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Όταν ο Έζρα Μπρίτζερ συναντά έναν φίλο από  
το παρελθόν, επιτέλους έρχονται στο φως κάποια 
μυστικά σχετικά με τους χαμένους γονείς του.  
Θα μπορέσει ο Έζρα να διαλευκάνει το μυστήριο 
της εξαφάνισής τους βοηθώντας ταυτόχρονα τους 
Επαναστάτες να πολεμήσουν την Αυτοκρατορία; 
Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ποτέ, καθώς 
ο πράκτορας Κάλους και ο τρομερός Ανακριτής 
συνεργάζονται για να σταματήσουν τους Επαναστάτες. 
Κι αυτοί, με τόσο επικίνδυνους εχθρούς,  
θα αναγκαστούν να δώσουν τη μάχη της ζωής τους!
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«Βγες από τον εαυτό σου» είπε ο Κέιναν Τζά-
ρους. «Συνδέσου με κάποιο άλλο πλάσμα».

Ο Έζρα στεκόταν με τον Κέιναν σε ένα χωρά-
φι έξω από το μηχανουργείο του γερο-Τζο, ένα 
συνεργείο όπου οι φίλοι του είχαν προσεδαφίσει 
το φορτηγό σκάφος τους, το Φάντασμα. Μερικοί 
μηχανικοί τριγυρνούσαν στην αυλή, αλλά οι φί-
λοι του Έζρα δεν είχαν πάει εκεί για να επισκευά-
σουν το αστρόπλοιό τους. Ο πόλος έλξης του συ-
νεργείου ήταν μια καντίνα, όπου ο γερο-Τζο σέρ-
βιρε ποτά και αναψυκτικά. Πουθενά αλλού στον 
Λοθάλ δεν μπορούσες να απολαύσεις το ποτό 
σου, ενώ άλλαζαν τους μετατροπείς ενέργειας του 
οχήματός σου.

Η Χέιρα, η Τουίλεκ πιλότος του Φαντάσματος, 
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είχε μπει στην καντίνα παρέα με τη Σαμπίν, τη 
γενναία καλλιτέχνιδα, που ήταν το πιο πολύχρω-
μο μέλος του πληρώματος, και τον Ζεμπ, τον γε-
ροδεμένο Λασάτ, που συχνά καβγάδιζε με τον 
Έζρα. Ο Έζρα μετάνιωσε που δεν είχε πάει μα-
ζί τους. Λαχταρούσε να πιει ένα παγωμένο ανα-
ψυκτικό απομονωμένος σε μια σκοτεινή γωνιά. 
Σήμερα ήταν μια μέρα που πολύ θα ήθελε να 
περάσει στα γρήγορα και να ξεχαστεί.

Μαχητές τη
ς

ΕΛΕΥΘ
ΕΡΊΑΣ
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«Να το κάνουμε κάποια άλλη φορά;» ρώτησε 
ο Έζρα. 

«Θα το κάνουμε τώρα». Ο Κέιναν κρατούσε 
μια πέτρα στο χέρι του. «Συγκεντρώσου».

Ο Έζρα ξεφύσηξε. Όσο πιο γρήγορα τέλειωνε 
αυτό το χαζομάθημα τόσο πιο γρήγορα θα έφευ-
γε μακριά από όλους. 

«Απλώς ρίξε την πέτρα, εντάξει;»
Ο Κέιναν πέταξε την πέτρα σε μια συστάδα 

χόρτων. Μια αγριόγατα πετάχτηκε γρυλίζοντας 
υπερασπιζόμενη την περιοχή της. 

«Δε φαίνεται να θέλει να συνδεθεί» είπε ο Έζρα.
«Αντιστέκεσαι και το διαισθάνεται» απάντησε 

ο Κέιναν.
«Το διαισθάνεται; Τι είναι, γάτα Τζεντάι;»
Σαν να κατάλαβε τα λόγια του, η γάτα χίμηξε 

πάνω του. Ήταν ένα άγριο, μικρό αιλουροειδές, 
όλο δόντια και νύχια. Ο Έζρα πάλευε με το ζώο 
προσπαθώντας να αποφύγει δαγκωματιές και 
γρατζουνιές.

«Δεν καταλαβαίνεις» σχολίασε ο Κέιναν.
«Καταλαβαίνω ότι αυτή η τριχόμπαλα προ-

σπαθεί να με σκοτώσει!» Με μεγάλο κόπο, ο 
Έζρα έσπρωξε την αγριόγατα από πάνω του και 
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την έριξε στο χώμα. «Τώρα δώσε μου το φωτό-
σπαθό σου και θα κάνω τη σύνδεση που θέλεις».

Ο Κέιναν έριξε στον Έζρα ένα βλέμμα που θα 
γέμιζε ενοχές μέχρι και Χατ. «Ορίστε;»

Ο Έζρα ξεροκατάπιε. Ένα από τα πράγματα 
που είχε μάθει ήταν ότι ο σαρκασμός δεν αποτε-
λούσε μέρος του κώδικα των Τζεντάι. «Απλώς δε 
βλέπω ποιο είναι το νόημα».

«Το νόημα είναι ότι δε ζεις μόνος σου. Είσαι 
συνδεδεμένος με κάθε ζωντανό ον του σύμπα-
ντος. Όμως για να το ανακαλύψεις αυτό, πρέπει 
να αφεθείς. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να συνδε-
θείς με τους άλλους». Ο Κέιναν κούνησε το δά-
χτυλό του και χαμογέλασε στην αγριόγατα. Μέσα 
σε δευτερόλεπτα, το ζώο γουργούριζε στα πόδια 
του. Ο Κέιναν το έκανε να μοιάζει με παιχνιδάκι.

Ο Έζρα έστρεψε αλλού το βλέμμα του παραι-
τημένος. «Τότε ίσως να μη γίνω ποτέ Τζεντάι».

Ο Κέιναν στράφηκε προς το μέρος του. «Μι-
κρέ, ό,τι κι αν σου συμβαίνει, φτύσ’ το». 

Φτύσ’ το. Αυτό έλεγαν μεταξύ τους ο Κέιναν και 
η Χέιρα όταν κάτι τους απασχολούσε. Όμως το 
πρόβλημα του Έζρα δεν μπορούσε να λυθεί με 
τη συζήτηση, διότι πολύ απλά δεν υπήρχε λύση. 
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«Συγγνώμη, Κέιναν. Δε θέλω να σε κουράζω. 
Απλώς σήμερα δεν είναι καλή μέρα» είπε ο Έζρα. 

«Σήμερα;»
Ο Έζρα μούγκρισε. «Η Ημέρα της Αυτοκρα-

τορίας».
Σαν να είχε δώσει το σύνθημα, μια μοίρα αυ-

τοκρατορικών μαχητικών Τάι έσκισε ουρλιάζο-
ντας τον ουρανό. Τρία από τα αστρομαχητικά με 
τα εξάγωνα φτερά αποσπάστηκαν από τον σχη-
ματισμό και προσεδαφίστηκαν στο συνεργείο. 
Οι μαυροντυμένοι πιλότοι ξεπρόβαλαν από τα 
ολοστρόγγυλα, σαν μάτια, πιλοτήρια. 

«Τι γυρεύουν τόσα πολλά Τάι τόσο μακριά;» 
ρώτησε ο Έζρα.

«Τίποτα καλό. Έλα» απάντησε ο Κέιναν.
Ακολούθησαν τους τρεις πιλότους στη γεμάτη 

κόσμο καντίνα. Άνθρωποι, ανθρωποειδή, ακόμα 
και ανδροειδή συνωστίζονταν στα σεπαρέ. Σε 
αντίθεση με ορισμένους, ο γερο-Τζο δεν έκανε 
διακρίσεις. Εφόσον είχες μονάδες για ξόδεμα, 
θα σου σέρβιρε οτιδήποτε επιθυμούσες, είτε αυ-
τό ήταν γάλα μπάνθα είτε λιπαντικό υγρό. 

Ο Κέιναν οδήγησε τον Έζρα στο μπαρ. Το 
πλήρωμα του Φαντάσματος σύχναζε εκεί κι έτσι, 
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ο γερο-Τζο τούς γέμισε αμέσως δύο κούπες. Κοι-
τώντας τριγύρω, ο Έζρα είδε ότι η Χέιρα και ο 
Ζεμπ είχαν πιάσει ένα σεπαρέ πίσω από έναν 
Ροδιανό με πετρόδερμα, που ρουφούσε μπαχα-
ρόζουμο. Η Σαμπίν στεκόταν δίπλα τους φορώ-
ντας τη μανταλοριανή πανοπλία της, αν και το 
κράνος της είχε μείνει πίσω στο Φάντασμα.

Οι αυτοκρατορικοί δεν κατευθύνθηκαν προς 
το μπαρ. Σάρωσαν με το βλέμμα τους το πλήθος 
και ο πιλότος που φαινόταν να είναι επικεφαλής 
έκανε νόημα στους άλλους δύο να πλησιάσουν 
στο τραπέζι του Ροδιανού. Τον ανάγκασαν να ση-
κωθεί όρθιος, ενώ ο αρχηγός τους ενεργοποιούσε 
μια ταμπλέτα δεδομένων. Στην οθόνη εμφανί-
στηκε η φωτογραφία ενός Ροδιανού.

Ο Έζρα ανοιγόκλεισε τα μάτια του. «Ο Τσί-
μπο» είπε.

«Τι;» ρώτησε ο Κέιναν.
«Τίποτα» απάντησε ο Έζρα. Είχε κάνει ό,τι 

περνούσε από το χέρι του για να θάψει εκείνο το 
κομμάτι του παρελθόντος του. Δε σκόπευε να αρ-
χίσει τώρα το σκάψιμο.

Ο επικεφαλής πιλότος σύγκρινε τη φωτογρα-
φία στην ταμπλέτα με το πρόσωπο του Ροδιανού. 



15

«Δεν είναι αυτός» είπε με ένα μουγκρητό απογοή-
τευσης. Έβαλε την ταμπλέτα στην τσέπη του, ενώ 
οι άλλοι δύο έσπρωξαν τον Ροδιανό πίσω στην 
καρέκλα του κι ύστερα και οι τρεις πήγαν στο 
μπαρ. Ο αρχηγός τους κοπάνησε τη γροθιά του. 
«Το αυτοκρατορικό Όλονετ θα έπρεπε να παίζει 
αδιάκοπα. Είναι νόμος».

Ο γερο-Τζο πάτησε έναν διακόπτη και ενερ-
γοποίησε έναν προτζέκτορα ολογραμμάτων πά-
νω από το μπαρ. Εμφανίστηκε το έμβλημα της 
Αυτοκρατορίας κι αμέσως μετά ο καλοχτενισμέ-
νος Άλτον Καστλ, ο παρουσιαστής του αυτοκρα-
τορικού δελτίου ειδήσεων.

«Σήμερα είναι η Ημέρα της Αυτοκρατορίας» εί-
πε ο Καστλ. «Γιορτάζουμε τη 15η επέτειο της σω-
τηρίας του γαλαξία, όταν ο μέγας αυτοκράτορας 
Πάλπατιν έθεσε τέλος στον Πόλεμο των Κλώνων 
και ίδρυσε την ένδοξη Αυτοκρατορία μας».

Ο επικεφαλής πιλότος ύψωσε το ποτήρι του 
και στράφηκε προς τους θαμώνες. «Τον ακούσα-
τε! Υψώστε τις κούπες σας προς τιμήν του Αυτο-
κράτορα!»

Λίγοι μιμήθηκαν την κίνησή του, καθώς η ει-
κόνα αλλοιώθηκε από στατικό ηλεκτρισμό. «Στον 
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Λοθάλ, ο κυβερνήτης Πράις οργάνωσε παρέλα-
ση…»

Ο Έζρα χαμογέλασε όταν η εικόνα του Καστλ 
αντικαταστάθηκε από εκείνη ενός γηραιότερου 
άντρα με μουστάκι, που το θεωρούσε καθήκον 
του να διακόπτει αυτές τις προβολές. «Πολίτες, 
σας μιλά ο εξόριστος γερουσιαστής Γκαλ Τρέι-
βις. Σας φέρνω νέα που η Αυτοκρατορία δε θέλει 
να τα ακούσετε. Σας καλώ να μποϊκοτάρετε τους 
εορτασμούς της Ημέρας της Αυτοκρατορίας εις 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνεχείς αδικίες 
του αυτοκρατορικού καθεστώτος».

Ο επικεφαλής πιλότος κοπάνησε ξανά τη γρο-
θιά του. «Κλείσ’ το!»

«Δεν μπορώ» είπε ο γερο-Τζο. «Ο νόμος».
Εκνευρισμένος, ο πιλότος στράφηκε στους συ-

ντρόφους του. «Έχουμε τελειώσει εδώ πέρα».
Ο Έζρα κοίταζε όλο αηδία τους πιλότους της 

Αυτοκρατορίας καθώς έβγαιναν από την καντίνα. 
Ακολούθησε ένας συλλογικός αναστεναγμός 
ανακούφισης και όλοι οι θαμώνες επέστρεψαν 
στα ποτά τους. Ο γερο-Τζο έκλεισε τον προτζέ-
κτορα.

Η Χέιρα, ο Ζεμπ και η Σαμπίν σηκώθηκαν 
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από το τραπέζι και πήγαν στο μπαρ, στον Έζρα 
και τον Κέιναν. «Πιλότοι Τάι σε περιπολίες; Τι 
συμβαίνει;» ρώτησε ο Κέιναν τον γερο-Τζο.

«Οι αυτοκρατορικοί έκλεισαν τα λιμάνια και 
έθεσαν σε τροχιά Σταρ Ντιστρόιερ. Έχουν απο-
κλείσει τον πλανήτη».

Ο Κέιναν γύρισε και κοίταξε τον πελάτη με το 
ακανθώδες κεφάλι που είχαν πλησιάσει οι πιλό-
τοι. «Κυνηγούν κάποιον Ροδιανό».

«Να χαίρεσαι που δεν κυνηγούν εμάς» παρα-
τήρησε η Σαμπίν.

«Με αυτό που έχουμε σχεδιάσει για τη σημε-
ρινή παρέλαση θα μας κυνηγούν αύριο» είπε ο 
Κέιναν.

«Θα πρέπει να το κάνετε χωρίς εμένα» είπε ο 
Έζρα και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

«Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις;» ρώτησε ο Κέιναν. 
«Έχω ανάγκη να μείνω λίγο μόνος. Η σημερι-

νή μέρα μού ξύπνησε κάποιες αναμνήσεις» απά-
ντησε ο Έζρα.

Ευτυχώς τον άφησαν στην ησυχία του. Διέσχι-
σε τα λιβάδια ως τον εγκαταλειμμένο πύργο τη-
λεπικοινωνιών που αποκαλούσε σπίτι του. Με το 
που μπήκε, τράβηξε ένα σκονισμένο κιβώτιο. 
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Έψαξε τα περιεχόμενά του, ώσπου βρήκε μια 
κάρτα-κλειδί.

Κάθε χρόνο, την Ημέρα της Αυτοκρατορίας, 
συνήθιζε να χρησιμοποιεί την κάρτα αυτή για να 
επισκέφτεται ένα άλλο μέρος που κάποτε απο-
καλούσε σπίτι. Πίστευε ότι φέτος είχε τελειώσει 
με αυτό, ότι η καινούρια του οικογένεια είχε αντι-
καταστήσει την παλιά για πάντα. Στο αντίκρισμα 
της κάρτας όμως κατάλαβε ότι αυτό δεν ίσχυε. 
Η όρασή του θόλωσε από τα δάκρυα. Δεν τα 
σκούπισε.

«Έζρα» είπε μια γυναικεία φωνή, που είχε να 
την ακούσει πολύ, πάρα πολύ καιρό.

«Μαμά;» Έκανε μεταβολή κοιτώντας γύρω 
του. Το γκαράζ του πύργου ήταν άδειο. Ήταν 
ολομόναχος.

«Έζρα». Τώρα ήταν η φωνή ενός άντρα που…
«Μπαμπά;» Κοίταξε ξανά γύρω του, αλλά, 

όπως και πριν, δεν υπήρχε κανείς. Το μυαλό του 
του έπαιζε παιχνίδια; Άκουγε φαντάσματα;

«Έζρα, πρέπει να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη» συνέχισε ο πατέρας του. «Ειδικά 
αυτούς που έχουν φασαρίες με την Αυτοκρατορία». 

Δεν ήταν κόλπο, ήταν ανάμνηση. Κατά πάσα 
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πιθανότητα ο πατέρας του είχε πει αυτά τα λόγια 
όταν ο Έζρα ήταν πιο νέος, και τώρα η συνείδη-
σή του του τα υπενθύμιζε.

Ο Τσίμπο. Ο Ροδιανός είχε μπελάδες και χρεια-
ζόταν τη βοήθειά του.
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