtságot a homlokáról:
– Keresik a vezért. És az utat hozzá. Várjunk egy kicsit, hátha egy másikon mennek! – suttogta 

a férfi. 
Jobb ötlet  híján egymás mellett  a  falhoz lapulva,  a dús növények közül  lesték a  kalózokat. 

Majdnem tízen érkeztek az imént térképet néző társukhoz és rohantak lefelé a lépcsőkön. 
De úgy tűnt, Trondaméknak nem lesz szerencséjük. A kalózok egyenesen a legalsó szint felé ha-

ladtak. Vagyis: megtalálták a járatot ők is. 
Ennek láttán nem teketóriáztak sokat, Erl és Wasek máris a korlátra támasztották fegyvereiket, 

vállhoz szorították, majd céloztak lefelé. És vártak a tűzparancsra. 
– Mei, Croy, ti robogjatok utánuk! – suttogta Forg a két cyborgnak, akik bólintottak, majd sebe-

sen, ügyelve, hogy merev elemekre lépjenek, ami nem döng, futottak a kalózok után. 
– Többiek szétszóródni ezen a szinten! – mondta halkan újra a Caldari férfi, majd ő maga is a 

korláthoz lépett és figyelte, amint a többiek egymás mellett haladnak el és miután úgy gondolták, az 
elért hely megfelelő lesz, megálltak, a korlátra helyezték a fegyvereket és vártak. 

Miután a félköríves elhelyezkedésük készen volt, éppen ekkor érték el a kalózok a legalsó szin-
tet. Még nem vették észre, hogy Mei és Croy már nem messze mögöttük cirkál. 

Forg a két mesterlövészre nézett,  akik a nem egész száz méteres távolságot szépen belátták. 
Majd jelt adott, kézzel és szóban is:

– Basszunk oda nekik!
Wasek és Erl elsütötték fegyvereiket, melynek következtében a hatalmas dörrenés és fültépő si-

vítás mellett azonnal két halott kék-fekete ruhás kalóz lyukas torzóval csattant a falnak. 
Társai azonnal megpróbáltak fedezékbe vetődni, de a meglepetés előnye a fenti teraszokon cél-

zó embereknél volt: megindultak a lézernyalábok, gépágyúlövedékek, részecskesugarak és két má-
sodperc múlva mind a hat maradék kalóz cafatokra szaggatott, olvasztott, átlőtt testtel hullott a pad-
lóra, vagy zuhant be a növények közé. 

Azonban jól tudták, hogy most már rohanni kell. Ezeket a lövéseket – persze csak ha volt a kö-
zelben valaki – biztosan meghallotta. 

Robogtak lefelé. Mei és Croy már lent volt, kettejüket Forg csak a biztonság kedvéért küldte 
előre, hogy ha esetleg fentről nem találják el a kalózokat és visszalőnének, akkor erről valaki lebe-
szélje őket. 

Elérték az üvegház legalsó szintjét. A szervízjárat előttük már nyitva állt, félhomályos folyosója 
üresen ásított. 

– Croy előre! Többiek libasorba, Mei, te zársz! – adta ki a legtapasztaltabb felszíni harcos, Forg 
az utasításokat. 

Berobogtak a járatba és újra futottak.  Már nincsenek messze.  Már nemsokára elkaphatják a 
Concord vezért, betörnek az agyába, „rábeszélik” a flottamozgósításra és már el is tűnhetnek. 

A járat fél kilométeren kígyózott, belőle rengeteg újabb egyéb járat nyílt és aknák is vezettek a 
felszínre, sőt mi több, a mélybe is. De nem foglalkoztak vele, a félhomályban Max kivetített térképe 
világoskék és vörös színekkel jelezte: csak egyenesen. 

A járat most felfelé vitt és meredeken emelkedett, majd lépcsőkbe torkollott. Itt kell már csak 
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felmenni és a végén lesz egy terem, és ebből nyílik a parancsnoki harcálláspont. 
A lépcsőkön felrohantak, de – a két cyborgot kivéve – mindannyian ziháltak a kimerültségtől. Itt 

szerencsére már újra hűvös levegő uralkodott, így már nem izzadtak. 
Felérkeztek a lépcső tetejére. Itt vannak. Sikerült. Croy óvatosan kinyitotta az ajtót. Majd a kö-

vetkező mozdulattal vissza is rántotta. És cyborg létére egy erőteljes káromkodást eresztett ki a szá-
ján. 

– Akciónak vége! Rábasztunk – jelentette ki. 
Eleinte senki nem hitte el a hallottakat. Már idáig eljutottak erre hirtelen ez a kijelentés. De egy-

általán, mi a fene van? Mi a baj?
Croy utat engedett mindenkinek, hogy saját szemükkel győződjenek meg arról: valóban rábasz-

tak. 
Az ajtó mögött látni kellett volna a termet, amin keresztül el kéne érniük a parancsnoki harcál-

láspontot. A gond azonban az volt, hogy a nemrég lezajlott orbitális bombázás hatására a nem sok-
kal a felszín alatti járat beomlott és teljesen eltorlaszolta ennek a szervízjáratnak a kijáratát. Sőt mi 
több, ha ezen átjutottak volna, akkor sem tudnának megtenni pár lépésnél többet, mert a terem szin-
te teljesen beomlott és egy felette lévő épület törmelékei teljesen betömték. 

Hát ennyi. Tényleg rábasztak. 
Fura módokon mutatták jelét annak, hogy határán vannak az idegrohamnak, a begolyózásnak, a 

hisztinek, pániknak: Trondam a lépcső korlátjába rúgott párat, hogy levezesse idegességét, Mei csak 
a hajszálakat fújkálta ki szeméből és arcán nem látszódott semmiféle érzelem. Persze belül majd 
felrobbant ő is a méregtől. Volre levette a kalapját és arcát temette bele. Skye és Tiree összeölelkez-
tek és a nő sírni kezdett. Aylar mintha magával vitatkozott volna és egyértelműen látszódott, hogy a 
domináns mondat az „én megmondtam, hogy nem sikerül” volt. Max tovább dolgozott azon, hogy 
hogyan tudnak eljutni más úton a parancsnokhoz, de semmi eredményre nem jutott. Wasek leült a 
lépcsőre és gondolkodott. De arcán leginkább a „mi a francért jöttem ide ezekkel?” kifejezés ural-
kodott. Jura nem hitte el, hogy ez igaz, így a résnyire kinyíló ajtón fürkészte a lehetőségét annak,  
hogyan juthatnának át. Persze ilyen nem volt. Forg, Ykai és Erl pedig dühös arccal, harcosokhoz 
méltóan várták, hogy mi legyen a következő lépés és induljanak végre. 

– Azt hiszem, rábasztunk – jelentette ki Max. 
– Ne már – tárta szét kezeit Aylar. – Pedig azt hittem, csak beülünk egy dózerbe és átépítjük a  

romokat. 
– Bocs főnök, de ez van – csóválta fejét szomorúan Max. 
Aylar sóhajtott: – Tudom. Csak próbáltam valami cinizmussal edzésben tartani utolsó ép agy-

sejtjeimet. 
– Mit tegyünk? – kérdezte Tiree, közben Skye vállait simogatta. A nő már abbahagyta a pániksí-

rást és üveges szemekkel meredt maga elé. 
Trondam vett  egy nagy levegőt és bent tartotta.  Kezei remegtek az idegességtől.  Pedig már 

majdnem sikerült. Egészen idáig eljutottak. Erre meg…
– Eltűnünk! – fújta ki szakadozottan a levegőt. – Most vérengző barátainkon a sor, hogy meg-

tisztítsák az utat nekünk. Max, keress utat a legközelebbi siklóhangárhoz!
A férfi bólintott, majd a kivetített térkép máris pörögni, forogni kezdett. 
Kis idő múlva a férfi megtalálta azt, ami kell nekik. 
– Na, itt a legközelebbi. Vissza kell mennünk egy keveset ebben a járatban. Aztán fel a felszínre 

és át épületek közt. Szerencsére nem kell sokat mennünk odafent. És persze ha ott vagyunk, azt saj-
nos nem tudom, hogy lesz-e ott sikló egyáltalán. 

– Ez jó lesz – jelentette ki Trondam. – Készíts még útvonalakat a többi leszállóhoz, hangárhoz, 
akármihez, ahol találhatunk valamit, ami gyorsabban megy egy futó embernél. Én addig pedig felhí-
vok valakit…

A férfi megnyitotta kommunikátorát és kis idő múlva Draclira, a Blood Raider-es ügynöknő ké-
pe jelent meg. 
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– Trondam Rei! – nézett mérges arccal. 
– Jöhet a „B” terv! 
Draclira szomorúan megcsóválta a fejét, végül bólintott és bontotta a vonalat. 
Forg gyanakodva kérdezte: – Mi a „B” terv?
Trondam újra nagyot sóhajtva válaszolt:
– Az „A” terv az volt, hogy a Blood Radier-ek megmutatkoznak és nem tesznek semmit. Ránk 

vártak, hogy sikerül-e az akciónk. De már a kezdetekkor készítettünk B tervet. 
– A „B” tervben gyanítom, nem fogják majd vissza magukat, igaz?
– Hja. Nem bizony. Ezek most nekiesnek mindennek, ami helyváltoztatásra képes. Most lesz 

igazi vérengzés még az állomásokban is – kezdte masszírozni a saját arcát Trondam, szembesülve 
azzal, hogy mit is tett. – De legalább – folytatta – biztosítják az állomást, ahol Miss Fran-ék és Islay 
van. Ők azonnal kimennek keresni a féreglyukat, amint átvették a kannibálok az irányítást. Mi pe-
dig addig innen tűnünk el. Csatlakozunk hozzájuk, az állomásban összerakatjuk a hajóinkat és me-
gyünk utánuk. Ha innen felszálltunk, kettéválnak útjaink Forg. 

– Ha nem bánod, mennénk veletek – közölte a Caldari férfi, mintha ez már jó előre meg lett vol-
na beszélve. 

– Miért? – fordult értetlen arccal feléjük Trondam. 
– Azért, mert jó csapat vagytok. Veletek akarunk maradni hosszabb távon is. 
Trondam nagyokat pislogott.
– Ez hízelgő, de biztosan elkerülte a figyelmedet, hogy mi körözött bűnözők vagyunk, szerin-

tem meg is nyertük ezt a hónapot. Talán az évet is. 
– Éppen ezért. Híres csempészek vagytok, az Angel Kartell kétezer hajót küldött azért, hogy el-

kapjanak, a Concord és a Caldari Haditengerészet hasonlóan. Szerinted ha referenciaként a jövőben 
egy kalózklánnak ezt elmondhatom, akkor az mi, ha nem jó jel? 

Trondam arcára kiült a döbbenet. Majd idióta vigyorra húzódott szája: – Írjam alá majd a refe-
renciádat? 

– Hülye – vágta mellbe egy pillanatra felnevetve Forg a férfit. – Nem úgy értem. Most azt se 
tudják, kik vagyunk, de ha megyünk veletek, akkor mi is be leszünk jegyezve. És mi éppen ezt 
akarjuk. Érted?

– Persze, értem hogy meghibbantál. De tudod mit?! Erről majd beszélünk később. Most húzzuk 
el innen a csíkot!

Mindenki bólintott, majd a pár perces rögtönzött pihenőt követően feltápászkodott és szedelőz-
ködött. 

Elindultak vissza a szervízjáratba, hogy eljussanak egy siklóhangárba. Szerencse a szerencsét-
lenségben, hogy ugyan a terem beomlott, amin át elérhetnének a parancsnokot, de így az Angel Kar-
tell sem jut majd a közelükbe. Ezt persze ők még nem tudják, hiszen még azt se sejtik, hol a pa -
rancsnok. Ez az állapot azonban nem tart majd sokáig, ezért a bolygót azelőtt kell elhagyniuk, mi-
előtt erre rájönnek. 

Forg közben utasítást adott zsoldos egységeinek, hogy aki életben maradt, kezdje meg a vissza-
vonulást. Randevú a leszállási zónában. Gondolkodott azon is, hogy idehívja az egyik antigravitáci-
ós tankot, de félő volt, hogy útközben leszedik. Ezért inkább maradt az eredeti tervnél, vagyis hogy 
most mennek egy siklóért és elhúznak innen…

Futva indultak el a szervízjáratban visszafelé…

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

A hadüzenetet követő percben a Blood Radier flotta úgy söpörte el az „Aliastra kereskedelmi 
központ” mellől a Concord hajókat, mint tornádó a házakat. 

Dekrar ezredes és az Admirális döbbenten figyelték a megállíthatatlan pusztítást és azt, hogy a 
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kalózok módszeresen igyekeznek begyűjteni minden mentőkapszulát. 
Ezen felül kompok tucatjait dobták ki magukból, melyek egyenesen az állomás hangárja felé 

vették az irányt. Nem volt kérdéses, mit akarnak majd odabent…
Ráadásul a kalózok még a javában zajló evakuálást kihasználva az állomásról menekülőket is 

elkapták. Nem volt kérdéses, hogy ezzel sok további bulira meglesz a díszítőelemük…
Miután az állomás elesett, a Blood Raider-ek nem mentek sehová. De csak egy ideig. Hirtelen-

jében a 42 kötelékből 15 vált le és egy másik állomáshoz ugrott, a 3-as bolygó körül keringő „Álla-
mi és Régiós befektetési Bank”-hoz. 

A védőket, a 150 Concord hajót újra úgy söpörték el, mint szökőár a halászhajókat. Majd mikor 
ez az állomás is elesett, a levált 15 kötelék visszaugrott a kiindulási pontjához. 

Ezt néhány perc múltán egy újabb támadás követte, az 1-es bolygó körül keringő „Hyasyoda 
társasági finomító”. Újra elsöpörték a Concord erőket majd visszatértek a főflottához. 

A kalózok mindössze csak néhány hajót veszítettek, de a Concord máris közel ötszázat és három 
állomást is. 

Dekrar ezredes és az Admirális szinte tanácstalan volt. Nem tudták, mit kellene tenni, mi lenne a 
jó stratégia ellenük. 

Azonban az Angel Kartell még itt lévő 1000 hajós flottája sem nézte tétlenül az eseményeket. 
Ugyan nem voltak szövetségben a Blood Raider-ekkel, mégis kihasználták azt, hogy ezek takaríta-
nak és hogy sok időt töltenek a kapszulák begyűjtésével. Ez utóbbi sebezhetővé tette őket… 

Mikor a következő állomás felé ugratták a 15 köteléket, az Angel Kartell is támadott. A 6-os 
bolygó körül keringő állomást védő Concord erők elsöprése után a Blood Raider-ek nekiálltak pár 
kapszulát begyűjteni. De mikor ezzel foglalatoskodtak, két Angel Kartelles Machariel kötelék érke-
zett tőlük több, mint száz kilométerre és tüzérségi ütegeikkel leszedtek pár tucat hajót. 

Mire a Blood Radier-ek kiküldték az elfogókat, addig a Machariel-ek megfordultak, de még 
nem húztak el. Mihelyst pár elfogó hajó kötelék a csúcsfejlesztésű csatahajók közé száguldott és el-
fogták őket, beérkezett néhány Dramiel kötelék is. 

Dekrar ezredes és az Admirális figyelték az éppen zajló csatát, két tekintélyes kalóz klán hajói-
nak összecsapását és megállapították, hogy az Angel Kartell nagyon jól taktikázik. A csatahajók 
messziről is tudtak lőni és így is tettek. Ezekre küldték rá az elfogókat, ami azt jelentette, hogy be-
kapták a csalit, mert a Dramiel kötelékek csak erre vártak. 

Amint az utolsó Blood Raider-es elfogóhajók is szétrobbantak, az Angel Kartell újra elhúzott. 
Szinte egy hajót sem veszítettek, de közel száz kisebb és néhány nagyobb hajót is leszedtek a kanni-
bálok kötelékeiből. 

– Mit tegyünk ezredes? – kérdezte az Admirális. Kérdésére páran a képére kapták a fejüket: sok-
kal magasabb rangú, mint az űrrendőrség ezredese, tapasztaltabbnak is kéne lennie, ezzel szemben 
éppen tanácsot kért. Ezt úgy könyvelték végül el, hogy a Concord még mindig Új Éden legjobban 
szervezett egysége és az ő parancsnokuk a félisten kategóriát súrolta. 

– Várunk! Ezek most egymást ölik. – A következő szavakat a flottaparancsnokokhoz intézte: – 
Minden kötelék, figyelem! Minden Concord hajó hagyja el állását és gyülekező az Antiainen rend-
szer Kiskoken kapuján. 

Egy hadnagy azonnal közbevágott:
– De uram, akkor az állomások védtelenek lesznek. 
Az ezredes pedig szúrós, tekintélyt parancsoló pillantással tett fel egy kérdést: 
– Az talán jobb, ha 150-esével pusztulnak el a hajóink? 
Az akadékoskodó hadnagy azonnal csendben maradt. Az ezredes pedig folytatta: 
– A gyülekezőhely lesz a támadási kiindulópontunk! Látni akarom, mennyi hajónk maradt még!
A hadnagy újra folytatta: – Uram, ha a Kiskoken rendszerből is kihozza az egységeket, a bent 

lévő 200 Angel Kartelles hajó újra elkezdheti az orbitális bombázást. 
A fene, ez bizony igaz. Ott kellett hagynia egy flottát. 
– 12 köteléket kérek a Kiskoken-ben az 5-ös bolygótól két egységre. Vektoron maradni, ugrani 
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amint odaérkeznek a kalózok. A maradék összes kötelék induljon a kapuhoz és ugorjon át! 
Hirtelen egy őrmester képe jelent meg és azonnal jelentett:
– Uram, analizáltuk a felszíni zsoldos egység támadásait. Egyértelmű elterelés volt és nemrég 

vettük észre, hogy a csempészek is itt vannak a bolygón.
Zúgolódás támadt a teremben. Dekrar ezredes pedig saját magát szidta: hát persze. Hogy lehe-

tett ennyire idióta? A zsoldos egység már a kezdetekkor bevette magát az épületekbe és csak az időt 
húzta. A csempészek pedig idejöttek feltételezhetően azért, hogy őt elkapják. 

Ez egy igen jó terv volt, ismerte el magában az ezredes. De a csempészek várhatóan nem számí-
tottak arra, hogy az orbitális bombázás hatására a bunker előtti terem beomlik. Ezért most biztosan 
menekülni akarnak. 

– A flották továbbra is gyűljenek a kapunál! A felszíni egységek pedig kezdjék el a menekülési 
útvonalakat biztosítani!  Siklóhangárakat lezárni,  minden sikló rendszerét lebénítani!  Ne hagyják 
megszökni őket! 

Egy újabb tiszt képe jelent meg, ezúttal az „Aliastra kereskedelmi központ”-ból.
– Uram, a csempészek egyik tagját észleltük az állomáson. Valószínűleg eddig is itt volt, de 

most beszállt a hajójába és a Neocon lebuktatta. Islay Rham az, Anathema-ban.
Az ezredes ekkor döbbent rá, hogy a Blood Raider-ek miért éppen az „Aliastra kereskedelmi 

központot foglalták el először: segítettek a csempészeknek. Te jó ég, akkor ők is meg akarják sze-
rezni a vírust? Vagy megfertőződtek és ezért segítenek, hogy meglegyen az ellenszer? 

Nem volt más választás. Most, hogy kiment a felderítő, egész biztosan egy dolgot fog tenni: ke-
resni kezdi az Antiainen rendszer speciális féreglyuk átjáróját. 

Az űrbéli jelenség nem volt ismeretlen az itt lakóknak. Tudták, hogy naponta egyszer nyílik 
meg, mindig ugyanott. De még senki nem tudott semmiféle információt adni arról, mi van odabent, 
mert még senki nem tért vissza. Ráadásul mindenféle kommunikációs adás is blokkolódott, ezért 
még azt se tudták megkérdezni, hogy: „na, mit látsz?”.

– Figyelem, új parancs minden hajónak! Gyülekező a „Vörös köd” nevű féreglyuknál. Admirá-
lis, önnek átadjuk a koordinátákat. Amint odaérnek, vegyék körbe az átjárót térfogó hajókkal! Száz 
kilométeres gömbben állítsanak fel fogószondákat! Szórják tele szeméttel is a területet, hogy az ál-
cázott hajók se tudjanak meglógni előlünk!

Kis idő múltán a Concord kötelékei és a Caldari Haditengerészet flottája egyesítette erőit. Már 
nem foglalkoztak az állomásokkal, majd az evakuálás megteszi a magáét. Ide fognak jönni a csem-
pészek és talán, ha szerencséjük van, éppen az Anathema-ban vannak a vírusgazdák. Bár nem tartot-
ta valószínűnek, hogy egy ilyen törékeny hajóra bíznak ilyen értékes személyeket.

A féreglyuk helyén semmi nem volt, mindössze csak egy vörös színű, pár száz kilométeres ki-
terjedésű köd. A jelzések alapján még 52 perc, míg megnyílik és két óráig így is marad. 

A Concord és a Caldari Haditengerészet az egyesített flottájával összesen 73 kötelékben 2512 
hajót számlált. Tucatnyi térfogó hajó állt készen, és már bármelyik pillanatban várhatták a csempé-
szek felderítőjét, ezt az Islay Rham-ot, hogy belezuhan az egyik térfogó hajó csapdájába… 

De vajon a Blood Raider-ek és az Angel Kartell mit fog tenni? Ez a kérdés nyugtalanította az 
ezredest és a parancsnokot. Méghozzá nagyon…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

Trondamék a szervízjáratok elhagyása után a felszínen folytatták útjukat. 
A nap már közeledett a legmagasabb pontjához az égen, és a horizonton hasas viharfelhők kezd-

tek gyülekezni, melyekben már látni lehetett villámlásokat és zöldes örvényeket. 
A csata még javában zajlott az Angel Kartell és a DED egységek közt. Előbbiek még mindig 

nem tudták, hol rejtőzik a parancsnok és azt sem, hogy már nem lehet eljutni hozzájuk, utóbbiak pe-
dig teljesítették kötelességeiket, vagyis a kalózok elfogását és likvidálását.
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A szervízjárat két hosszú épület közt vezetett a felszínre. A sötét anyagokból épített alacsony 
építmények közt az út közel fél kilométer volt. Középtájon két hatalmas kráterrel, amik az orbitális 
bombázásból származtak, mélyük még füstölt és az egyiknek a peremén egy kerekes jármű lángolt. 
Egy harmadik találat, ami nemrég csapódhatott be, az egyik épület oldalát hasította fel és a leomlott 
építőelemek törmeléke félig elzárta a széles utat. 

A levegőben még mindig cikáztak a DED kopterek, melyek felé több helyről a földről rakétafü-
zérek szálltak. Az egyiket éppen telibe kapta pár rakéta, mert a pilótája nem volt gyors reagálású. A 
gép pörögni kezdett, majd eltűnt az épület takarásában, végül földet érve felrobbant, és magas tűz-
oszlopot lőtt a magasba. 

A háttérben újabb idilli látvány tárult eléjük, amint egy orbitális pályán elpusztított csatahajó 
roncsa hullott alá kecsesen. Nem lehetett felismerni, milyen típusú volt, mert a darabok zuhanás 
közben szétestek és mint egy meteoreső, úgy zuhantak a talaj felé. Jól láthatóan ez a várostól pár ki-
lométerre fog becsapódni. 

Forg a hatalmas dörrenések, sivítások, kereplések zaját próbálta túlharsogni a rádióban. 
– Szétszóródni és az épületek oldalában haladunk előre! – adta ki az utasításokat. – Mennyire 

van a legközelebbi hangár? 
– Ennek a végén kell elfordulnunk jobbra és ott lesz egy alagút – kiabálta Max. 
Fölöttük, vészes közelségben egy DED kopter húzott el, és rakétákkal, valamint energiaütegek-

kel egy nem messze lévő utcát kezdett megszórni. Hogy kik lehettek ott, nem lehetett tudni. 
– Indulás! – kiabálta Forg.
Szétszóródtak és az épületek oldalának tövében kezdtek futva haladni. Mindössze néhány perc 

és elérik az út végét. 
Szerencsétlenségükre azonban egy szemből közelítő kopter kiszúrhatta őket, mert amint elhú-

zott a fejük felett, máris megfordult. Akinek volt, most mesterséges szemével láthatta, amint a raké-
tavetőcsövek kinyílnak…

– Kopterre célozz és tűz! – kiabálta Forg. Tudta, hogy ha a kis gép kiengedi a rakétáit, akkor 
nagy bajban lesznek. 

Az első tüzelő ember Wasek volt. Embernagyságú fegyverével telibe találta a gép pilótafülkéjét, 
de az nem tört be, mindössze csak bepókhálósodott. 

Erl volt a következő, aki lőtt és el is találta a koptert. A részecskeágyú leolvasztott egy darabot a 
gép farkából, ami egy apró robbanást követően pár alkatrészt küldött szerteszét. A gép pedig imbo-
lyogni kezdett a levegőben. 

Ekkor a többiek is a magasban lévő gép felé eresztették ki mindazt, amijük volt: 
A kis gép pilótaüvege végül átszakadt, a farka letört, oldalában lyukak éktelenkedtek és az egyik 

lövés telibe talált egy indításra váró rakétát, így a gép nagy robajjal a levegőben felrobbant és min-
denfelé okádta magából izzó alkatrészeit. 

Forg elvigyorodott egy pillanatra, és újra kiabált:
– Nem maradhatunk az utcán, bemegyünk abba az épületbe, aminek lyukas az oldala! Indulás!
Élen a Caldari férfivel a többiek követték, majd mikor elérték az épület kirobbantott oldalát, ne-

kikezdtek megmászni a törmelékeket. 
Egy újabb DED kopter húzott el, de ez most nem foglalkozott velük, mert nyomában két hőkö-

vető rakéta szállt sebesen. Majd takarásba kerültek és csak egy robajt lehetett hallani. Egyértelmű 
volt: a rakéták beérték a gépet. 

A törmelékeken átmászva egy raktárépület hosszú termébe értek. A nemrégiben makulátlan el-
rendezésű, tiszta teremben most mindenfelé üvegszilánkok, vérfoltok, égett építőelemek és iszonyú 
rendetlenség uralkodott. Akadt néhány halott is, DED és Angel Kartellesek egyaránt, és Forg egy ő 
csapatába tartozott zsoldost is látott. Egy pillanatra megállt felette, és némán tiszteletet adott neki. 
Aztán eszébe jutott, hogy már aktiválódott a klónja egy Null Sec rendszerben és most biztos próbál-
ja összeszedni magát. 

A romos raktárhelyiség oldalában több üveg be volt törve, de hirtelen újabbak váltak szilánkos-
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sá, amint egy Angel Kartelles csapatszállító húzott el az épület felett, és a hajtóművei által keltett  
nyomás betörte ezeket. A gép megfordult és le akarta tenni a talpait. 

Vajon mennyi egységet küldött le az Angel Kartell? 
Futottak át a raktáron, szétszóródva, átugrálva törmelékeken, ládákon, eldőlt polcokon. Tempó-

juk sebes volt, már csak száz métert kellett megtenniük és kint vannak. 
Végül elérték a terem végén nyíló hatalmas ajtót, ami nyitva állt. A széles kijáraton nagyobb jár-

művek is tudtak ki-be közlekedni. A raktár előtti területen itt-ott magas rakodóállványok sorakoz-
tak, amin ideiglenesen tudtak terheket tárolni. Két rakodódrón állt mind a hat karjával üzemen kívü-
li állapotban a fal mellett. Az állványokkal tarkított terep bal szélén egy nagy kereszteződés terpesz-
kedett, rajta néhány lángoló járművel és lopakodó – innen kivehetetlen egyenruhájú – emberekkel. 
Szemben egy alacsony, piramis szerű építmény enyhén lejtő fala kezdődött, jobbra tőlük pedig min-
denféle útburkolati jellel, lámpával, táblával volt jelezve, hogy ez a mélybe vezető alagút egy sikló-
hangárhoz visz. Keresztben két DED jelzésű antigravitációs tank állt, tetején az ütegek forgolódtak, 
célpontokat kerestek, de senkit nem láttak. 

Forg visszaparancsolt mindenkit a takarásba. 
– Van két tankunk – jelentette ki suttogva. 
– Kerüljük ki őket – javasolta Trondam. 
– Ezeket nem lehet, mozgás-, hőérzékelős szenzoraik vannak. Amint kilépünk innen, megszór-

ják a bejáratot rakétákkal. Mást kell tennünk! 
Egy pár másodpercnyi csöndet követően folytatta: 
– Wasek, Erl, ti menjetek vissza, másszatok ki egy ablakon és messziről tüzeljetek a tankokra. 

Olyan messziről, amilyen messziről csak tudtok. Világos?
A két férfi bólintott, majd hatalmas fegyvereikkel elindultak vissza a romos raktárba, hogy az 

átellenes felén lépjenek ki. 
Míg ők ketten futottak át a termen, Forg folytatta. 
– Kinek van részecskeágyúja? 
Csak Volre, Ykai és Forg jelentkezett.
– Jó. Akkor amint Erl és Wasek rálőnek a tankokra, és a rakéták mennek feléjük, akkor mi innen 

bukkanunk elő és a részecskeágyúkkal a csöveket célozzuk be. Átlőni nem tudjuk a páncéljaikat ké-
zi fegyverrel, de a vetőcsöveket megbéníthatjuk. Értitek?

Volre és Ykai bólintott, majd fegyvereiket a legerősebb fokozatra állították és megkezdték a si-
vító töltést. Két másodperc kellett mindössze, a puskák készen álltak. 

Kis idő múlva Wasek és Erl elérték a raktár másik felét és három DED gépet láttak nagy sebes-
séggel elhúzni felettük. Nem vették észre őket. 

A saroknál kitettek egy fémládát, majd a résekbe helyezték a csöveket és elbújtak a fedezékbe. 
– Készen állunk! – jelentette Erl. 
– Vettem – reagált Forg. – Volre, Ykai, ti is kész?
A férfi és a nő hüvelykujját feltartva jelezte, hogy felkészültek. 
Forg sóhajtott egy nagyot: – Erl, Wasek tűz!
A két tankba egy nagy energiájú részecske töltet és egy nagy kaliberű ballisztikus lövedék csa-

pódott. Ez utóbbi mélyen behorpasztotta a jármű tetején lévő torony páncélját, de túl nagy kárt nem 
tett benne. Az előbbi viszont a hat vetőcsőből kettőt leolvasztott. 

Mire Forg jelzett volna, Volre és Ykai máris kiugrottak, és lőni kezdtek. Nem akarták megvárni, 
míg a tankok kiszórnak egy szép, rakéták alkotta csokrot. 

A lövések telibe találták a tankok tornyait: a vetőcsövek majdnem mind leolvadtak. De sajnos 
csak majdnem. A közelebbi tanknak egy, a másiknak két csöve maradt ép. 

Mindössze néhány másodpercük volt, míg ezekből kiengedik a rakétákat. Szerencséjükre a tüzé-
rek is tétlenkedtek, hogy hova lőjenek: a két mesterlövész, vagy a közeli olvasztópuskások felé. 

Míg ezen tanakodtak, a két mesterlövész újra tüzelt. Wasek az egyik vetőcsövet pontosan az ele-
jén találta el, és kissé behorpasztotta azt. Erl pedig leolvasztotta a másik, két csöve közül az egyiket. 
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Egyetlen vetőcső azonban egyben maradt és eljött a tüzelés ideje. Egy emberekre szabott rakéta 
hagyta el ezt és száguldott be a raktárba…

A becsapódás elkerülhetetlen volt: fémláda szilánkok, polcelemek repültek feléjük és por, vala-
mint egyéb törmelékeket feléjük zúdítva mindenkit ledöntöttek a lábáról. 

A másik rakéta is el akart indulni, de a tüzér nem vette észre, hogy a vetőcső eleje leolvadt. Ki-
lőtte a töltetet, ami azonban nem tudta elhagyni a járatot és berobbant. A tank tetején a torony úgy 
nyílt szét egy fültépő robbanás kíséretében, mint egy virág. 

Kiiktatták a tankokat. Sőt, az egyik még működőképes is volt. 
Forg intésére Croy és Mei futottak a járműhöz és brutális erejükkel feltépték az ajtaját, majd szi-

tává lőtték a bent magukat megadni nem akaró rendőröket. 
A robbanást követő fülcsengésbe újabb hangok jutottak: jajveszékelés. Valaki súlyosan megsé-

rült. Sőt, többen is. 
A sérültek egyike Ykai volt. Oldalából egy fémrúd állt ki, szerencsére nem fúródott bele mélyen 

a testébe. A másik sérült Jura, akinek fél arca megégett és bal lábszára leszakadt…
A látvány összeszorította mindenki szívét. Ilyen rohanás közepette nem fogják tudni ellátni a 

férfi sebeit. Ha meg elállítják a vérzést, akkor meg cipelni is kell őt.
Jura nyöszörögve tudatta velük, hogy nem akar meghalni. 
Skye elállította a férfi lábán a vérzést, és ellátta a sebet. 
Közben azonban Forg szólt rájuk: 
– Indulni kell! Egy perc és itt van egy közeli egység!
Skye jó adag fájdalomcsillapítót nyomott Jura testébe. A férfit felállították és Aylar vállalta el a 

feladatot, hogy cipeli, hiszen jobb karja mesterséges, erősített izomzatú volt. Nem fog gondot okoz-
ni a nőnek – legalábbis nem túl nagyot – egy százhúsz kilós óriás cipelése. Más kérdés volt, hogy 
lábai is elbírják-e majd a hatalmas terhet.

Ykai testéből is kihúzták a fémrudat és a nő szeme fennakadt a fájdalomtól, majd egy pillanatra 
el is ájult. Ebből az állapotból nyomban az orra előtt széttört kis kapszula segítségével hozták visz-
sza. 

Felállították a nőt, akinek Max segédkezett. Végtére is megkedvelték egymást… 
A rakétatámadást a többiek kisebb karcolásokkal úszták meg, néhányuknak a páncélja fogta fel 

a szilánkok és hőhullám nagy részét. 
– Siessetek! – kezdte el sürgetni őket Forg. 
Nem messze tőlük egy hatalmas robbanás emelt tűzoszlopot a magasba: talán valami üzem-

anyagtartály, vagy energiaszállító berendezés semmisült meg. 
A csata a felszínen még mindig tombolt. Innen jól látható volt mind a komplexumból, de a lakó-

negyedből felszálló füst is. További roncsok léptek be az atmoszférába és színes, lángoló gömbjük 
nagy sebességgel zuhant a talaj felé.

Összeszedték a két sérültet, majd megindultak. 
Mei és Croy közben ellenőrizték a tankot, amiben szitává lőtték a kezelőket, de nemleges fejrá-

zásuk jelezte: ezt nem fogják tudni elindítani már. 
Kifutottak a raktárterem széles ajtaján és a lángoló, valamint a mozgásképtelen tankok közt be-

rohantak az alagút egyre lejtő szájába…

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

A Concord és a Caldari Haditengerészet egyesített flottája a „Vörös köd” nevű jelenség közelé-
ben – ahol már csak 37 perc múlva fog megnyílni a féreglyuk – várakozott. Hatalmas területen szó-
ródtak szét, hogy – bár már kifüstölték őket, de – nehogy újabb lopakodó bombázók vessenek véget 
a mai mulatságnak.

Minden harcoló fél felderítőhajói keresztül-kasul cikáztak a rendszerben. A főflották így tökéle-
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tesen tudták, merre rejtőzik az ellenség. 
Dekrar ezredes síkideg volt. Tudta, hogy akármelyik pillanatban várható a támadás akár az An-

gel Kartell, akár a Blood Raider-ek részéről. A felderítők nem jelentették, hogy egymással harcolná-
nak ezek, így a fenyegetés ott lebegett a fejük felett. 

Hirtelenjében Angel Kartelles hajók jelentek meg a „Vörös köd” jelenségnél. Nagyon messze a 
Concord és a Haditengerészet egyesített flottájától. Éppen annyira, hogy a legkülső hajókat villám-
gyorsan be tudják célozni és kifüstölni. 

A rajtaütésben nem sok, mindössze 42 hajó lett oda, de a kalózokat nem sikerült elkapni és újra 
eltűntek. Ha ezt így folytatják ilyen csiki-csuki játékkal, akkor hamarosan bedarálják a védőket, 
annyira, hogy a Blood Raider-ek fejezik be majd a játszmát. 

– A kötelékek egyesüljenek a ködben!
– De uram – vágott bele egy hadnagy – akkor kiváló célpontok leszünk egy lopakodó bombázó 

flottának. 
– Tudom, de most nincsenek lopakodóik, nem? 
– Az Angel Kartellnek ugyan nincs, de a Blood Raider flotta még nem lett teljesen felmérve. 
Az ezredes úgy döntött, nem vállalja ezt a kockázatot. Ha tényleg egy helyre gyűlnek és lopako-

dó bombázók szabadítják rájuk csomagjaikat, akkor a csatát akár elveszítettnek is lehetne mondani. 
– Külső gyűrűkre csoportosuljanak az elfogóhajók, a harci felderítők pedig szorosan mellettük 

legyenek, álcázva! Ha újra beugranak és megtámadják kintről őket, akkor legalább párat el tudjunk 
kapni. 

A flotta teljesítette a parancsot és újabb formációt vettek fel. Természetesen a kalózok felderítői 
ezt tökéletesen tudták. 

Már csak 31 perc volt hátra a féreglyuk megnyílásáig…
Az újabb támadás 12 Blood Raider köteléktől érkezett. Logisztikai hajókkal, a hatalmas egyesí-

tett flotta kellős közepébe érkeztek. És azonnal támadtak… 
A leginkább Armageddon és Apocalypse típusú csatahajókat sok Guardian támogatta. Rengeteg 

javítódrón repkedett, tökéletes időzítéssel egymás hajóját támogatták. 
– Minden egység, támadás a logisztikai hajókra! Elfogók és harci felderítők maradjanak a külső 

periférián, készenlétben! – utasította Dekrar ezredes a parancsnokokat, akik tovább osztották le a 
feladatokat. 

A Guardian-ok hihetetlen ellenállással rendelkeztek, bármelyik lett tűz alá véve, a többi csak azt 
az egyet javította minden erővel. Persze a beérkező tűzerőt mindössze csak másodpercekig tudták 
tartani, olyan sok volt a Concord és Caldari Haditengerészet összesített hajóállománya. 

A Guardian-ok hullani kezdtek, de persze az Armageddon és Apocalypse csatahajók hatalmas 
lézer show-ban mutatták meg: pokoli tűzerőt tudnak rászabadítani a védőkre. 

Így is történt, míg egy Guardian lehullott, addig három másik Concord és Haditengerészeti hajó. 
A Blood Raider-ek célpontjai a csatahajók voltak. Gyorsan nyesték le ezekről a páncélt és változtat-
ták őket izzó roncsokká. 

Miután a védők leszedték mind a 32 Guardian logisztikai hajót, addigra már több, mint kilenc-
ven csatahajót veszítettek a közel háromszáz kalózhajótól. 

Dekrar ezredes ekkor jött rá: ez egy öngyilkos akció, aminek célja nem volt más, hogy a fő 
erőkből, a csatahajókból annyit szedjenek le, amennyit csak tudnak. Ráadásul a középső gyűrűkből 
is beljebb jött sok hajó, hogy besegítsen a csatahajók ellen, amik páncélzata és pajzsa olyan hatás-
fokkal rendelkezett, ami elképesztő volt. Kimondottan úgy szerelték össze őket, hogy a harcból ne 
térjenek vissza, de ott minél tovább bírják a strapát, a lehető legnagyobb károkat okozva. 

Ha ez még nem lett volna elég, a külső gyűrűknél újabb Blood Raider kötelékek jelentek meg és 
elkezdték leszedni a kis elfogókat. 

A csata középen volt a legdurvább, ahol még a 285 brutális páncélzatú Blood Raider csatahajó 
egyre csak osztotta a halált. 

A Concord és Caldari hajók egyesített tűzereje sem volt éppen figyelmen kívül hagyható. Min-
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den csatahajónak körülbelül három másodperc jutott, mielőtt szétrobbant. De a védők is megfizették 
az árat. Már majdnem 150 csatahajójuk lett oda és a kalózok megállíthatatlanul lőttek. 

Ha ez még nem lett volna elég, ekkor érkezett be az Angel Kartell szinte összes maradék 1000 
hajója és a gyűrűk külső részéről módszeresen befelé haladtak a nagy harc felé, menet közben meg 
lelőttek mindent, ami a közelükben volt. 

Ezt persze a Blood Raider-ek sem hagyhatták szó nélkül és ők is – néhány kötelék kivételével – 
beugratták az összes maradék hajójukat. 

Mindenki tudta, hogy ez a végső harc: innen már senki nem megy sehová, addig küzdenek, míg 
szét nem esnek alattuk a hajók…

KISKOKEN NAPRENDSZER, 5-ÖS BOLYGÓ…

A siklóhangárakhoz vezető rámpa hosszú volt, mélyre vezetett, de legnagyobb szerencséjükre 
egyetlen ellenséges DED vagy Angel Kartelles katonába se botlottak bele. 

A rámpa talaján futó fények jelezték, hogy a felszállás szabad. Persze nem csak ezen keresztül,  
hanem a földben, egy nyitható kupolán át is ki lehetett repülni. 

Forg nem akart teljesen a szerencsére hagyatkozni, ezért a rámpa két oldalán, libasorban halad-
tak előre, néha futva, néha csak erőltetett tempóban.

Az út lefelé néhány száz méter volt. Eközben a csatazaj a felszínről egyre tompábban hallat-
szott.  Egy kivétellel, mikor egy nagy sebességű, sugárhajtású sikló zuhant le és egyenesen belecsa-
pódott a rámpa tetején a két tankba. A lángoló alkatrészek egy része lefelé is suhant, de szerencsére 
ártalmatlanul állapodott meg a földön futó fényeket betakarva. 

Leértek a rámpa aljára és egy hatalmas terembe érkeztek, ahol parkoló felszíni siklók – hasonló-
ak, amikkel a leszállási zónából a kanyonba repültek – parkoltak itt. Fényeik jelezték, hogy készen 
állnak a felszállásra. 

Itt már azonban nem voltak egyedül: a közel harminc sikló tárolására alkalmas, földalatti terem-
ben már DED és Angel Kartelles fegyvereseket jól ki lehetett venni, amint egymással vívnak harcot, 
hogy birtokolják ezt a fontos pontot a hadszíntéren. A kalózok ugye szerettek volna felszállni ezek-
kel, mert talán már tudták, hogy nem jutnak el a Concord parancsnokig, a rendőrök pedig erről sze-
rették volna lebeszélni őket. 

A körülbelül százszor százas alapterületű, nem túl magas parkoló zöld fényben fürdött, mely a 
plafonról, világító felületekről érkezett. A merevítőoszlopok mindegyikén sárga jelzések világítot-
tak, jelezve, hogy melyik járműnek, hova kell parkolnia, sőt, még egy-két névre szóló hely is akadt. 
A zöldes fényeket vörös lézersugarak, kékes plazmalövedékek szelték át, amint a kalózok és a rend-
őrök összecsaptak a járművek közt. 

A rámpa aljára érve Forg kézzel jelezte: – Fedezékbe!
A legközelebbi járművek, oszlopok takarását kihasználva elrejtőztek. Aki a legközelebbi sikló-

hoz közel bújt el, nyomban ellenőrizte. A válasz pedig lesújtó volt: le volt bénítva. 
A csata hevében sem a kalózok, sem a rendőrök nem vették még észre őket. A dörrenések, siví-

tások, sistergések hangját Max próbálta meg túlharsogni a rádióban:
– Le vannak bénítva. 
– El tudod indítani őket? – kérdezte idegesen Aylar. 
– Szerintem igen. Fedezzetek!
– Várj! – állította meg Forg a férfit. – Ha kinyitod a tetejét, azonnal kiszúrnak minket.
– Akkor mi a faszt csináljak? – kezdett hisztérikus lenni Max. – Kintről nem tudom beindítani. 

Ráadásul kell vagy három ebből, mert nem férünk be mind. 
– Jól van, nyugi, megszerezzük a két másikat!
– És hogy? – kíváncsiskodott Trondam. 
– Úgy, hogy kihasználjuk, hogy ezek egymásra figyelnek. Közelebb lopakodunk és leszedünk 
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párat tőlük. Eközben Max beindítja ezt a szart, majd jön utánunk két másik siklóhoz. Ha azok is 
megvannak, akkor azzal egyből a rámpához repül. És itt szállunk be, aztán tűnés. 

Mivel még a harcoló felek nem vették észre őket, csak egymással voltak elfoglalva, így a jármű 
és oszlopok takarásában Forg, Erl és Wasek fedezékről fedezékre lopakodott. A Caldari férfi megta-
lálta a megfelelő lövési pozíciót nekik és jelezte, hogy álljanak készenlétben. Visszaosont a többiek-
hez, majd a két cyborg-ra mutatott és velük együtt is elindult beljebb, hogy elbújtassa őket. Mikor 
Mei és Croy is a helyén volt, újra visszalopakodott, majd Trondam-ra, Aylar-ra, Volre-re és Max-ra 
mutatott. Velük is elindult, hogy a megfelelő helyen legyen. 

Skye, Tiree, Ykai, és a sérült Jura a sikló takarásában maradtak. 
Forg gyors rádiós helyzetjelentést kért. 
– Wasek, Erl, kész vagytok? 
– Igen – válaszolta egyszerre mindkét férfi. 
– Remek. Mei, Croy, kész?
– Aham – válaszolt Mei még a másik helyett is. 
– Kurva jó! Trondam, Aylar, Volre, Max, ti is? – kérdezte utolsóként Forg. 
– Ja – válaszolt Aylar mindenki helyett. 
– Jól van gyerekek, Wasek, Erl, basszatok oda nekik!
– Vettük – jelezték a férfiak. 
A teremben harcoló DED és Angel Kartelles fegyveresek össze-vissza lopakodtak, egy-egy lö-

vést eresztettek meg, de leginkább passzív harcnak volt nevezhető, amit folytattak. 
Az egyik kalóz kihajolt fedezéke mögül és lőni kezdte a rendőrök egyik fedezékét, ami egy sik-

ló mögött volt. A járművön a plazmalövedékektől hatalmas lyukak nyíltak. A kalóznak azonban hir-
telenjében lerobbant a feje, amint Wasek telibe találta hátulról. 

A pillanatnyi csendben egy DED-es feje bukkant elő a sikló mögül, de ez a kis idő is elég volt 
Erl-nek: leolvasztotta a rendőr fejét, a torzó pedig visszahullott a jármű mögé. 

– Mei, induljatok! – jelzett Forg. 
– Vettük! – válaszolt a nő. 
Az iménti két lövés a mesterlövészektől taktikájuk újragondolására késztette mind a kalózokat, 

mind a rendőröket. Eközben pedig oldalirányból a két halálos cyborg vészesen közelített feléjük…
Wasek és Erl újabb lövéseket eresztettek meg a fedezékekbe, hogy fenntartsák az egyirányú tá-

madás látszatát. Meg volt az eredménye, sem a rendőrök, sem a kalózok ki sem dugták a fejüket. 
Az egyik sikló hirtelenjében mozgásba lendült. Felemelkedett a többi jármű fölé és két oldalt 

nyitott ajtajában DED fegyvereseket lehetett látni. A kis gép sebesen közeledni kezdett a mesterlö-
vészek felé. 

Ekkor Croy pattant fel fedezéke mögül, ráugrott egy másik járműre és innen elrugaszkodva a 
közelében elrepülő siklóba ugrott. A gép hirtelen imbolyogni kezdett, egy tetem hullott ki belőle, 
majd a következő pillanatban egy másik. Croy pedig kiugrott a gépből, ami a föld felé zuhant: a már 
halott pilóta nem tudta irányítani. Belecsapódott egy másik járműbe és itt megállapodott. 

Ekkor felkerepeltek a DED egységek kezében a fegyverek és kiáltásokat is lehetett hallani: Mei 
oldalba kapta az egyik egységet és kardjával mészárolni kezdte az egyik jármű mögött rejtőzködő-
ket. 

Forg ezt látva jelzett az Amarr férfinek. Max a legközelebbi járműhöz futott, kinyitotta az olda-
lát és behuppant. Megkezdte a lebénított irányítórendszer újraindítását. 

Mivel a mesterlövészek és a két cyborg megzavarták a megbújó erőket, így Forg-ék egysége ki 
tudott bukkanni a fedezékek mögül és már csak arra vártak, hogy elődugja valaki a fejét. 

Így is történt: míg Croy sebesen rohant, hogy csatlakozzon a már mészárló Mei-hez, az általuk 
megcélzott búvóhelyből egy Angel Kartelles férfi emelkedett ki és hátrálva lőni kezdett. De a követ-
kező pillanatban lemállott a feje és a felsőtestének nagy része. 

Max-nak sikerült elindítania az első járművet, amivel nyomban fel is emelkedett és a rámpa tö-
véhez repült. Nem lőtt rá senki.
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Mihelyst megérkezett, kipattant a siklóból, hagyta járni a hajtóműveket és lehajolva futott vissza 
Trondamékhoz, hogy beindítsa a következő gépet. 

Wasek és Erl újabb célpontokat találtak maguknak és leszedték ezeket. Egy DED és egy Angel 
Kartelles férfi esett áldozatául a borzalmas erejű lövéseknek. 

Mei és Croy újra egyesültek és már lőni is kezdtek. Jól látszódtak egy-egy pillanatra, amint fel-
ugranak, vagy felfutnak egy siklóra, megeresztenek egy-két lövést, majd onnan bevetik magukat 
egy fedezék mögé, pontosan a rejtőzködő fegyveresek közé. Mei kardja, és Croy karpengéi néha-
néha felvillantak, megállíthatatlan kaszabolásuk helyzetét csonkolt eldőlő tetemek jelezték.

Trondamék is leterítettek pár DED férfit. Max pedig újra csatlakozott hozzájuk és megkezdte a 
másik sikló beindítását.

Az oldalajtók egyikén ekkor egy DED egység érkezett be és lövöldözve szóródtak szét. A két 
cyborg volt a célpontjuk. Mei és Croy fedezékbe kellett, hogy vetődjön és szemlátomást beszorul-
tak. 

– Wasek, Erl, menjetek odébb, kapjátok oldalba őket! – utasította a mesterlövészeket Forg. 
A két férfi a harci zajban nem válaszolt, de Forg tudta, hogy most lopakodnak át egy másik tűz-

ívre. 
A két cyborg fedezéke a plazmaágyúk lövéseitől szó szerint olvadozni kezdett. Nemsokára nagy 

bajban lesznek és ellenálló test ide vagy oda, egy plazmaágyú egyetlen találata még velük is végez. 
– Beszorultunk – jelezte Mei. 
– Látom! Wasek és Erl oldalba kapják őket mindjárt. 
– Oké, kösz – mondta Mei teljesen higgadt és nyugodt hangon. 
A két mesterlövész jelzett: 
– Pozícióban vagyunk. Mehet a buli? – kérdezte Wasek. 
– Még ne, várj! – ezzel Forg kilesett, hogy felmérje a terepet. 
A terem jobb oldalán bukkant elő az újabb egység, ami a középen lévő két cyborgot akarta ki-

vonni a forgalomból. Középen és oldalt, oszlopok és siklók mögött pedig még tucatnyi fegyveres 
bujkált, de ezeket nem lehetett pontosan kivenni, hol és hány van belőlük. 

– Oké, mehet a buli! 
Erl és Wasek a nemrég berontott rendőröket oldalról kapta telibe. Feltrancsírozott tetemek ke-

nődtek fel a falra a brutális fegyverek erejétől. A rendőrök pedig beugrottak fedezékekbe. 
– Mei, indulhattok rájuk!
– Okés! 
A két cyborg – mivel éppen nem voltak tűz alatt – kipattant a sikló fedezékéből, ráugrottak a jár-

műre és egy másikra ugorva, mindegyik tetejét kissé behorpasztva sebesen közeledtek. Amint már 
ráláttak az imént berontott rendőrökre, lőni kezdtek. De közben közeledtek is megállíthatatlanul. 

A két mesterlövész és a két cyborg végül kivégezte a berontó kis egységet, aminek utolsó tagjá-
nak mellkasát egy kard szúrta át, amit gazdája fel is rántott, a teljes felsőtestet és fejet kettévágva. 

Még akadt néhány rejtőzködő rendőr és kalóz a hatalmas teremben, de most egyet sem lehetett 
látni belőlük. 

Max-nak sikerült beindítani a másik siklót is, amivel elemelkedett és a rámpa tövéhez repült. Itt 
letette a gépet, a hajtóműveket bekapcsolva hagyta és nekiállt az elsőként beért jármű elindításának. 

– Indítom a harmadikat!
– Értettem Max – hagyta jóvá Forg. – Mei, Croy, induljatok vissza, mindenki más fedezze őket!
Wasek, Erl, Trondam, Aylar, Volre és Forg egyszerre emelkedtek ki a fedezékek mögül és lőni 

kezdtek minden olyan helyre, ahol sejtették, hogy lehet valaki, megelőzve ezzel, hogy a két vissza-
felé rohanó gépet valaki hátba találja. 

A fedezőtűznek megvolt az eredménye, senki még csak kis sem dugta a fejét, a két cyborg pedig 
a siklók tetején pattogva visszaérkezett hozzájuk. 

Készen álltak az indulásra. Beszálltak a siklókba. Az egyikbe Trondam, Mei, Volre – aki veze-
tett – Jura és Skye ültek. Magukra zárták az erőtereket. A nő figyelte a félig ájult férfit és tudta, nem 
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fog tudni tovább harcolni. 
– Találkozó a kompoknál! Sok szerencsét! – mondta Forg mindenkinek. 
– Kösz! – válaszolt Trondam. – És köszi eddig mindent!
A másik siklóba Aylar, Max – aki vezetett – Croy és Tiree ültek. Lecsukták a kis gép tetejét,  

majd elemelkedtek a talajtól. 
A harmadik gépbe Forg, Ykai, Erl és Wasek ült. Ők is lezárták a pilótafülkét, majd megemelked-

tek. 
A teremben a járművek közt újra felcsattant a harc: pár lövedék a kis gépek felé repült, de nem 

tettek túl nagy kárt benne és a legtöbbje el sem találta őket. 
Volre irányba állította a siklójukat és előreszáguldott, fel a rámpán. Utána Aylar-ék követték, vé-

gül Forg-ék. 
A kis gépek átrepültek a tankok és a nemrég beléjük csapódó sikló lángoló maradványai fölött, 

majd elfordultak és sebesen a kanyon felé vették az irányt. 
Újra jól megfigyelhették a még nagyban dúló harcokat: az épületek egy része lángolt, az utcá-

kon járművek roncsai, rengeteg halottal egyetemben, kráterek füstöltek az orbitális bombázástól, ki-
sebb-nagyobb csapatok csaptak össze fényes sugarakat küldve egymás felé, kopterek küldtek raké-
tacsokrokat, vagy éppen menekültek egy ilyen elől, siklók szálltak keresztül-kasul a csatatéren. 

Sok Angel Kartelles kompot is lehetett látni és a nemrégiben lehozott csapatokat most szemláto-
mást menekíteni akarták: biztosan rájöttek, hogy a parancsnokhoz az út blokkolva van és nem tud-
ják ők sem elkapni. Egyik-másik az emelkedést követően rakétafüzérek áldozata lett és csapatostul 
zuhant bele egy épület oldalába. Egy részük azonban sikeresen elemelkedett és valami ismeretlen 
hely felé száguldott. 

Trondamék siklói a felszíntől néhány méterre, nem túl magasra emelkedve, közepes sebességgel 
haladtak a kanyon felé. Ha elérik, akkor beereszkednek és ott haladnak tovább. Egyelőre még senki 
nem fordított rájuk különösebb figyelmet, akadt ugyan egy-két lövedék, ami feléjük röppent, de ár-
talmatlanul száguldott tovább, hogy egy épület oldalába fúródjon.

A siklók nem egész 60 kilométer per órás sebességgel haladtak át a csatatéren. A sofőrök igye-
keztek elkerülni minden nagyobb harcot. Már nem is jártak messze a kanyontól. 

Pechjükre azonban egy DED kopter szúrta ki őket. Ennek láttán Forg azonnal utasítást adott:
– Kapcsoljatok rá! Lebuktunk! 
A pilóták szó nélkül felgyorsítottak és a kis siklók cikázni kezdtek az épületek közt. A kopter is 

félelmetesen gyors volt és a magasból követte őket. Sőt mi több: rakétákat indított útjára. 
A szerkezetek félelmetes sebességgel kezdték követni a célpontokat. A célzórendszere kifogás-

talan volt ezeknek, nem tévesztettek célt az ilyesmik, így csak egyetlen dolog tudta megmenteni a 
menekülőket: a jobb manőverezőképesség. 

A kis gépek cikáztak a roncsok és épületek közt. A rakéták pedig a hirtelen irányváltoztatást 
nem tudták követni és különböző helyekbe csapódtak be. 

Már közel jártak a kanyonhoz: ha oda be tudnak ereszkedni, akkor ott annyira fel tudnak majd 
gyorsulni, hogy simán lehagyják a koptert. 

Azonban valami nem egészen úgy sült el, ahogy szerették volna. Aylar kezdett el kiabálni a rá-
dióba: 

– Eltaláltak! 
Ez megállította mindenkiben az ütőt egy pillanatra. Ha itt lezuhannak, akkor nincs menekvés. 

Tuti elkapják, vagy lelövik őket a nyílt terepen. 
– Aylar! – kiabálta Trondam. – Jussatok el a kanyonig! 
– Nem fog menni – sikoltotta a nő. 
A veszett száguldás közepette, az ablakokon kipillantva láthatták, hogy Aylar-ék siklójának két 

hajtóműve közül az egyiket találat érte, a gép füstcsíkot húzott maga után és zuhanni kezdett. 
– Aylaaaar! – kiabálta tehetetlen dühében Trondam. 
– Trondaaam! – hallatszott a nő kétségbeesett kiáltása. 
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A siklójuk végül eltrafálta egy épület kiálló szerkezetét, letört a stabilizáló szárny, majd a kis 
gép a földbe csapódott, ott pedig csúszni kezdett. 

– Visszamegyünk értük! – jelentette ki Trondam. 
– Nem! Nekik végük. Tovább, mert leszed a kopter! – közölte ellentmondást nem tűrően Forg.
Valóban, újabb rakéták indultak el a DED járműből és kíméletlenül követték a siklókat. De sze-

rencsére a pilóták képzettek voltak és kimanőverezték ezeket. 
Visszapillantva láthatták, amint Aylar, Croy, Max és Tiree kiugrálnak a lezuhant siklóból és már-

is fedezékbe húzódnak, mert… rengeteg DED egység készült körbevenni őket…
Aylar Bren, Croy Vogal, Max Xaim és Tiree Coil élete a Kiskoken rendszer 5-ös bolygóján ért 

véget, ha életben is maradnak, akkor elfogják őket, ha meg nem adják meg magukat, akkor meghal-
nak, a klónjukra meg már úgyis vár a Concord… Ráadásul új testükben a vírus is újraépül…

Trondamhoz még egy utolsó rádióadás futott be Aylar-tól:
– Ég veled 'matar…
Leginkább Trondam volt az, aki masszív káromkodást eresztett ki száján, sőt mi több, majdnem 

el is sírta magát. Örökre el kellett, ráadásul ilyen gyorsan búcsúznia jóbarátjától, Aylar Bren-től… A 
többiek nem nagyon ismerték a nőt és csapatát, valamint Tiree-t sem, de sajnálták őket. Aylar-ék 
meghalnak majd a vírus miatt, de ha nem, akkor örök életükben börtönben lesznek majd.

Mivel a DED kopter a lelőtt sikló felé fordult, így a menekülők be tudtak jutni a kanyonba. Be-
zuhantak a mélységbe, majd az összekötő hidak között elrepülve a hegy felé vették az irányt, ami-
nek másik oldalán kezdődik a hágó, annak másik végén pedig a leszállókompjaik…

Néma csendben, immáron üldözők nélkül folytatták útjukat veszett száguldásban a gépek felé…
Trondam még maga elé suttogta halkan:
– Ég veled Aylar…

Tizenöt perc múlva…

A két sikló elérte a hágó azon felét, ahonnan elindultak. A kompok itt várták őket. Az elterelést 
végző zsoldos egységek nagy része visszatért, hiszen a DED már nem velük, hanem a felszínre szál-
lított Angel Kartelles kalózokkal volt elfoglalva. 

Forg-nak jelentettek, hogy hányan haltak meg, kiket fogtak el. Ez utóbbiak jól ráfaragnak, hi-
szen a biztonságos klónjukba nem tudnak eljutni. Biztosan megpróbálják az öngyilkosságot, vagy 
valamit, de a DED számít majd erre.

A kompok hajtóművei életre keltek és készen álltak a felszállásra. 
Trondam még mindig nem tudta feldolgozni Aylar-ék és Tiree elvesztését. Ha túléli, biztosan 

lesznek emiatt álmatlan éjszakái.
De össze kellett szednie magát és most az űrre kellett koncentrálni, és a féreglyukra, ami már 

biztosan megnyílt. 
Miközben beszálltak az űrsiklókba, Islay-val hosszas beszélgetést folytattak. A Gallente férfi el-

mesélte az általa megfigyelt és érzékelt Angel Kartelles támadást, majd amennyire tudta követni, el-
mesélt mindent Trondamnak. A legfontosabb dolgok voltak hátra, melyek egyike az volt, hogy a 
Blood Raider-ek most is hatalmas csatát vívnak a Concord-dal, a Haditengerészettel és az Angel 
Kartellel. A másik legfontosabb pedig, hogy a kannibálok eleget tettek a megbeszélteknek: vagyis 
biztosították azt az állomást, ahol a hajóik vannak, így onnan felszállhatnak és függően attól, ho-
gyan alakul a harc, be tudnak menni a féreglyukba. Ami már nyitva volt. Islay még kihangsúlyozta,  
hogy jó lenne belehúzniuk, mert az átjáró ugyan megnyílt, de csak két óráig marad nyitva, amiből 
van még 1 óra 47 perc.

Trondam megkérte a férfit, hogy kezdje el a felderítést és figyelje meg, hogy a szállítóhajó ki 
tud-e jönni a Kiskoken-ből az Antiainen-be. A férfi azonnal rávágta, hogy teherhajó biztosan nem 
jut majd át, a csata a rendszerben nemcsak a féreglyuknál zajlik, hanem sok kint hagyott kötelék fi-
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gyel kapukat, állomásokat. Egy szállítót pedig könnyűszerrel lepuffantanak. Islay az űrsiklókat ja-
vasolta. 

Trondam hallgatott a férfire így a kompok és siklók felszállását követően ez utóbbiak egyből a 
kapuhoz fognak menni. 

A hatalmas robaj, amint a maradék zsoldos egységek kompjai és az űrsiklók felszálltak, elnyo-
mott szinte minden egyéb zajt. Eközben megérkezett a vihar, de csak hatalmas szélfúvás formájá-
ban. Az égbolt hatalmas fekete felületekkel tarkított, vörös erezetű felületté vált, amint a felhők kö-
zött a nap megpróbálta átpréselni fényét.

A kompok és siklók dörögve emelkedtek a magasba és irányba álltak. A kisebb gépek gyorsab-
ban kezdték meg az emelkedést, jóval lehagyva lomha társaikat. 

Az utasok újra kínkeserves kínokat álltak ki, amint a légnyomás igénybe vette szervezetüket. 
Megindult a hányás, orrvérzés. A fejükben millió bogarat éreztek és azt, mintha tűket szúrnának ke-
resztül rajta. 

Amint a gépek elérték azt a magasságot, ahol a gravitáció nem befolyásolta közvetlenül a szer-
vezetüket, letörölték a vért arcukról.

Újra azt az útvonalat követték, ahogyan leereszkedtek, vagyis az atmoszféra külső rétegein szá-
guldottak át, átellenes oldalára a bolygónak ahhoz képest, ahol az orbitális bombázás zajlott nem-
rég. A kijelzett adatok tudatták velük, hogy még rengeteg Angel Kartelles és Concord hajó van a 
rendszerben.

Amint a szállítóhajó közelébe érkeztek, kettéváltak: a kompok bedokkoltak, a siklók pedig foly-
tatták útjukat az Antiainen rendszer felé. 

– A kapu mindkét oldalon tiszta! – jelentette Islay Rham.
– Vettem Islay! – válaszolt Trondam. – Megyünk már, megyünk!
A siklók térhajtóművei életre keltek és beléptek a hipertérbe. Átszáguldottak a rendszeren és a 

kapunál léptek ki. 
A hatalmas átjáró körül roncsok százai lebegtek még mindig, tanúskodva arról, hogy itt nemrég 

a Concord és az Angel Kartell között nagy összecsapás zajlott.
A kapunak elküldték a kérelmet és átküldte őket a mesterséges féreglyukon át  az Antiainen 

rendszerbe…
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17. BEFEJEZŐ RÉSZ: FINÁLÉ: DELTA

ANTIAINEN NAPRENDSZER…

 A kapu beugró része tiszta volt, de a sok száz roncs itt is nagy harcokról tanúskodott. 
– Tudod, hol van a féreglyuk? – kérdezte Trondam.
– Aha, tudom. Csak menjetek be az állomásba és üljetek hajóba! 
– Jó, csak előbb fel kell hívnom valakit – ezzel Draclira-t, a Blood Raider-es ügynöknőt hívta. 
A Gallente nő ideges arccal jelentkezett be:
– Trondam Rei!
– Draclira, megyünk be az állomásba a hajóinkért. Fedezetet kérünk a kidokkoláshoz!
– Az meglesz – válaszolt a nő feszülten –, de itt a „Vörös köd”-nél ami van, az nagyon durva.  

Nem tudjuk garantálni, hogy oda bejuttok épségben. Még mindig dúl a harc. Van itt Angel Kartell 
flotta, Concord, Caldari Haditengerészet és ugye mi. 

– Sejtettem Draclira. Mennyi hajótok van az állomásnál? 
– Hét kötelék, kábé kétszáz hajó. Ez elég lesz arra, hogy megtisztítsuk az utat nektek és elterel-

jünk. De ha titeket vesznek célba ott a ködnél, vége a dalnak. 
– Tudom Draclira. Nemsokára jelentkezem. 
Trondam bontotta a vonalat. 
Már nem maradt sok hajójuk. Aylar-ék és Tiree a bolygón vesztek, így nem lesz parancsnoki ha-

jó és elfogó sem. Ami maradt, az Skye Falcon-ja, Trondam Hurricane-je és ennyi. Még Jura sem be-
számítható a sérülése miatt. 

A férfi és a nő elküldték az állomáshoz a kérelmeket a személyzetnek, akik nekiálltak összerak-
ni a hajókat. Ezek a műveletek egy-két percig tartottak mindössze. 

A siklók beléptek a hipertérbe és elhúztak a kaputól az „Aliastra kereskedelmi központhoz”. 
Az állomás előtt kiesve a torz térből újra döbbenet lett úrrá rajtuk a rengeteg űrhajóroncstól és a  

még mindig kifelé száguldó mentőkapszulák mennyiségétől. Az állomáson több tízezer ember élt és 
dolgozott és míg ezek mind elhagyják a létesítményt, az hosszú órákat vesz még igénybe. 

A siklók közeledtek a hangárak felé. Kérték ugyan a bedokkolási kérelmeket, de már senki nem 
válaszolt nekik. Valószínűleg a személyzet ezen része is elhagyta már az állomást. 

A hangárba repülés közben lebegő Dramiel roncsok közt kellett elnavigálni. Ezek egészen a 
hangár szájában voltak már. Trondamék nem tudták, hogy ezek cipelték a nukleáris torpedókat, de 
szerencsére a fregattoknak és ágyúknak sikerült leszedniük ezeket még időben. 

Amint berepültek a gigantikus hangárba, egyből szabad állások felé vették az irányt. Leparkol-
tak a hajókkal és kompokat hívtak. A kijelzés alapján több percet kellett ezekre várni, mert számuk 
megcsappant: az atomtámadás veszélye miatt akadtak olyanok, akik ilyenekben hagyták el az állo-
mást. 

Míg vártak a kompokra, az elülső üvegen át láthatták a sok parkoló hajó közt a sajátjaikat: a  
Falcon-t és a Hurricane-t. 

Néhány perc múlva megérkeztek a kompok. 
– Trondam szívem – kezdte hirtelen Skye. 
– Igen? 
– Menjünk az én hajómmal! Azon van álcázó, méghozzá olyan, ami mellett teljes sebességgel 

tudunk haladni. 
– De be kell tennünk Miss Fran-ékat és akkor a hajód levegőjébe is kerül a vírus és megfertő-

ződsz. 
– A franc, ez igaz – kezdett el sopánkodni a nő. – De várj! Úgyis megyünk az antivírusért, nem?
– Dehogynem édesem, de most mondta Draclira, hogy nem tudják garantálni, hogy a féreglyuk-

ba is bejutunk. 
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– Igen, hallottam. De ha megyünk a te hajóddal is, akkor biztosan lebukunk. Még ha teszel is rá 
álcázót, akkor is olyan lassú leszel, hogy gyalog is otthagylak. 

Trondam bosszankodott, de sajnos Skye-nek igaza volt: a féreglyukhoz sietniük kellett, mert ha 
elhalasztják, akkor egy újabb napot kell várniuk, amit már biztosan nem élnének meg. Most kell 
menniük, de most meg még dúl a harc a „Vörös köd”-nél. És ha oda egy tiszta célpont érkezik, ami 
nem tudja álcázni magát, akkor azonnal lelövik és minden hiába volt. De ha Skye hajójával mennek, 
akkor úgy tudnak az átjáróhoz jutni, hogy senki észre sem veszi őket. Persze csak addig, míg be 
nem ugranak, mert akkor ugye leesik az álcázás. 

Skye a hallottak alapján megkockáztatta azt, hogy a hajóján is ott lesz a vírus, más szóval a min-
dent vagy semmit elvet követte. 

Trondam úgy döntött, így tesznek. Csak a Falcon-nal mennek. 
– Oké Skye, akkor a te ladikoddal megyünk!
– Hé, ez nem ladik, hanem egy remek bénító hajó. Bár Caldari gyártmány de akkor is rohadt jó.  

Kész csoda, hogy ilyet összehozott ez a nyomi nép.
Mivel a beszélgetőcsatorna nyitva volt a másik siklóhoz, így Forg, Ykai és Erl is hallották ezt. 
Nem szóltak semmit, csak szájukat húzták. Skye pedig későn vette észre ezt és vörös fejjel vala-

mi magyarázatféleségbe kezdett, de a Caldari zsoldosparancsnok leintette: 
– Tudom, hogy érzel, már láttam rajtad első találkozáskor. De most… khm… őszintén szólva 

nem érdekel. 
Hát persze, hiszen kisebb gondjuk is nagyobb volt ennél. 
A hangárkezelő személyzetnek kiadták az utasítást a speciális szállítókonténer Falcon-ba tételé-

re. Ebben volt Miss Fran és a kopasz. Majd megérkeztek a kompok is és átszálltak, a kis gépek el-
váltak a sikló testétől és a Falcon felé vették útjukat. 

Éppen a „Dorothy” felett szálltak el, és Trondam halovány mosollyal nézett saját hajójára. 
Amint a kompok a Falcon-hoz értek, rádokkoltak, nyomáskiegyenlítés, majd besétáltak a hajó-

ba. Skye mutatta az utat nekik, merre, majd futtában itt-ott rácsapott a falon kapcsolókra, beindítva 
ezzel a különféle rendszereket. Legénységéhez intézett pár mondatot, de mivel nagy részben erre 
fejlesztett cyborg-ok voltak, nem sokat beszélt velük. 

Jura-t befektették egy kabinba, és mivel a férfi percenként elájult, majd észhez tért, így teljesen 
hasznavehetetlen volt. 

Mindenki más a hídon gyűlt össze és bekapcsolták az erőtérszékeket, majd beültek és a kékes 
energiahálót is magukra kapcsolták. Majd figyelték Skye-t, amint megnyitja a tüzéréhez és navigá-
torához a beszélőképernyőket. Most láthatták, hogy mindkét legénységi tag erre fejlesztett cyborg 
volt, kiváló tüzérségi és navigálási képességekkel, de kihagyták belőlük a viselkedési programokat. 
Vagyis egyszerű gépnek lehetett őket tekinteni mindenféle érzelem nélkül. 

A Falcon készen állt az indulásra. Skye most nem mutatkozott kis hisztérikus picsának, mint ed-
dig, hanem kőkemény csajnak látszott, ahogy precízen, fegyelmezetten ellenőriztette gépi legénysé-
gével a rendszereket és ő maga is tesztelte a modulokat. A harci felderítő hajó készen állt az indulás-
ra. 

A nő Trondamra nézett, aki értette a pillantás lényegét: felhívta Draclira-t és jelezte, hogy men-
nek ki. 

– Vettem Trondam Rei! – válaszolt a nő. 
– Hogy áll a csata a „Vörös köd”-nél?
– Szarul. Még mindig osszák egymást. Az Angel Kartellnek már alig maradt pár tucat hajója, a 

Concord-nak még vagy kétszáz, a Haditengerészetnek is kábé ennyi, nekünk pedig szintén pár köte-
lék, összesen 370 hajó… nem, várj, 369… rohadt élet… 368…

– Falcon-nal megyünk Draclira – jelentette Trondam – úgyhogy tudjuk álcázni magunkat, de el 
kéne takarítani az űrszemetet is az útból. 

– Jó, meglesz. Az állomás előtti flotta készen áll a kíséretetekre. Leadtam a hajótok adatait ne-
kik, nem fognak „véletlenül” kilőni. 
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– Értettem Draclira. Maradjunk kapcsolatban!
– Rendben Trondam Rei. 
Elnémították egymást, de a beszélgető képernyőket nem zárták be. Elég egy gombnyomás, vagy 

egy hangosabb, kép felé intézett szó és a hangadat átvételi rendszer újra bekapcsol. 
Skye megpróbált engedélyt kérni:
– „Aliastra kereskedelmi központ”, itt az „Éji Tündér”, azonosítószám CF 879546, kidokkolási 

engedélyt kérek. 
Nem válaszolt senki, hiszen a személyzet nagy része már az evakuációt követve valahol kint 

volt az űrben egy mentőhajóban. 
Skye pedig mintha ezt nem tudná, vagy nem akarná elhinni:
– „Aliastra kereskedelmi központ”, itt az „Éji Tündér”, azonosítószám CF 879546, kidokkolási 

engedélyt kérek. 
Megint semmi válasz. A nő még mindig nem adta fel:
– „Aliastra kereske… 
– Skye édes drágám! – kezdte Trondam kedves hangon, majd megemelte a hangerőt: – Menjünk 

már ki innen a picsába, nem látod, hogy nincs ott senki?
– Jó, jó megyünk, tudod, a megszokás – magyarázkodott a nő. 
– Látom neked se kellett még sebesen elhagynod semmi állomást – szólt be Trondam. 
– Hát, mert én jó kislány vagyok, talán azért – mosolygott Skye. 
A Falcon elemelkedett a parkolóállásról és elindult a hangár kijárata felé. Több hajó száguldott 

ki-be, vigyázniuk kellett,  nehogy idebent összeütközzenek. Mentőhajók és siklók repesztettek el 
mellettük, nagyobb hajók elől is ki kellett térni, mert azok a manőverezőképességük hiányában ezt 
nem tudták megtenni.

A Falcon kiért az állomás elé, ahol már a Blood Raider flotta egy része várta. 145 hajó állt ké-
szen a kíséretre. 

A Falcon közéjük repült és beállt az egyik formációba. 
Az egyik kötelék parancsnok megnyitott egy csatornát a hajóhoz:
– Kouron Okal flottaparancsnok jelentkezik a tiszta vér híveinek flottájából! Hívom Skye Arran 

és Trondam Rei pilótákat az „Éji Tündér” nevű Falcon-on. 
Trondam Skye mellé állt és megerősített azonosítást küldtek:
– Itt Skye Arran az „Éji Tündér” fedélzetéről. Mellettem áll Trondam Rei. 
– Itt Trondam Rei, jelenleg utasként az „Éji Tündér” fedélzetéről. Jelenlétem megerősítve. 
– Értettem Skye Arran és Trondam Rei. Álljanak össze a 12-es kötelékkel, hogy együtt tudjunk 

ugrani a vérben gazdag Concord pilótákhoz. 
– Ne, ne! – kérte Skye. – Ha álcázás nélkül esünk ki a hipertérből, azonnal ránk lőnek majd. 
– Értettem Skye Arran! Akkor a flotta előremegy, a mi kötelékünk az utolsó, ugorjon tőlünk 

száz kilométerre. A tíz túl kevés, ha roncs közelébe érnek, kikapcsol az álcázó modul. És közvetle-
nül nem tudnak az átjáróra ugrani, mert körbe van véve az egész terület térfogó szondákkal. 

– Vettem Kouron Okal! „Éji Tündér” indulásra kész. 
Ezzel a kalózflotta hajói irányba álltak egy még számukra ismeretlen koordináta felé. A vektor 

valahová a mély űr felé mutatott. 
A kalózhajók térhajtóművei egyenként keltek életre és a hajók elhúztak a messzeségbe. Egy kö-

telék az állomásnál maradt és őrizte a Falcon-t, míg az is a flotta után megy. 
Mikor megérkezett a jelzés, hogy jöhetnek, a Falcon hajtóművei életre keltek, meggörbítették a 

téridőt és a hajó elrepesztett az állomás mellől. 
Átszáguldva a rendszeren a hajtómű kikapcsolt és a hajó lassulni kezdett. Közeledtek. Egy mil-

lió kilométer… harmincezer… kétezer… százötven… ötven… nulla!
A Falcon már repülés közben bekapcsolta álcázó modulját és láthatatlanul megérkezve fantaszti-

kus, ugyanakkor félelmetes látvány tárult szemük elé. 
A „Vörös köd” nevű, hatalmas kiterjedésű jelenség területén több száz hajó vívta még mindig 
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harcát egymással. Ki-be ugrottak, összegyűltek, lecsaptak, újra elhúztak, majd megint lecsaptak. 
Torpedók, rakéták, lézerek, részecskenyalábok szelték át az űrt és röppentek hajótól hajóig. Ron-
csok ezrei jelezték, hogy a harc már jó ideje zajlik, tömérdek mentőkapszula száguldott el egy állo-
más vagy bolygó felé. 

A pont, ahol kiestek a hipertérből pontosan száz kilométerre volt az imént beérkezett Blood 
Raider flotta utolsó hajójához képest. Az Angel Kartell már szinte teljesen ki lett irtva, alig néhány 
tucat hajóval igyekeztek távolságot tartani a nagy flottáktól, kötelékektől, de érdekes módon nem 
menekültek el. A Blood Raider kalózok a Concord-dal és a Haditengerészettel pedig továbbra is vé-
res harcot vívtak. 

Ezt az idilli látványt a „Vörös köd” jelenség kellős közepén megnyílt, vérvörös színű, pulzáló, 
hullámzó féreglyuk látványa tette még félelmetesebbé. Az átjáró olyan hatalmas volt, hogy szinte a 
teljes „Vörös köd” jelenséget átfogta. Bár valójában ez a név magának a féreglyuknak a neve volt,  
csak azért hívták így, mert mindig ebben a színes ködben nyílt meg.

Az analizálás alapján az átjáró még 52 percig lesz nyitva. Ez bőven elég arra, hogy bejussanak. 
De hogy bent mi van, arról halvány sejtelmük sem volt. 

Mivel itt most nemsokára szükség lesz koordinátákra, amit Miss Fran és Mr. Thorgan ismert, 
így Trondam felhozta őket a hídra. Aki még nem fertőződött meg a vírussal, az most maszkot vett  
fel, vagyis Forg, Ykai, Erl, Wasek. Skye nem kért ilyet, bízott teljes egészében abban, hogy sikerül 
bejutniuk egy darabban. 

Az újonnan beérkezett Blood Raider kötelékek nagy része belevetette magát a harcba, de akadt 
pár tucat hajó, ami a Falcon-nak kezdte el megtisztítani az utat: megkezdték a roncsok szétlövését, 
mert olyan sok volt ezekből, hogy képtelenség lenne átjutni köztük anélkül, hogy ne kapcsolna ki az 
álcázó modul. 

A Falcon megkezdte a közeledést a pulzáló, vörös színű féreglyuk felé. Nagyon félelmetesnek 
tűnt, főleg azzal a tudattal, hogy fogalmuk sincs, hová vezet. 

– Ugye tudják a titkos állomás koordinátáit? – kérdezte gyanakodva Trondam a nagyon fáradt-
nak tűnő szőkétől. 

– Hogyne tudnám Trondam Rei! – jelentette ki határozottan a nő. 
– Akkor kérem vigye be a rendszerbe! 
A nő az egyik konzolhoz lépett, kihúzta belőle a szabvány méretű csatlakozót, halántékán az 

észrevehetetlennek tűnő aljzatot a bőrt félrehajtva fedte fel, majd csatlakozott a hajó rendszeréhez. 
Kis idő múlva az adatok bekerültek a fedélzeti irányítómodulba. A nő kihúzta a csatlakozót, 

majd a kopasszal együtt ők is leültek és idegesen figyeltek. 
– „Éji Tündér”, itt Kouron Okal. Rengeteg a roncs, órákig tartana mindet kilőni, hogy tiszta le-

gyen az út. Próbáljuk a nagy részét elintézni, de nincs más választás: el kell indulniuk, mielőtt bezá-
rul a féreglyuk!

Skye egy finom káromkodást követően válaszolt:
– Értettem Kouron Okal. Falcon elindul. Ha kikapcsol a modulunk, azonnal elhúzunk innen. 
– Vettem „Éji Tündér”!
A Falcon óvatosan közeledni kezdett a féreglyuk bejáratához. Még több, mint 200 kilométer 

volt hátra.
Skye a navigációs adatokat követte, a többiek idegesen figyelték a nőt, és a navigátorának folya-

matos oda-vissza adatcseréjét. Ha kikapcsol az álcázó modul, akkor a Concord azonnal rájuk küld 
pár hajót és kifüstölik őket, mivel a Neocon kapcsolat miatt már tudják, hogy hajóban vannak.

Skye feszülten koncentrált. A roncsokból és konténerekből olyan rengeteg volt, hogy sokakban 
kételyek támadtak azt illetően, elérik-e a kaput egy darabban. 

Az egyik roncshoz nagyon közel kerültek, 3200 méterre kerülték ki úgy, hogy a Falcon-nak egy 
nagy ívű fordulatot kellett végrehajtania. Eközben szívük hevesen vert. Hajszál híja volt. 

Egy újabb roncsfelhőhöz érkeztek. 
– Segítsetek! – kérte a mellette ülőktől Skye.
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– És mégis hogyan? – értetlenkedett Trondam. – Szálljunk ki és toljuk meg? Vagy gyorsan pu-
coljuk meg az ablakot? 

– Nem te hülye – kiabált vissza idegesen Skye –, hanem úgy, hogy mondjuk Volre felemelhetné 
a csini seggét és lemehetne segíteni a navigátoromnak. Tudod, ezek cyborgok, nincsenek mindenre 
beprogramozva. És nem annyira  kreatívak,  mint  egy ember.  Te meg tényleg inkább kimehetnél 
megpucolni az ablakot, pöcs, ahelyett, hogy beszólogatsz!

Skye olyan mérges volt, hogy senki egy szót sem mert szólni. Hát persze, hogy ideges, hiszen 
most éppen ő felel mindannyiuk életéért. 

Volre kikapcsolta a biztonsági erőteret ülése körül, majd magát az ülőalkalmatosságot is lekap-
csolta, egy gyors csókot adott Mei-nek, majd elrohant. 

A Minmatar nő pedig megvonta a vállát a rá nehezedő tekintetek miatt:
– Szeret engem, mit csináljak? 
– És te őt? – kérdezte Ykai, zöld haja alól érdeklődve pislogva. 
– Hát, ez olyan érdekes kapcsolat – Mei hirtelen azon kapta magát, hogy milyen barátságosan 

válaszol a Caldari nőnek. Talán ha ezt túlélik, még barátnők is lehetnének. Ki tudja? 
– Hogyan jöttetek össze? 
Mei hirtelen elvörösödött, amint eszébe jutott a vetkőzős kártyaest, amiben Volre legyőzte őt. 
– Hát tudod, vicces helyzet volt. És…
Skye hirtelen rákiabált a két nőre:
– Kuss legyen!
A haja a sok turkálástól már össze-vissza állt. 
Mei és Ykai megvonták a vállukat, némán jelezve ezzel, hogy majd folytatják a locsogást… ha 

túlélik…
A roncsfelhőt kimanőverezték és jeleztek a Blood Raider flottának, melyeket kell kilőni, amiket 

semmiképpen nem tudnak kikerülni. 
– Trondam, gyere segíts te is! – kérte hisztisen a nő. 
– Mit segítsek? – ezzel a férfi lekapcsolta az erőteret és a nő mellé állt.
– Segíts a pályatervekben, kurva sok a roncs!
– Jó, oké – majd új képernyőket nyitott meg magának és segédkezni kezdett a nőnek. 
A Falcon eddig kiválóan kerülgette a roncsokat. Legtöbbjétől 4-5000 méterre el tudtak slisszol-

ni, akadt azonban olyan, amitől csak háromezerre. A Blood Raider kötelék pedig módszeresen taka-
rította a megnevezett roncsokat. Bejelölni nem tudták nekik ezeket, mert ahhoz ki kéne kapcsolni az 
álcázó modult, ami egyenlő lenne az azonnali halállal. 

A még javában harcoló felek pedig mintha észrevették volna azt, hogy a roncsokat kilövöldöző 
Blood Raider kötelék mintha takarítana valami előtt. Nyomban pár elfogóhajó röppent feléjük, és 
drónok tucatjai segédkeztek nekik. 

– Bassza meg! Sejtik, hogy itt vagyunk – jelentette ki Skye. Nyomban szólt a Blood Raider pa-
rancsnoknak. – Kouron Okal, le kéne szedni az elfogókat és drónokat, mert kiütik az álcázónkat.

– Vettem „Éji Tündér”! 
A kalózok letértek pályájukról és kis időre fegyvereiket az elfogók és drónok felé irányították. 

Gyorsan leszedték ezeket, de ezzel csak megerősítették: tényleg van itt egy álcázott hajó, ami előtt 
takarítanak.

A Concord egy fregatt köteléke feléjük repült. Nem tudták, hogy pontosan merre, de sejtették az 
irányt. 

Trondamnak remek mentőötlete támadt:
– Kouron Okal! Ne előttünk lőjék szét a roncsokat, hanem máshol. Hadd higgyék, hogy arra 

megyünk!
– Vettem Trondam Rei!
A Blood Raider kötelék más irányban kezdett roncsokat takarítani, így nem maradt más válasz-

tás: még óvatosabb és lassabb manőverezés következik.
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Még 140 kilométer volt hátra. Nemsokára elérik a térfogó szondákat. 
A roncsok közti manőverezés során úgy kellett koncentrálniuk, hogy szinte észre sem vették, 

ahogy eközben rugdossák a berendezést, széttúrják hajukat – különösen Skye – és idegesen nagyo-
kat lélegeznek, amint egy fémhulladékkupac pörögve száll feléjük. 

Elérték a térfogó szondákat. Ha itt buknak le, akkor nincs menekvés. Nem tudnak elhúzni. Bár 
tekintve a roncsok mennyiségét nem is nagyon tudnának felgyorsulni hipertérbe lépési sebességre. 

Újabb roncsok akadályozták a továbbhaladást, ezért pár lövésre megkérték Kouron Okal-t. A 
köteléke megnyitotta nekik a rést ezek közt, majd folytatták az elterelő roncslövéseket és harcba bo-
csátkoztak a rájuk küldött kisebb hajókkal. 

A Falcon átjutott a térfogó szondák által létrehozott villámló gömbön és folytatta útját a féreg-
lyuk hatalmas, vörösen pulzáló középpontja felé. Még 90 kilométer volt hátra…

Néhány elfogó a közelükben húzott el, az egyik 2118 méterre. Hajszál híja volt. 
A hajó piruettezni kezdett. Arra is kellett ügyelniük, hogy milyen dőlésszöge legyen, mert szinte 

minden méter számított most. 
Skye már úgy nézett ki, mint aki belenyúlt egy áramfejlesztő generátorba: a haja égnek állt, ösz-

sze-vissza meredeztek a szálak. Trondam arcán a fekete festék is már elkenődött volt, az ő haja is 
szerteszét állt, bár rövid szálai miatt nem nyújtott olyan lesújtó látványt, mint Skye. 

A következő roncsfelhő szerencsére kisebb hajóktól származott, így a térfogata miatt könnyebb 
kimanőverezhetőséget nyújtott. Egy-egy lövés erejéig segítséget kértek újra a kalózoktól, de csak 
addig, míg nem buknak le egyértelműen.

Az elterelés kiválóan bevált, Trondam ötlete megmentette őket… eddig legalábbis…
Már csak 70 kilométer volt hátra a féreglyuk bejáratáig. A közelben a harc nagyon látványos, le-

nyűgöző, félelmetes volt. A Concord és a Caldari Haditengerészet remekül helytállt, nem különben 
a Blood Raider-ek és az Angel Kartell néhány tucat hajója. Ez utóbbi flotta távolságot tartott min-
denkitől és mikor látták, hogy egy-egy kötelék meggyengül, nyomban odarepültek és befejezték a 
pusztítást. A Blood Raider-ek nagy figyelmet fordítottak a kapszulák elfogására, aminek sokszor az 
lett az ára, hogy hajó helyett inkább ilyet kaptak el. Az elfogott szerencsétlenek – ha nem lett kifüs-
tölve a hajó, ami elkapta őket – hamar lakomává váltak. Kiszívták a vérüket, vagy gyorsan lefogták 
és kivágták valami szervüket. És nem műtéti körülmények közt, altatva, hanem ébren, erőszakosan. 
A Concord és a Haditengerészet pedig az erős hajókra fókuszálta tűzerejét, de a rengeteg logisztikai 
cirkáló miatt képtelenség volt gyorsan megsemmisíteni ezeket. 

A Falcon már csak 60 kilométerre volt a bejárattól…
Újabb roncshalmaz állta útjukat és ekkor már csatahajók nagy térfogatú fémhulladéka töltötte 

be leginkább a kilátókat. A hajó fejre állt egy pillanatra, úgy manőverezett át 3514 és 2878 méterre 
két roncs között. Ismételten szükségük volt tűzerőre, így gondosan megadva a blokkoló törmelékek 
koordinátáit a kalózok gyorsan szétlőtték ezeket. 

Már csak 50 kilométerre voltak… Ezúttal egy nagyot kellett kerülniük. 
A Concord-os hajók látszólag még mindig keresték a Falcon-t, bár nem a jó helyen. Még mindig 

bevették az elterelési manővereket. Ezeket a kis gépeket a kalózok megpróbálták módszeresen ripi-
tyára lőni, de nem mindig sikerült. 

Már csak 40 kilométer volt hátra…
Konténerek voltak a következő, útjukat álló objektumok. Ezekben lőszerek, modulok és egyéb, 

a hajók megsemmisülése után fennmaradó alkatrész gyűlt össze. Az egyikhez nagyon közel tudtak 
csak elsuhanni láthatatlanul, mindössze 2023 méterre. Szoros volt. 

30 kilométer maradt…
A „Vörös köd” nevű féreglyuk már teljesen betöltötte a kilátókat. Olyan hatalmas kiterjedéssel 

rendelkezett, hogy hozzá képest a hajójuk piciny könnyű drónnak tűnt egy hordozóhoz képest. 
20 kilométer…
A roncsok fogyatkozni kezdtek. Már szinte könnyű volt kimanőverezni őket és Trondam át tu-

dott nézni más kijelzőkre is, hogy lássa a harcok állását: a hajók lassan fogytak, ami jelezte, hogy a 
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csata sokáig eltart még. 
10 kilométer…
Az út már tiszta volt. Trondam egy utolsó rádióadást küldött, mert nem tudta, hogy a kommuni-

kációs berendezések megfelelően működnek-e majd odabent. 
– Draclira! Elértük a féreglyukat – jelentette Trondam a nőnek. 
– Értettem Trondam Rei! Sok sikert odabent. 
– Köszönjük. Amint megvan az állomás és az ellenszer, sietünk ki és ahogy ígértük, átadjuk a 

szérum egy részét. 
– Ajánlom is – mondta a nő résnyire húzott szemekkel. – Tudunk megfelelő helyet biztosítani a 

testeteknek, ha át mertek vágni. 
– Tudjuk Draclira – nyelt egyet Trondam. – Megérkeztünk. Megyünk be. 
– Sok sikert még egyszer Trondam Rei! 
Bontották a vonalat.
A Falcon leállította hajtóműveit. A hajó műszerei jelezték a féreglyuk adatait. Záródás 28 perc 

múlva. Vagyis már nem jutnak ma ki innen. 
– Készen álltok? – kérdezte Skye össze-vissza meredező hajjal, táskás szemekkel a koncentrá-

lástól. 
Az utasok bólintottak, hüvelykujjukat emelték fel. Készen álltak. 
Miss Fran és Mr. Thorgan arcán érdekes izgatottság látszódott. Újra itt vannak. 
– Akkor kapaszkodni, megyünk be! 
Ezzel Skye kikapcsolta az álcázó modult. A következő fél másodpercben máris jelek tucatjai ér-

keztek, amint hajók célozták be őket. De már nem volt lehetőségük semmire: a Falcon engedett a 
féreglyuk enyhe gravitációs mezejének és hagyta magát. Az átjáró beszippantotta a hajót…

Célba értek… Sikerült… Már csak azt nem tudta senki, hogy most hova fognak kerülni…

ISMERETLEN NAPRENDSZER…
ISMERETLEN RÉGIÓ…
ISMERETLEN KONSTELLÁCIÓ…

A féreglyuk  egy  ismeretlen  helyzetű,  besorolású  és  eredetű  rendszerbe  vezetett.  Közepén 
pedig… egy hatalmas fekete lyuk volt…

Nem voltak bolygók, sem aszteroida mezők. Nem volt semmi. Ellenben sok gáz ködöt jeleztek a 
műszerek kisebb-nagyobb kiterjedésben. Ezek közt akadtak bolygó méretűek, egészen az apró, hajó 
méretű pamacsokig. 

A gravitáció olyan erejű volt, hogy a hajónak újra kellett kalibrálni a műszereit. Szerencsére ezt 
önmagától meg tudta tenni, nem kellett emberi segítség sem. 

Az első percben némán bámulták a kilátóablakon át a fenséges, mégis félelmetes központi tér-
torzulást: a fekete lyukat. A világegyetem legpusztítóbb ereje formálódott meg ezekben a jelensé-
gekben. Magukba szívtak mindent, ami a közelükbe került és a távolban lebegő égitesteknek is csak 
idő kérdése volt, míg belátják: nem ők az erősebbek.

Egy közeli csillagköd vörös színben fürösztötte a fényvédővel ellátott ablakokat. 
Skye és Trondam máris elemezték a beérkezett adatokat. Látták, hogy módosulni fog az aktivált 

modulok hatásfoka. Úgy tűnt, gyorsabban tudnak majd haladni valamivel, de ellenben egyéb dolgok 
kevésbé lesznek hatékonyak, ezt még azonban nem tudták, mi lesz.

Már két perce nyűgözte le, ugyanakkor meg is rémítette őket a látvány. Nem minden nap láthat-
nak fekete lyukat, ez kétségtelen. 

Két perc után jutott csak eszükbe az, amire egyből gondolni kellett volna. Ez pedig az volt, hogy 
mi van, ha jön utánuk valaki? Nyomban lefuttatták a szkennereket, de a rendszer teljesen üres volt.  
Egy kivétellel: valahol, valami állomást jeleztek a műszerek. Ez az. Itt van. 
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Na de mégis, hol van a Concord, a Caldari Haditengerészet és az Angel Kartell? Sehol senki.  
Csak ők. Nem jöttek be a rendszerbe utánuk. Vajon miért? Talán tudják, hogy itt mi van bent? Tud-
nak valami olyasmit, amit kéne tudniuk Trondaméknak is? 

A férfi nyomban a szőkéhez fordult és felelősségre vonóan kérdezte tőle: 
– Miért nem jött senki utánunk? 
– Fogalmam sincs – rázta a fejét a nő. – Nincs ebben a rendszerben semmi különleges. Egy fe-

kete lyuk, de nem az az egyetlen az univerzumban, szép gázködök, és ennyi. Nincs ötletem, miért  
nem jöttek be az üldözőink. 

– Trondam – jelzett Volre a navigátor mellől a képernyőn – nekem…
– Fogadjunk, rossz előérzeted van, igaz? – vágott bele a Minmatar férfi a Gallente szavába. – 

Hát most én is csatlakozom hozzád, mert most aztán én is húznék innen. Bár a tököm se tudja, 
miért, ha nincs idebent semmi. Egyszerűen csak minden porcikám azt kívánja, tűnjek a francba in-
nen. 

– Én is így érzek – csatlakozott Skye a kialakuló pánikhangulathoz.
– Úgyszintén – tette fel Mei a kezeit. 
– Itt is – jelzett Forg két társa helyett is. 
– Mi ez a hülye érzés? – folytatta Trondam az érzések elemzését. – Ti is azt érzitek, mintha 

ezernyi szem figyelne minket? Mint mikor leülsz egy budira, de közben egy kamerába bámulsz? 
– Jaja, vagy mikor éppen öltözök és mintha valaki lesne engem – mondta Skye. 
Mindannyian egyetértettek abban, hogy ez az érzés nem természetes. Valami furcsa van idebent. 

És talán ennek köze lehet ahhoz, hogy az üldözőik miért nem jöttek be utánuk ide. Lehet, hogy csak 
tiltott ez nekik, vagy féltik az életüket, vagy nincsenek erre építve a hajók, vagy ki tudja? De az biz-
tos, hogy egy árva lélek sem jött utánuk.

Ennek miértjét ráértek kideríteni. Most a legfontosabb az állomás volt. Végre már itt vannak. 
Skye a már rendszerbe vitt koordináták felé állította a hajót és beléptette a hipertérbe. 
A Falcon gyorsabban száguldott, mint remélték, közel kétszeres sebességgel. Közeledtek…
Már nem volt messze az első gyorsítókapu, ami az állomáshoz vezetett. Három ilyenen kellett 

átjutniuk… Már csak félmillió kilométer… Húszezer… Háromezer… Ötszáz… Száz… Megérkez-
tek…

Feltűnt a hatalmas gyorsítókapu. A Falcon egészen apró volt az óriási építményhez képest. Ez 
még mind rendben is lenne, hiszen ki ne látott volna gyorsítókapukat. Azonban volt valami más is, 
amire Miss Fran-ék – az éktelen káromkodásból ítélve – nem számítottak: olyan gázköd, amilye-
nekből harci drogok gyártásához lehet alapanyagot kinyerni, csak ezek a jelenségek meglehetősen 
halálosak voltak, ugyanis időnként berobbantak… 

– Ezt miért nem mondták a kurva életbe – üvöltött Trondam, miközben segédkezett Skye-nek 
felmérni a gázködből időnként kitörő anyagok reakcióját a hajó pajzsaihoz képest. 

– Nem volt itt, mikor mi kijöttünk – kiabált vissza a nő, majd a hajó hirtelen megremegett: be-
robbant az első felhő. 

A Falcon pajzsainak jelentős része kékes fénnyel enyészett el. 
– És akkor hogy került ez ide? – kiabált még mindig Trondam. – Idetette valaki? 
– Nem tudom a jó életbe – üvöltött vissza a nő. 
– Maga rohadt…
A férfi nem tudta folytatni, mert a gázköd újra berobbant. A hajó ugyan egyben maradt, de jócs-

kán odébb lökődött. 
Volre kezdte el békíteni a tajtékzó Trondamot:
– Nyugi! Ez egy…
– Mi az, hogy nyugi? Most döglünk meg mindjárt egy ilyen el nem mondott dolgon.
– Azért mondom, hogy nyugodj már le, mert ez a gázköd akkora, mint egy bolygó. Vagyis ke-

ring. Mikor Miss Fran-ék kijöttek, nem volt itt. De most itt van, mert a keringés ide mozgatta. 
Trondam füstölgött magában, de nem tudott mit tenni. 
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– Kapcsolódok rá a kapura és behúzunk. Ott talán rendben van minden – közölte a mentőötletet 
Skye. 

A Falcon aktiválta a gyorsítókaput, és felette elszáguldott a messzeségbe.
Jó pár másodpercig robogtak át a sárgás, néhol zöldes ködön. Majd elérték a másik kaput csak 

éppen… száz kilométerre voltak tőle… És még mindig bőven benne a gázködben…
Senki nem beszélt  senkivel,  mert  a saját,  minél cifrább káromkodásaikkal voltak elfoglalva. 

Észvesztő módon kapkodták ujjaikat a megnyíló billentyűzetek felett, kiabáltak egymásra. 
A hajókat irányítani nem tudó utasok csak csendben figyeltek és magukban valami fohász félét 

mormoltak. Igen, tudták ők is, hogy egy ilyen gázköd kinyír egy hajót könnyűszerrel. Hacsak nem 
nagyobb egy csatacirkálónál. 

De a Falcon nem volt ilyen nagy. Az egyetlen dolog, ami meg tudta menteni, az a rá épített pajzs 
kiterjesztő modul volt és a visszatöltő. 

Ez utóbbit bekapcsolták, majd javítani kezdték a lemálló első védelmi vonalat. 
– Kapcsoljunk rá!
Skye navigátora beindította az utánégetőt és a hajó felgyorsult. Míg elérték a második kaput ad-

dig még négyszer robbant be a gázköd és szinte már alig volt pajzsa a hajónak. 
Trondam és Skye izzadtan igyekeztek, hogy megmentsék mindenki életét. Volre nemkülönben a 

cyborg navigátor mellett mindent beleadott. 
A második kapuhoz érve Skye már őrülten nyomogatta az aktiváló gombot. Amint a közelbe ér-

tek, a kapu bekapcsolt, majd átküldte a hajót a harmadik, utolsóhoz. 
A Falcon ismét átszáguldott a sárga-zöld színű, bolygó méretű gázköd egy szegletén. 
A harmadik kaputól csak nyolcvan kilométerre érkeztek meg. Újra felgyorsítottak és igyekeztek 

feléje. 
Közben a gázköd néha tíz, néha negyven másodpercenként robbant be. De az általa okozott sé-

rülés mértéke nem változott. 
A pajzsok teljesen elfogytak a Falcon-ról. Már a páncélzatot tépázták meg a gázköd berobbaná-

sai. A pajzs visszatöltő modul ugyan mindig adott egy kevés védelmet, de a következő robbanásban 
elemi erők söpörték el.

Végül elérték a harmadik kaput is és mikor a kijelzők vörös villogása mellett sivítás is hallat-
szott, a szerkezet bekapcsolódott és belökte a hajót a mély űrbe.

Átszáguldottak az utolsó szakaszon és megérkeztek: a piciny állomástól húsz kilométerre ve-
szett el a kapu által generált gyorsító energia.

A gázköd itt nem volt olyan koncentrációjú, mint az előbbi szakaszokon, így a pajzstöltő modul 
szépen visszaépítette a hajó körüli láthatatlan burkot.  

A fekete anyagokból épített  állomást szemügyre véve hasonló érzések kerítették hatalmukba 
őket, mint nemrégiben, az elhagyatott állomáson. Úgy tűnt, minden üzemel, van energia és az állo-
más dokkjainak automatikái képesek fogadni a hajókat. 

Egyszeriben újra rátört  mindenkire az az érzés, mintha valaki a közvetlen közelből figyelné 
őket. Skye folyamatosan futtatta le a szkennereket, de csak ők és az állomás voltak, semmi más. Mi 
a fene ez az érzés? Ki figyeli őket itt, egy ismeretlen rendszerben?

Miss Fran és Mr. Thorgan álltak fel a székekből és Trondamhoz intézték mondandójukat:
– Nos Trondam Rei, nem gondoltam volna, hogy sikerül idáig eljutnunk. Őszintén köszönöm 

ezt önöknek.
A férfi nem szólt semmit, csak száját húzva, szúrósan fürkészte a nő tekintetét. Persze, hiszen 

pár barátja odalett miattuk. Először Gourl Celt, akinek klónja őrizet alatt volt és már biztos börtön-
ben van. A második McDuglas, aki ugyan meghalt, de az ő klónja biztonságban volt. Aztán Wasp, 
akit széttépett egy robbanás. Hasonlóan az előző férfihez, ő is már megúszta a dolgot. Jura Uist 
harcképtelensége még gyógyítható, de Aylar, Croy, Max és Tiree elvesztése fájt a leginkább. Őket 
nem lehet csak úgy elfelejteni, hiszen miattuk haltak meg, vagy már vannak őrizetben. 

A szőke észrevette a férfi tekintetén, hogy ilyesmikre gondolhat, így csak némán, bűnbánóan le-
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hajtotta a fejét, majd elsétált a kopasszal együtt. 
Két kérdést még intéztek feléjük, melyek egyike az volt, hogy az állomás biztonságos-e, a másik 

meg az, hogy mennyi idő kell, míg elkészül az ellenszérum. 
A nő az előbbi kérdésre azt válaszolta, hogy ugyan biztonságos, de az ott is levegőben lévő ví-

rus nem lehet tudni, hogyan fog viselkedni, ha új emberek lépnek be, ezért ezt kihagyták. A másik 
kérdésre a válasz az volt, hogy – mivel a szőke és a kopasz ismerte itt a járást – egy óra és készen 
lehet a szer. A további kérdésre, hogy erre mennyi az esély, a nő azt válaszolta, hogy több, mint 90  
százalék. 

Végül elvonultak és rádokkolva az állomásra bementek oda…

Egy óra múlva…

Miss Fran és Mr. Thorgan előjött az állomásból és miután elvégezték a fertőtlenítést, besétáltak 
a Falcon-ba, kezükben egy-egy fémbőrönddel: az antivírussal. 

A Falcon ledokkolt az állomásról, de csak a közelében lebegett. Úgy döntöttek, meg kell beszél-
ni, hogyan tovább. 

Az itt eltöltött idő alatt rájöttek arra, hogy miért nem jutottak ki innen sokan élve: a rendszerből 
nemcsak a rádióadások, de még semmiféle egyéb adat nem jutott ki. Vagyis még a klón aktivációs 
kérelem sem, ha valaki itt bent életét vesztette. Nem tudtak beszélni senkivel, nem tudták, mi most a 
helyzet az Antiainen rendszerben. Pusztán vakon kimenni és beleesni egy esetleges csapdába merő 
ostobaság lenne. De persze ettől azért se kellett félniük, mert a féreglyuk bezáródott. Egy nap, míg 
újra megnyílik. Hogy ez idő alatt kik nyernek csatát, kinek jön majd erősítése, körbeveszik-e a ka-
put, mind csak találgatás volt. 

Eközben Miss Fran-ék felértek a hídra és az ellenszérumot boldogan mosolyogva nyújtották át. 
A kérdésre, hogy sokszorosítható-e, az a válasz érkezett, hogy igen, könnyűszerrel. Mindenki, aki 
fertőzött volt, most beadta magának a szert. Végre. Egy gonddal kevesebb. Trondam egy adagot sa-
ját maga tett el, hogy ezt személyesen adja át Draclira-nak, és ezáltal lekerülnek a Blood Raider 
konyha étlapjáról. 

Hirtelen Skye-nek jutott eszébe egy olyan dolog, amiről elfeledkeztek: ez pedig az Angel Kar-
telles ügynök volt, aki az első megbízást adta és a jelek szerint saját szakállára akarja megszerezni 
az ellenszérumot. Ekkor összeállt a kép: az érzés, hogy valaki figyeli őket, akár egy álcázott hajóból 
is érkezhetett. Lehet, hogy itt van a közelükben az ügynök, egy ki tudja milyen hajóban. 

Tudták, hogy ha valaki nagyon jó, akkor egy hajó zsilipjét kintről is ki tudja nyitni és bejöhet. 
Ehhez olyan fokú ismeretek kellettek, melyekhez hozzájutni nagyon nehéz volt. 

– Védjük le a zsilipet! – nézett a nő könyörgően Trondamra. 
– Jó, jó ne félj! – nyugtatta leendő hitvesét a férfi. 
– Nézd, nézd, itt van a zsilip, bal oldalt az alsó részen – Skye nagyon félt. – Ide menjetek légy-

szi!
Trondam egy pillanatra boldogan nevetett fel, amint leendő hitvese retteg, de a többieket meg-

kérte és mindenki elhagyta a hidat, hogy a következő órákban a zsilipben lézengjen és elüssék az 
időt. 

Skye a hídon maradt Miss Fran-ékkal, mindenki más lement a zsilip szekció előtti folyosókra. 
Leültek a padlóra és mivel most nem volt az az érzésük, hogy valaki figyeli őket, így a borzalmas 
fáradtság nyomban eluralkodott rajtuk. Pihenésüket tompa döngések próbálták megzavarni, amint a 
gázköd berobbant, de itt olyan ritka koncentrációjú volt, hogy nem kellett attól tartani, nem bírja a 
hajó. A pajzs visszatöltő modul stabilan tudott üzemelni, ezért szinte gondtalannak érezve magukat 
pillanatok alatt álomba zuhantak. 

Skye gyorsan lefutott a zsilipszekcióba és némi élelmet és innivalót vitt az őrzőknek. Mindenki 
megköszönte az elemózsiát, Trondammal megcsókolták egymást, majd a nő visszaszaladt a hídra. 

Trondam még nem tudott aludni. Aylar és Tiree elvesztésén rágódott. Tudta, hogy ez az érzés rá 
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fog majd törni, de azt nem gondolta, hogy még a hulla fáradtság alatt is. 
Elgondolkodott az egész akciót elindító Angel Kartelles ügynökön: lehet, hogy már itt van velük 

a rendszerben, de az is elképzelhető, hogy kint vár majd rájuk. Akárhogy is legyen, egy biztos, hogy 
nem jó neki, ha bárki is megszerzi a vírushordozó testeket és az antivírust. De ha innen kimennek,  
jó eséllyel nagy erők várnak rájuk. Mégis, hogyan akarja majd elhalászni őket a rendőrség, a kato-
naság és a kalózok elől? Ügyesnek, vagy pedig nagyon befolyásosnak kell lennie. Vagy pedig egy-
szerűen csak türelmesnek, hiszen elképzelhető, hogy egy álcázott hajóban itt van már mellettük. És 
akármikor támadást indíthat úgy, hogy kinyitja a zsilipet és betör a hajóba. Akárhogy is legyen, ha a 
zsilipet választja az ügynök és emberei – mert biztosan van neki pár – akkor azok először az itt pi-
henőkön kell, hogy keresztülverekedjék magukat. Forg, Ykai és Erl kiválóan teljesítettek a harcok-
ban, és pusztán ők hárman elegek lennének. Most azonban szunyókáltak. Hát persze, mert baromi 
fáradtak voltak. De persze itt volt még Volre is, aki szintén elég hatékony tudott lenni – de nem így,  
álomba zuhanva –, és itt volt Mei, a legjobb harcos közülük. De most ő is aludt. Wasek-re pillantott  
és látta, hogy a férfit is elnyomta az álom, de fegyvere még mindig keze ügyében volt. 

Mivel nem tudott aludni, úgy döntött,  megnézi jóbarátját,  Jura-t.  Szerencsétlen férfi fél arca 
megégett és leszakadt a bal lábszára. Egyik sérülés sem volt olyan, hogy újratenyésztett sejtekkel és 
végtagokkal ne lehessen orvosolni, de jelen pillanatban valahol az öntudatlanság és ébrenlét között 
utazgatott. 

Elindult, hogy gyorsan megnézze a férfit. De pár lépés után egy furcsaságba ütközött: zárva volt 
a szakaszoló ajtó. Pedig nyitva hagyták, ez biztos. Rányomott a falon lévő érintkezőre, de az ajtó  
nem nyílt. 

Biztos üzemzavar, hiszen a gázköd robbanások megtépázták rendesen a hajót. Felhívta Skye-t, 
hogy nyissa ki az ajtót, de a nő nem válaszolt. Na, mi van, te is elaludtál édesem? Gondolta magá-
ban a férfi. 

Úgy döntött, inkább Miss Fran-ékat hívja fel, hogy ébresszék fel Skye-t, de ők sem reagáltak. 
Ez már kezdett nyugtalanító lenni. Mi van, ha támadnak és nem tudnak szólni nekik? Ezen bukná-
nak el? Vagy lehet, hogy menekülni kéne a hajóval és nem tudnak, mert a kapitány… alszik?!

Trondam visszasétált Volre-hoz és Mei-hez majd felébresztette őket. 
– Mi van? – kérdezte álmosan a Gallente férfi. Mellette Mei is csak nagyokat pislogott. 
– Tudsz szakaszoló ajtót nyitni manuálisan? 
– Tudok, de inkább meg szoktam nyomni a gombot mellette a falon. És tudod, akkor az magától 

kinyílik – ásított Volre. 
– Na ne hülyéskedj! Gyere akkor nézd meg ezt! Ez nem nyílik. 
– Csodálkozol? Ennyi gázköd robbanás után kész csoda, hogy még egyben van ez a bárka. Ne 

csodálkozz egy nem működő ajtón. Szerintem más is bekrepált, nem csak az. Ja, és…
– Na jól van, gyere nyisd már ki, és ne akadékoskodj állandóan mert hülyét kapok tőled. 
Volre feltápászkodott,  majd odasétált a szakaszoló ajtóhoz. Megvizsgálta a panelt,  lenyitotta, 

majd mögé nyúlt, be a falba. Hirtelenjében visszarántotta a kezét és úgy tűnt, az álmosság elszállt a 
szeméből. 

– Mi van? – kérdezte gyanakodva Trondam mert látta, hogy Volre nem azért húzta vissza a ke-
zét, mert véletlenül feszültség alatt lévő kábelt érintett, hanem azért mert valami mást talált. 

– Hú baszd meg – kezdett elfehéredni a férfi. 
– De mi van, mond már! – kezdett el hisztis lenni Trondam. Talán ráragadt Skye-ről ez? 
–  Ez  az  ajtó… ó  te  jó  ég… központilag  van  lezárva… és  el  vagyunk  vágva  a  hajó  többi 

részétől…
– Központilag? Az hogy lehet? Ki zárta le? Skye elaludt, és Miss Fran-ék is. Na meg…
– Ne engem kérdezz, hanem ostoba kis barátnődet, hogy mi történt itt!
– Annyira azért nem vagyok ostoba, mint hinnéd! – a hangosbemondóban Skye Arran hangja 

élesen, nagy hangerővel hallatszott. Mindenki fel is ébredt. 
Trondam újra hívni próbálta a nőt, mert nem hitte el, hogy tényleg ő beszél, de nem reagált, en-
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nek ellenére a hangja jól hallható volt újra. 
– Ne hívj Trondam édesem, hát hallod a hangom, nem elég ez neked? – majd egy hisztérikus ka-

caj hallatszott. 
Ez a hanghordozás több volt, mint gyanús. Már mindenki felébredt, talpra állt és hallgatták a 

most merőben más hanghordozású Skye Arran beszédét, akinek képe ki is vetítődött a folyosóra. 
– Most biztos csodálkoztok, hogy miért beszélek így hozzátok. Trondam, emlékszel arra, mikor 

megkerestél, hogy jöjjek veled erre az akcióra? Annyira izgultam, hogy vajon felhívsz-e, de szeren-
csére megtetted. Ha nem hívsz, akkor is találkoztunk volna mindenképpen, tudod? 

– Hogy érted ezt? – kezdett elfehéredni a férfi. Egy olyan válasz fogalmazódott meg agyában, 
amire még gondolni sem akart… Nem, ez nem lehet… ő nem lehet…

Skye pedig mintha olvasna a férfi gondolataiban, folytatta: 
– De bizony Trondam édesem. Lehetséges.  Emlékszel az Angel Kartelles ügynökre akitől  a 

megbízást kaptad? Bizony, bizony drágám! Én voltam az! 
A földre fegyverek koppantak, amint többen kiejtették a kezükből ezeket a döbbenettől.
– Te? Te? 
– Igen, én, én – Skye arca pimasszá vált. – Már jó ideje az Angel Kartellnek dolgozom, csak 

senki nem tud róla. De ez a mostani akció merőben más fordulatot hozott. 
– Te mocskos nyomorult kurva – kiabált rá Mei a nő képére. 
– Az azért nem vagyok, csak szeretem a férfiakat. Te talán nem? – kacsintott Skye. 
Legtöbbjük még olyan sokkhatás alatt volt, hogy még mindig nem tudott megszólalni. Skye Ar-

ran, a hülye hisztis, kislányos tyúk volt az Angel Kartelles ügynök… 
– Ráadásul mindenki szépen bevette az álcámat, a kislányos viselkedésemet. Bár bevallom – 

biggyesztette le elismerően ajkait a nő –, hogy nagyon késpenge élen táncolt az egész akció. 
Trondam tátott szájjal hallgatta leendő hitvesének mondandóját. Bár ez a házassági ajánlat itt és 

most véget ért. Nem lesz itt már semmi. 
– Érdekel az egész akció, hogyan terveztem el az egészet egymagam? Hm? – kérdezte Skye kis-

lányos ártatlanságot erőltetve arcára. 
Trondam minden erejét összeszedve bólintott, mellette a többiek csendben maradtak. 
– Kezdem az elején. Ugye egy ismeretlen Angel Kartelles ügynök kért meg téged, hogy szaba-

dítsátok ki Miss Fran-ékat, igaz? 
– Aha, igaz…
– Na, az az ügynök ugye én voltam, csak eltorzítottam az adást, férfinak öltöztem, és férfi han-

got kölcsönöztem magamnak. Azért hívtalak téged, mert ismertelek és tudtam, sok haverod van. 
Maguk Miss Fran-ék még ekkor maguk sem tudták, mi rejtőzik testükben, de én igen. Ezért hozat-
tam ki őket. Ti azonnal elbasztátok az akciót, ezért a Concordocska ugye üldözött. Mikor eljutotta-
tok a Messoya kolóniáig, és Miss Fran-ék lementek, még akkor mit sem sejtve, az tökéletes volt 
arra, hogy a vírust demonstráljuk. Utána közöltem csak velük az igazságot, és ezután hívtál fel en-
gem. Gondolkodtam, mi lett volna, ha nem keresel meg, akkor más tervet eszeltem volna ki, de ez  
így volt a jó. Aztán jött sok olyan dolog, amit magam sem tudtam számításba venni, a sok harc kö-
zött én is odavesztem volna, de mivel számítottam erre, hogy megtörténhet, a klónomat megfelelő 
biztonságba helyeztettem a Concord elől. Így ha meghalok, rám nem csapnak egyből bilincset, mint 
rátok fogják majd. Ha meghaltam volna, akkor máshogy kaplak el titeket, de mivel nem haltam 
meg, így most teszem ezt. 

– És, és miért csináltad ezt? Megéri átverni barátokat ezért? 
– Barátokat? – kérdezte hitetlenül a nő. – Hát tudod, a barátok itt olyan dolgok, amik szinte nem 

is léteznek, ha meg mégis, akkor az első érdekember tönkre is teszi ezeket. Ez a világ rohad. A pénz 
irányítja. Ja, és igen, megéri átverni barátokat ezért, mert van neked fogalmad, hogy most, hogy 
megvan a víruska és antivíruska,  tudod,  mi pénzt kereshetek ezzel?  Trilliókat.  Megvehetek egy 
egész konstellációt is, ha akarom. És meg is fogom venni.

– És az Angel Kartell mit fog ehhez szólni? – próbálta Trondam sarokba szorítani, vagy leg-
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alábbis megingatni a nőt. 
– Leszarom, mit mondanak azok a barmok. Elloptam az orruk elől a vírust. Ők se tudják még, 

hogy én adtam nektek a megbízást. Rengeteg ügynökük fordul olykor-olykor ellenük, hát miért épp 
én lógnék ki a sorból? 

– De levadásszák utána mindet. Téged is le fognak vadászni. 
– Miért vadásznának? Ők még mindig egy másik ügynököt keresnek, akit magam raboltam el és 

zárattam be egy privát fegyházba, elloptam a hangmintáját, így a kalózok őt és nem engem keres-
nek, érted?

A Skye képét figyelő emberek arcára zavarodottság ült ki. A nő kiadta magát kis hülye picsának, 
ártatlan kislányos Falcon pilótának, de valójában ő az egész balhé kirobbantója. Sőt mi több, zseniá-
lis tervvel verte át az egész bagázst. 

– Tudod Trondam drágám…
– Ne hívj drágámnak te ribanc! – kiabált Trondam. 
– Ó, jól van, tudom, hogy érzel. Valójában remek kiképzést kaptam a kalózoktól, hogyan adjam 

be magam kis hülye tyúknak. Jól sikerült – vigyorgott eszelősen az ártatlan arcú nő. – Ja, és amúgy 
örültem annak, hogy megkérted a kezem, tudod, őszintén szólva még most is benne lennék, mert 
azért téged nagyon kedvellek ám – bájos pillantás következett, de inkább csak egy mosolygó kígyót 
juttatott eszébe az ájulással küszködő embereknek. 

– Igen, persze, benne vagyok, hogyne, alig várom az esküvőt csak ne csodálkozz, ha az oltárig 
nem bekísérlek, hanem odarugdoslak majd. 

– Trondam szívem, komolyan mondtam. Gyere velem! Állj velem össze!
Ez az ajánlat olyan volt, mintha a saját levágott karját kellene ízletesen átsütve megenni. 
– Ez nem fog menni ribike – vágott vissza mérgesen Trondam. 
– Gondolkodj már! Szeretsz engem, szereted a testem…
– Most már csak a tested, de az is már inkább csak boncolva nyújtana érdekességet.
A nő szúrós tekintettel nézett Trondam szemébe. 
– Hát jó – sóhajtott fel Skye. – Akkor ha magadtól nem, akkor erőszakhoz folyamodok. 
– És mit teszel? Feladsz minket? Vagy lelősz? 
– Nem egészen. Nézd csak meg, hol vagytok!
Erre a kijelentésre összerezdültek: a zsilipszekcióban voltak. 
Ekkor hirtelen zöldes erőterek keltek életre és a falhoz szögezték őket. Úgy körbezárta testüket, 

hogy még a hangok is tompán jutottak el hozzájuk és érezték saját leheletüket is. 
Egyetlen kivétel volt, aki köré nem záródott erőtér: Wasek. 
– Na figyelj Trondam! Most erőszakkal bírlak jobb belátásra, hogy csatlakozz hozzám. Figyelj! 
Wasek rémült arccal fordult meg és látta, hogy a külső és belső zsilip nyílását jelző fények ki-

gyulladnak. Rögtön ocsúdott, valami fogódzó után nézett, de csak ekkor vette észre, hogy a hajó 
ezen szekciója már át volt építve. Minden kapaszkodót leszereltek, a réseket befoltozták. 

A külső és belső zsilip egyszerre kezdett nyílni és az űr kegyetlen vákuuma azonnal kirepítette 
Wasek testét az űrbe…

A Minmatar férfi egy ismeretlen rendszerben, kristályosra fagyva lelte halálát, ahonnan még a 
klónaktivációs kérelem sem jutott ki…

A zsilipek visszazáródtak, vaskos oszlopokban fúvódott be a levegő és az erőterek felengedtek. 
Rémült arcuk elárulta, hogy Skye most azt csinál velük, amit akar. Akár az egész csapatot ki-

vághatja az űrbe és elszelel a vírussal és antivírussal. 
Trondam magában a legkülönfélébb jelzőkkel illette a Gallente nőt, de egyiket sem mondta ki. 
– Na Trondam édesem, mit szólsz? Wasek most az örökkévalóságig itt fog lebegni, még a klón-

ját sem tudja majd aktiválni. Jó, mi?! – vigyorgott újra eszelősen. 
– Te mocskos ribanc – sziszegte maga elé a férfi. 
– Kaptam ám kiképzést szájról olvasásra is édesem. Tudom, hogy szeretsz… a magad módján – 

kacsintott a nő. 
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– Nem szeretlek ringyó! – kiabálta Trondam. – Rühellek és örök életemben rühellni is foglak. 
Skye-nek elborult az agya. Látszólag senki nem értette, hogy ezt – azok után, amit tett – hogyan 

gondolhatta komolyan, vagyis hogy Trondam majd mellé áll? 
– Hát jól van Trondam – a nő arca egyszeriben félelmetessé vált. 
Az erőterek újra bekapcsoltak és a falhoz rántották őket. 
– Na, ki legyen a következő? Lássuk… Ecc-pecc-kime-hetsz 
Szörnyülködve nézték Skye kegyetlenségét az erőterek szorításában. Megmozdulni sem tudtak.
A számolgatás Volre-ra esett. A férfi erőtere felengedett és a zsilip melletti fények felgyulladtak. 
A Gallente férfi szíve hevesen kalapálni kezdett. Szerelme, Mei pedig minden erejét összeszed-

ve próbált kiszabadulni, de reménytelen volt. Vége. Túlélték a Concord-ot, és sok egyéb mást, erre 
meg ez a mocskos rohadék ribanc végez velük. 

– Mondj egy pápát a Minmatar picsának cuki Volre. Te is nagyon tetszettél ám, de azzal a szu-
kával még én sem szívesen szálltam volna szembe érted. 

Volre életében az utolsó másodpercek voltak ezek, eközben Mei szemébe nézett, elködösödött a 
tekintete, hiszen a saját élete kezdett leperegni. 

Majd megtörtént: a zsilipek nyílni kezdtek és a vákuum… nem vitte ki a férfit… ugyanis nem 
volt vákuum. 

Skye kacagott a képernyőn, de hirtelen abbahagyta, amint látta: hiába nyílt ki a zsilip, nem vitte 
ki az űr vákuuma a férfit. Az ajtó túloldalán, az űrhajó oldalán, egy apró mentőkabin volt rácsatla -
kozva a hajóra. Vagyis hiába nyílt ki a zsilip, ugyanúgy megmaradt a belső légtér. 

Skye mintha nem hitte volna el, hogy ez történhet, ellenőrizte a zsilipet, de minden rendben 
volt. Honnan került akkor oda ez a mentőkabin? Egy másodperc múlva a hangosbemondóban fel-
csattant egy újabb hang és megjelent a kép is, egy másik nőé, aki fegyelmezett, tekintélyes arisztok-
ráciával rivallt rá Skye-re: 

– Hagyd abba ezt a hülye játékot Gallente kurva!
A hang tulajdonosa nem volt más, mint:
– Aylar! – kiáltották egyszerre örömteli arccal a még erőterek fogságában lévő emberek. 
– Igen, itt vagyok gyerekek. Visszatértem tökorrú 'matar – kacsintott a nő Trondamra.
– Amarr ribanc! – kiabált Skye, de tehetetlen volt. 
Aylar a saját képe mellé kivetítette a kinti űr szegletét és jól lehetett látni a Falcon oldalán a rá-

tapadt mentőkabint, közvetlenül mellette pedig az Absolution tekintélyt parancsoló tömege lebegett, 
minden fegyverrel a harci felderítő hajót célozva. 

– Na te kis Gallente szajha. Tudod-e, hogy mit keresek itt? 
– Nem, de nem is érdekel. Trondamék és a vírus, meg az antivírus is nálam vannak – válaszolt 

eszelősen Skye és észre sem vette, de közben még nyálzott is. 
– De én meg leszedlek a kibaszott égről a hajóddal együtt és nem leszel trilliárdos. 
– De leszek, mert a klónom…
– Nem jut ki innen a klónaktivációs kérelem te ostoba, elfelejtetted?
Skye mintha sakkot kapott volna, egy pillanatra csendben maradt. Majd magabiztosan újra neki-

kezdett. Biztosan erre is kapott kiképzést. 
– Akkor mind meghalunk. A Vírus benned még ott van. Még nem kaptál ellenszérumot. És ha 

kilősz, nem is fogsz kapni már. 
Most Aylar maradt csendben. Ez bizony igaz volt. Ha szétlövi a Falcon-t, akkor odavész az anti-

vírus is. De ha nem tesz semmit, akkor itt dekkolhatnak az idők végezetéig és mindössze a mostani-
nál is jobban megutálják majd egymást. 

– Oké Skye, van egy ajánlatom. Add át Trondamékat, Miss Fran-ékat és felezzük el az antiví-
rust.

– Ó persze. Akkor nem marad semmim. Nem, nem, ez így nem jó – rázta kócos fejét a nő. – 
Miss Fran-ék itt maradnak, de átadom Trondamékat és az antivírus egy részét. Így ti élve maradtok, 
megléphettek és mindenki megy a maga útján. 
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– És Miss Fran-ékkal még meg fogsz fertőzni egy csomó mindent, mi? – gyanakodott Aylar. 
– Még szép. Máshogy hogyan lehetnék dúsgazdag? Kereskedni fogok. Leküldöm őket, utána 

meg eladom az antivírust. 
Skye hídján ekkor vörös jelzések keltek életre: behatoltak a hajóba egy szemétkidobó zsilipen 

át. 
– Amarr kurva! – kiabált idegesen Skye. 
– Beszoptad ribanckám! – kacagott Aylar. – Bevetted a csalit az alkudozásról, de közben Tiree 

bejutott a hajódba Croy-jal és Max-szal. 
Skye üvöltött tehetetlen dühében, de nem tudott tenni semmit. Végső szóként még annyit mon-

dott: 
– Oké Amarr szuka. Akkor búcsúzz el mindenkitől! – Ezzel a nő kikapcsolta a hangosbeszélőt, a 

kijelzőt és felengedte az erőtereket. 
Volre és Mei azonnal  összeölelkeztek.  A többiek felkapták fegyvereiket.  Aylar  képe látható, 

hangja még mindig hallható volt. 
– Figyelj 'matar – kezdte Trondam felé címezni mondandóját. – Tuti lehallgat minket ez a ri-

banc, ezért kódolva beszélünk. Max már kialakított egy csatornát, el van küldve a kommunikátoro-
tokba. 

Mindannyian megnyitották a titkos csatornát, amit Skye nem tudott lehallgatni. Ezen kezdtek 
beszélni:

– 'Matar, hallasz? – kérdezte Aylar. 
– Igen, hallak. Hú baszd ki, de jó, hogy itt vagy. 
– Tudom, én is örülök. Rohadt mákunk volt, mikor lezuhantunk, akkor a DED már körbevett, de 

épp egy Angel Kartelles csapat támadta őket hátba. Ezt kihasználva el tudtunk tépni és egy másik 
siklót találtunk, majd egy Concord-os űrsiklóval hagytuk el a bolygót. Aztán tuti emlékszel, de Max 
elkérte tőled a felvételt az Angel Kartelles beszélgetésről, emlékszel?

– Aha. 
– Na, mikor már az űrsiklóban voltunk, akkor lett készen a kitisztítása ennek. És akkor tudtuk 

meg, hogy a felvétel eredeti hangja Skye Arran-é. Mikor meg az űrben voltunk, beszálltunk a kis 
hajómba és jöttünk utánatok. Szerencsére nem késtünk el. 

– Hogyan jutottatok a féreglyuk közelébe? 
– Nem volt nehéz, mivel már csak pár tucat hajó vívta harcát. Mentünk mint az állat, közben 

meg lelőttünk mindenkit, aki az utunkba került. Ennyi. 
Trondam felkacagott. 
– De kurva jó újra hallani a hangod. 
– A tied is. 
Mindannyian megköszönték Aylar-nak, hogy utánuk jött. Nélküle már mind kint lennének kris-

tályosra fagyva az űrben.
– Na de most 'matarkám, el kell kapnunk ezt a ribancot!
Hirtelen Max hangja nyílt meg mindenki felé. 
– Figyelem, harci robotok lepték el a Falcon-t. 
– Mi van? Honnan van ennek ilyenje? – hüledezett Aylar. 
– Amúgy sziasztok! – köszönt mosolyogva Max. 
Mindannyian köszöntötték a férfit és Forg egy nagyot füttyentett is neki. 
– Nem tudom, honnan van ilyenje, de van és kész. Tiree megy értetek Trondam. 
A szakaszoló ajtó üvegén ekkor Tiree szkafanderes alakja látszódott. Integetett, majd kinyitotta 

az ajtót. 
Felnyitotta a sisakot, és majdnem hanyatt esett, ahogy Trondam hozzá futott, hogy átölelje. 
– Hé, hé Trondika, így akarsz ledönteni a lábamról? Miért nem kérdezel meg inkább? Nem fo-

gok ám nemet mondani – kacsintott Tiree. 
A férfit nem érdekelte, ki mit gondol róla. Piszkosul örült, hogy viszontlátja régi társát. 
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Majd felsóhajtott és nagyon dühös arccal, fegyverét készenlétbe helyezve a plafon felé nézett és 
felüvöltött: – Skye, most megyek és kinyírlak!

Tíz perc múlva…

– Kettő van a kabinokat összekötő folyosónál – üvöltötte Forg, amint rohant visszafelé a folyo-
són, miután végzett a gyors felderítéssel. Mögötte a falakba gépágyúlövedékek csapódtak, eltéveszt-
ve őt. 

A harci robotok – amikből tíz darab kószált a folyosókon és rájuk vadászott – valójában burko-
latlan emberszabású harci  cyborgok voltak,  kezükben gépfegyverekkel.  Plazma,  részecskeágyúk 
benti használata esetén félő lett volna, hogy átégetnek fontos berendezéseket, ezért választották a 
ballisztikus puskákat. 

Forg visszafelé rohanva bevetődött egy kabinba és ajtajába állva várt. A kezében a részecske-
ágyú túl ormótlan volt a szűk folyosókon való harchoz, ráadásul nála is félő volt, hogy át fog égetni 
valamit. 

Mei a plafonra lógott, belekapaszkodva energiakábelekbe. A Forg-ot üldöző két cyborg előbuk-
kant a saroknál és megállás nélkül lőttek. A nő ekkor engedte el magát és közéjük ugorva lekasza-
bolta őket. Intett Forg-nak, majd egy szerelőaknába mászott be és valahová máshova igyekezett. 

Egy másik folyosón Trondam, Tiree és Max haladtak a híd felé. Hirtelen egy gép lépett eléjük 
az egyik fordulóból, de még mielőtt lőhetett volna, ártalmatlanná tették. 

Skye képe néha felvillant, mivel kiválóan tudta követni a harci eseményeket. Tett egy-két beszó-
lást, pusztán azért, hogy a harci morált rombolja, de nem sikerült neki teljesen ez. Túlságosan utál-
ták már. 

Croy egyedül akciózott, rohant sarokról sarokra, szétkaszabolta, lelőtte azokat a gépeket, amik-
kel találkozott. Testében a sok harci tapasztalat mérföldes előnyben részesítette azon cyborgokkal 
szemben, amik nemrég gördültek le a gyártósorról. 

A három fronton zajló harc a hajóban összesen öt harci gép likvidálását jelentette. Még ugyan-
ennyi maradt, ráadásul Skye a hajó egész rendszerét irányította és orruk előtt zárt le ajtókat, elre-
kesztette őket hosszabb rövidebb időre. Azonban Max a hajó egy biztonságos pontján, rácsatlakozva 
az irányítórendszerre éppen ezen a téren vívott csatát a nővel. Amit Skye lezárt, azt Max kinyitotta, 
amit a nő lekapcsolt, azt a férfi visszakapcsolta.

Forg, Ykai, Erl és Volre egy másik Cyborg-ba futottak bele, ami meglepetésszerűen pördült ki 
egy sarok mögül. A sorozat eltalálta Erl-t, akinek mellkasán hatalmas lyukak éktelenkedtek és hol-
tan terült el a folyosón vérbe fagyva. 

De a gépnek ez volt az utolsó cselekedete, mert a többiek lekaszálták. 
Skye képe jelent meg: 
– Nocsak, nocsak, mintha valaki elhalálozott volna – mondta gúnyosan, majd a kép eltűnt. 
Forg olyan mérges volt, hogy Volre jobbnak látta, ha pár lépés távolságot tart tőle. 
A vérbe fagyott tetemet hátrahagyva beljebb nyomultak. 
Trondam, Tiree és Max éppen egy kis beugróban bújtak meg, ahol az Amarr férfi rá volt csatla-

kozva az irányítórendszerre, hogy az eszelős nő akcióit meghiúsítsa. Ezt eddig remekül végezte. 
Hirtelen Skye képe jelent meg előttük: 
– Trondam szívem, van ám még sok robotom. Kiküldjem? Hm? Nem gondoltad meg magad in-

kább és jössz velem? Még abbahagyhatjuk.
– Menj a picsába – mondta a férfi, de hirtelen olyat látott, amitől vigyor terült szét az arcán. 
Skye még nem vette észre, de a képen látható volt, hogy Mei már ott van mögötte és vörösen iz-

zó szemekkel ő is a kamerába néz. Bejutott valami szerelőaknán át.
A Galente nő még nem vette észre a másikat. 
– Tudod Trondam, az az igazság, hogy ha csatlakoznál hozzám, akkor sokra vihetnénk együtt. 

Nem kell, hogy szeress, de veled szoktam a legszívesebben kefélni. Te kis faszlovag – kacsintott a 
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nő, majd arca hirtelen megdermedt: Mei mögötte állva a kardját az álla alá tette, készen arra, hogy 
lenyesse a fejét. 

A következő pillanatokban a harci cyborgok kikapcsolva csuklottak a földre és az űrhajó min-
den zugában kivetítődött Skye és a mögötte álló Mei képe. Vége. Elkapták Skye Arran-t, az Angel 
Kartelles ügynököt. 

A hajó minden ajtaja megnyílt és szabad út vezetett a hídra. 
Mikor besétáltak, a magabiztos Skye arca már halálosan rémült volt. Tudta, hogy neki most vé-

ge. 
– Engedd el! – szólt rá Trondam Mei-re. 
Skye arcán düh, sírhatnék, könyörgés, félelem keveredett furcsa grimaszba. 
– Trondam… figyelj… én…
– Szerinted érdekel bárkit is, amit mondani akarsz? – kérdezte a férfi dühös tekintettel. Ezzel 

megfogta Skye haját, megrángatta és arcát az egyik falba verte. 
A nő orra vére eleredt, majd a földre roskadva még mindig gonoszul vigyorgott. 
– Na mi van Trondam? – kezdett el gúnyolódni. – Nem mersz megütni még jobban, mert azért 

kedvelsz, ugye? Szeretsz? 
Trondam válaszként a hajánál fogva állította talpra a nőt, majd fejét még kétszer a falba verte és 

lelökte a padlóra. 
Skye már belátta, hogy veszített. Meg fog halni, meg fogják ölni. Neki vége. 
A hídon hirtelen Aylar képe jelent meg: 
– Nehogy kinyírjátok! Trondam, hallod?!
A Minmatar férfi arca annyira elborult volt, hogy legszívesebben a zsilipig rugdosta volna Skye-

t. Aki pedig véres, és kötekedő arccal nézett fel és pimaszul vigyorgott. 
– Nem nyírom ki – szedte össze minden erejét Trondam, hogy ezt kimondja. 
– Helyes – bólogatott Aylar, mert látta, hogy a férfi kezd lenyugodni. – Átadjuk a Concord-nak, 

aztán majd azok gondját viselik. 
Skye arcára kiült a pánik. Szeretett volna mondani valamit, ami biztosan arra irányulna, hogy 

inkább öljék meg, de ezt nem tudta megtenni. Trondam megfogta a nőt és a földre teperte, arcát a 
fémpadlónak nyomta és hátracsavarta a kezeit. A többiek segítettek neki és egy bilincset tettek a nő 
csuklójára. Skye nyöszörgött, kérlelte őket, hogy ne tegyék ezt, de senki nem figyelt rá.

Talpra állították. Véres arca, kócos haja lesújtó látványt nyújtott. Mindenki sajnálkozva nézte a 
nőt. Hogy vetemedhetett erre? Ő a felelős milliók haláláért. Ő küldte le a vírusgazda testeket a boly-
góra. 

– Hozzátok át ide! – mondta Aylar.
Croy és Max kiráncigálták a nőt a hídról, aki visszanézett és Trondam szemébe fúrta tekintetét. 
– Még találkozunk – jelentette ki sejtelmesen.
– Nem hiszem édesem – mondta a férfi oda sem nézve. – Börtönben fogsz megrohadni. Majd 

akkor látjuk egymást, ha megyek és meglátogatlak. Talán…
Skye arca továbbra is rejtélyes volt, de végül Croy és Max kitaszigálták, hogy átvigyék az Abso-

lution-ba, ott bezárják, majd mikor visszaértek, egy Concord állomás előtt kidobják. 
Trondam még mindig nem tért magához. Ekkora csalódás régen érte. Egyik legjobb barátja, sze-

relme volt az egész balhé kirobbantója. Ezt nem lehet feldolgozni. Képtelenség. Hogy bízhat meg 
ezután bárkiben is? 

Azon kapta magát, hogy mindenki a reakcióját figyeli. Szinte majdnem sírt. Szédelgett. 
Volre és Mei összeölelkezve örültek, hogy vége. Forg és Ykai átcipelte Erl tetemét az Absoluti-

on-ba. 
Miss Fran és a kopasz – akik mindvégig megbilincselve és betömött szájjal ültek a híd egyik 

sarkában – most el lettek oldozva. 
A szőke Trondamhoz lépett és vigasztalóan a vállára tette a kezét. A kopasz úgy szintén. 
A férfi pedig még mindig a padlót bámulta. Még továbbra sem hitte el, hogy ez történt. 
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A zsibbadt csendben hirtelen Volre kiáltott fel: 
– Bassza meg, ez elindította az önmegsemmisítőt!
Aylar is hallotta ezt, így üvölteni kezdett: 
– Kifelé onnan Trondam!
Gyorsan ocsúdtak és máris a mentőkapszulák felé vették az irányt, amik közel voltak. Azonban 

Aylar eloszlatta a menekülési reményt:
– Ez a ribanc bénította az összes kapszulát. Nyomás a zsiliphez!
Akik még a Falcon-on voltak az Trondam, Volre, Mei, Miss Fran és Mr. Thorgan volt. A többiek 

mind már a parancsnoki hajón várakoztak és most idegesen figyelték a kijelzőket. 
Trondamék minden erejüket összeszedve rohantak a zsiliphez, ahová Aylar már egy ideje át-

küldte a mentőkabint. Ide kell beszállniuk. 
Már nem választotta el őket sok ettől, de a vörös önmegsemmisítést jelző szirénák jelezték: 
– Egy perc van hátra a hajó megsemmisüléséig… ötvenkilenc másodperc… ötvennyolc másod-

perc…
Rohantak. Trondam még el is csúszott az egyik folyosón, nekiesett a falnak, csúnyán beverte a 

vállát, de feltápászkodott és futott a többiek után. 
– Negyvenhét… negyvenhat… – a női hang kíméletlen volt. 
Trodamék a vártnál gyorsabban érték el a hajóra csatlakoztatott kapszulát, még Jura-t is össze 

tudták szedni, majd befutva becsukták az ajtaját. A nyomáskiegyenlítést követően a kis szerkezet el-
lökte magát a Falcon-tól és az ettől lassan távolodó Absolution felé lebegett. 

A számláló nullára ért és a Falcon egy hatalmas robbanásban megsemmisült. Darabjai nekicsa-
pódtak a mentőkabinnak, a parancsnoki hajónak, de nem tettek túl nagy kárt ezekben.

A kabin bedokkolt az Absolution-ba…

Öt perc múlva…

Trondam betaszította a megbilincselt Skye-t a kabinba, ahol fogva lesz tartva, míg átadják a 
Concord-nak. Az ajtóban farkasszemet néztek egymással: a nő szúrós, rémisztő tekintettel meredt a 
férfi szemébe, aki hasonlóan pillantott vissza. Még mindig nem hitte el, hogy jóbarátja, szerelme 
volt minden galiba okozója és felelőse majd egy millió ember halálának. Jó egy percig nézték így 
egymást, majd a férfi rácsapta a nőre az ajtót, aki még az utolsó pillanatig sem mutatott semmiféle 
megbánást. Folyamatos őrséget állítottak elé. Ykai kezdte a strázsálást. 

A többiek a hídon gyülekeztek. 
– Akkor most mit teszünk? – kérdezte Volre.
– Amint újra megnyílik a féreglyuk, kimegyünk innen! – jelentette ki Trondam. – Ha kijutunk 

épségben, akkor Skye-t átadjuk a Concord-nak. Mi pedig átadjuk a Blood Raidereknek az ellenszé-
rumot és szétválnak útjaink. Elbújunk, elrejtőzünk és nem ülünk hajóba jó ideig. Ez az egyetlen biz-
tos módja annak, hogy ne kapjanak el és a körözésünk elévüljön. Egyetértetek? 

Mindenki némán bólintott és úgy döntöttek, hogy a maradék húsz órában, míg várnak a féreg-
lyuk megnyílására pihennek egy kicsit. Már rájuk fért. Nagyon. 

Az, hogy mi vár rájuk a másik oldalon, szinte már nem is érdekelte őket. Talán a hatóságok, ta-
lán a kalózok. Ki tudja? 

De ez már egy másik történet…

VÉGE AZ ELSŐ KÖNYVNEK
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