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fKdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 10: ENEMY WITHIN 

 
 
Galaxie se dostává do nového období. Temn ějšího období. Záhadný Profesor rozeslal své agenty do 
všech majoritních frakcí, geneticky upravil v ětšinu jejich voják ů a ovládl jejich špionážní sít ě. Jeho 
plán na ovládnutí známého vesmíru tak zapo čal. 
 
Každý v ůdce ví o prom ěnách svých voják ů, jenomže netuší strašlivou pravdu – že i ostatní m ají 
stejn ě mocné vojáky. Pravá podstata však z ůstala utajena všem. Vojáci jsou p řipraveni poslouchat 
rozkazy Profesora, kdykoliv se mu zachce, a nezasta viteln ě postupovat nap říč galaxií.  
 
Republika, d řívější strážce zákona a spravedlnosti, je nyní p říliš zaslepená propagandou Maršála. 
Shromáždila své jednotky k jednomu velkému úderu na  planetu Sigma Tertur, místo, kde se nachází 
poslední členové chisského rodu Uzumaky a Pán ů Síly. Ti jsou totiž nep řítelem číslo jedna. Zatím. 
 
 
Do Neprozkoumaných regionů letěla velká flotila Republiky. Její cíl byl jasný – Sigma Tertur. To byla 
planeta, na které sídlí chisský rod Uzumaky, vůdcové Pánů Síly. Republiková rozvědka tuto informaci 
zjistila přímo z řad Jediů, kteří ji zas odhalili díky svému Detektoru výkyvů Síly. Maršál přikládal tomuto 
útoku velkou politickou důležitost. Pánové Síly byli propagandou prezentováni jako největší zlo galaxie 
a občané Republiky budou šťastni, když budou definitivně zničeni. Navíc chtěl Maršál demonstrovat 
sílu prvních geneticky upravených pluků, které si nechal na zakázku vytvořit od Spara.  
 
Za pár dní flotila zachytila přítomnost plavidla, které už v záznamech figurovalo – loď Alkar. Alkar byl 
jednou z lodí Pánů Síly, takže je jasné, že jsou již blízko. Flotila se rozestoupila a brzy objevila cílovou 
planetu. Byla chabě bráněna. Nikdo zřejmě nepočítal s tím, že ji někdo objeví. Admirál vydal rozkaz k 
útoku. Lodě vyrazily kupředu a zničily vesmírné síly protivníka. Loď Alkar byla zničena jako jedna z 
prvních. Pak nastal výsadek pozemních sil. 
 
Mezi zástupy geneticky vylepšených vojáků však bylo i několik málo důstojníků, kteří zatím vylepšeni 
nebyli. Plukovník Rondel Fiix byl jedním z nich. Byl to již postarší muž, který sloužil Republice věrně 
už mnoho let. A nic na tom nezměnil ani nástup Maršála. Fiix vedl útok osobně a mohl tak dobře vidět 
nové vojáky v akci. Byli rychlejší, silnější a odolnější. Pánové Síly měli na povrchu několik chisských 
oddílů, které se dobře bránily. Ale nemohly odolávat dlouho.  
 
Za dva dny byla Sigma Tertur pod kontrolou Republiky, odolával pouze hlavní palác. Vojáci na něj 
útočili bez přestání a nakonec se do něj dobyli. Fiix nadšeně sledoval své podřízené, jak likvidují přesi-
lu gardy. Brzy bylo po všem. Sněm rodu Uzumaky byl zatčen a vyveden z paláce. Fiix nyní musel 
udělat jediné... Moc se mu nechtělo, ale byl to rozkaz od samotného Maršála. 
 
Nechal příslušníky rodu postavit do řady vedle sebe, tak aby za nimi byly vidět hořící trosky paláce. 
Zpravodajští droidi to všechno nahrávali do záznamů. Před Chissy se postavila popravčí garda a na-
mířila své blastery. Fiix ještě přečetl nějaký proslov, který byl také nahráván. Chissové žádné poslední 
přání neměli, chtěli zemřít se ctí. Garda vykonala rozkaz. Když bylo po všem, záznamy byly uloženy 
do databáze. Jakmile se flotila vrátí do dosahu Holonetu, budou odvysílány v hlavním vysílacím čase 
na všech kanálech. Fiix vstoupí do dějin – byl to on, kdo zničil galaktickou hrozbu. Maršál bude osla-
vován, vojáci budou slavní. Všechno to šlo perfektně. 
 
Když se jednotky vrátily do lodí, admirál přikázal zahájit orbitální bombardování. Planeta byla zdevas-
tována. Miliony nevinných mužů, žen, dětí, nemocných a starců zahynuly. Tohle ale do propagandy 
nepůjde. Na formalitky přeci nikdo nekouká. A kdyby na to někdo přišel, tak to přeci byli bojující nepřá-
telé, že?  
 
Flotila se vítězoslavně vrátila do území Republiky. Fiix se šel ohlásit u Maršála, podle rozkazu. Zprávy 
byly odvysílány a morálka občanů Republiky vzrostla. Některé nezávislé systémy se k ní ihned připoji-
ly. Buď je záběry ze Sigmy Tertur vystrašily, nebo vyburcovaly. Ať to bylo jakkoliv, Republika slavila. 
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Jedi Strod il-Vtemn a jeho mistr Mayolo utíkali uličkami jednoho imperiálního města. Monstrum, které 
se hnalo za nimi, bylo bezesporu děsivé, když dokázalo vyděsit i jeho mistra. Mohli si za to ale sami, 
měli být opatrnější, mnohem opatrnější, vždyť přece věděli, čemu jsou na stopě. A teď to bylo na sto-
pě jim. A zato konečně měli důkaz, po kterém tak dlouho pátrali, důkaz, který...  
 
Tok Jediových myšlenek přerušil výstřel z blasteru, který mu ožehl levý spánek. A další. A další. A 
další. Kdyby oba dva nevyužívali maximálně svých dovedností v Síle, každá z těch ran by pro ně byla 
smrtelná. Stvůra nikdy neminula. A nebezpečně se jim přibližovala, i když používali Rychlost. Měli 
podezření na existenci takovýchto tvorů, ale nikdy je ani nenapadlo, že by mohli být až TAK mocní. 
Strod to samozřejmě věděl už dávno a dost přesně. Další salva čtyř výstřelů. 
 
Mayolo už byl ale během unaven. Byl už přeci jen postarší pán, který měl svá nejlepší léta za sebou a 
takovýto dlouhý běh už dlouho nezažil. Mutant se za nimi hnal už dost dlouho, aby to vyčerpalo i mno-
hem zdatnějšího muže, než byl on. Rozhodl se proto, že zastaví a koupí tak svému žákovi čas. Strod 
s tímto jeho rozhodnutím nesouhlasil, ale nemohl nic dělat. Jeho mistr se otočil a tasil světelný meč. 
Chladnokrevně hleděl do tváře přicházející smrti a klidně odrážel všechny střely z jejích čtyř blasterů. 
Vzdálenost mezi nimi se rychle zkracovala a světelný meč začínal být užitečnější zbraní. Ještě pár 
kroků a nepřítel bude dost blízko, aby byly blastery neužitečné a on ho mohl zasáhnout světelným 
mečem. Vibromeče, se kterými je zahnal do téhle situace, už s sebou neměl, to byla chyba... Mayolo 
se připravil udeřit.  
 
Jeho první sek zničil dva blastery a druhý zamířil monstru na krk. Pohyboval se teď s maximálním 
zrychlením, kterého byl schopný. Cítil, jak jeho svaly a kosti protestují proti nezvyklému náporu. Tahle 
rána byla nejrychlejší, jaká sem mu kdy v jeho životě povedla. Bestie se ladně seku vyhnula a přiložila 
mu oba blastery pod hlavu a vystřelila dřív, než světelný meč stačil změnit směr letu. Mayolo byl mrt-
vý, ještě než dopadl na zem. 
 
Strod doběhl naprosto vyčerpaný k jejich člunu. Bleskově zapadl dovnitř, rychle se podíval, jestli ho 
mistr přeci jen nenásleduje a zabouchl dveře. Během vteřiny už byl v kokpitu, nastartoval motor a 
vznesl se do vzduchu. Chystal se vznést do vzduchu, když ucítil náraz na trup lodi. Vzápětí se ozvalo 
zadunění, jako kdyby někdo obrovskou silou praštil do vnějšího pláště lodi. Loď ale už byla tak deset 
metrů nad nejvyšší budovou, tak vysoko nikdo nemohl vyskočit! Další zadunění ho ujistilo o tom, že to 
nebude žádná porucha lodi. Pro jistotu vystoupal ještě dalších sto metrů a pak se šel podívat do 
střední části lodi, odkud se ozývaly ty podivné zvuky.  
 
Pohled, který se mu tam naskytl, byl přímo neuvěřitelný. Trup, silný tak, aby vydržel mezihvězdné 
cestování, se pomalu prohýbal dovnitř s každým dalším zaduněním. Ta bytost se musela držet vněj-
ších spár! Teď jasně viděl, jak moc ji podcenili. Rychle přiběhl zpět do kokpitu a nastavil maximální 
zrychlení z atmosféry. Loď vyrazila rychlostí, mnohokrát převyšující únikovou rychlost a během re-
kordního času byla mimo atmosféru. Il-Vtemn neměl žádný jiný způsob, jak odhalit někoho na povrchu 
lodi, než tam vyslat opravářského droida. Ten naštěstí nic neodhalil, a tak mohl v klidu zadat kurz ke 
svému cíli. Poslední, co by si přál, bylo přivést něco takového do chrámu Jediů. 
 
Maršál se dozvěděl o úspěchu plukovníka Fiixe a tak si ho nechal předvolat. Fiix je velmi překvapen 
tím, že s ním chce mluvit samotný vůdce Republiky. Dozvídá se, že ho chce Maršál přeložit do týmu 
„Republica“, protože jeho schopnosti se na to hodí. Maršál nabízí povýšení a osobní loď typu Mon 
Calamari. Fiix přijímá. 
 
Darth Raegar seděl ve své pracovně a prohlížel si pozůstatky po Dark Fighterovi, konkrétně jeho 
masku a meč. Z obou byla cítit pulzující Síla Temné strany. Raegar přemýšlel, co s nimi. Masku má 
svou vlastní, obyčejnou. Meč nepotřebuje, svůj tradiční má rád, nepotřebuje změnu. Už takhle má 
slabinu – nemá zrak, používá Sílu aby viděl. Ještě aby si vypěstoval závislost na neznámých artefak-
tech jako jiní zesnulí Sithové, to mu tak chybělo.  
 
Masku i meč naložil do lodi a s jedním otrokem odletěl na planetu Hoth. Na povrchu strávili několik dní 
hledáním správného místa, nějaké zapadlé jeskyně. Byla nenápadná, úzká, miniaturní a nestabilní. 
Poručil otrokovi, aby šel až na konec s oběma artefakty, vzal meč a masku a na zemi je rozdrtil, za-
tímco Raegar bude stát před ústím do jeskyně. Díky svému vidění Síly však spatřil, že otrok ho neu-
poslechl, masku si nasadil a chystal se utéci z jeskyně. Raegar, jehož schopnosti v Síle se za poslední 
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roky znásobili, sesbíral všechen svůj hněv z minulosti a za pomocí Síly nechal celou jeskyni zhroutit, 
každý kámen byl rozdrcen a zatlačen – otrok nepřežil a nebezpečné artefakty byly pohřbeny.  
 
Zpět na Pzobu nechal Raegar zaslat zprávu pro sithské důstojníky pracující u Imperátora, aby se co 
nejdříve vrátili domů. Vyslal také zprávu, že on je nyní novým vládcem Sithů a důstojníky potřebuje u 
sebe, aby je mohl plně zkonvertovat na svoji stranu. Potom je zas vrátí zpět do Impéria. Stažení dů-
stojníků od Badona byl poslední tah k celkové transformaci vojska. Vzhledem k budoucnosti galaxie 
se bude Raegar snažit znovu probudit Badonovo sithské já, aby spolupracoval s Vongy, protože je 
téměř jisté, že až propukne invaze, tak se Impérium bude bránit. 
 
Na Coruscantu, u bývalého Chrámu Jedi, přistála malá nákladní bojová loď, typická pro pašeráky. Z ní 
vylezl muž v brnění a táhl za sebou velkou tašku. Chvíli obcházel Chrám, pak vyrazil jedno okno a 
vlezl dovnitř. Nacházel se ve velké síni, ale ta ho nezajímala. Vešel do archívu, a pohlédl na kachlo-
vou podlahu. Pořádně si rozměřil kroky... a objevil tak tu, kterou hledal. Byla na jednom místě prasklá. 
Vsunul do praskliny prst a dlaždici vytáhl. Pod ní byla malá skrýš, kterou tam nedávno vyhloubil pro 
své pašerácké záležitosti. Kain se usmíval. Vložil do skrýše nějaké peníze a vytáhl balíček plný jedu, 
kterým se dobře zabíjí Sullustané, protože ti jsou takto zabiti při pouhém dotyku. Plánoval jednomu 
bossovi ze Sullustu trochu osladit večeři, protože jej nedávno podvedl v jednom z obchodu. Chrám byl 
tichý, proto se Kain rozhodl, že zde chvíli počká. 
 
Garra vyšel z hotelu s velkým balíkem peněz, které získal za odměny. Bylo také výrazně znát, že zlo-
činnost na Coruscantu klesla o několik desítek procent, v lovecké kanceláři byl známější, než její maji-
tel. Garra šel po hlavní ulici, když uviděl, jak dva Rodiani obtěžují lidskou ženu, která se na ně však 
jen klidně dívala a pak odešla do temné uličky. Rodiani ji pronásledovali. Garrovi to přišlo podezřelé a 
tak se za nimi vydal.  
 
Garra se vyklonil zpoza rohu budovy a viděl, že se žena zastavila a čekala na Rodiny. Když k ní došli, 
stalo se něco nečekaného – z postraních dveří vylezla parta chlápků. Byli divní a proto si je Garra 
prohledl svým zakrytým okem. Ihned tak zjistil, že to jsou Clawditští měňavci, stejně jako ona žena. 
Byla to pro Rodiany past. Garra se podíval do svých záznamů a zjistil, že je za ně velká odměna. Pro-
to se rozhodl zasáhnout. Když se objevil, žena ho zastavila. Její skupina tu byla dřív a pokud Garra 
neodejde, zastřelí ho také.  
 
Ale i Garra je odhodlán všechny postřílet. Žena náhle rychle utekla pryč a její kumpáni zahájili palbu. 
Rodiani v panice taktéž utekli. Garra využil svoji super-rychlost Síly a všechny lovce snadno pozabíjel. 
Když byli mrtví, odkryl své oko a rozhlížel se okolo. Hledal ty Rodiany. Spatřil je na schodišti Chrámu 
Jedi, v panice utíkali nahoru. Ale Garra opět použil svojí rychlost a objevil se na vrcholku schodiště. 
Rodiani začali prosit o život, ale Garra se nenechal přemluvit. Všechny zabil a usekl jim prsty pro iden-
tifikaci.  
 
Pak se otočil a začal si prohlížet Chrám. Cítil se divně a brnělo ho čelo, potom se mu vybavila vzpo-
mínka na Temného Jediho, jak cosi říkal o krystalu nebo něčem takovém. Mohlo by to mít velkou hod-
notu a proto se rozhodl, že chrám prohledá. Když vlezl dovnitř, bylo všude ticho. Garra si opět sundal 
roušku z obličeje a když to udělal, zjistil že v opuštěném chrámu není ani zdaleka sám. Roušku si 
znovu nasadil a čekal, co se bude dít. 
 
Kain uhasil čtvrtou cigaretu a rozhodl se, že už půjde. V levé ruce držel batoh, v pravé pušku. Když 
vstal, rozhodl se, že vyleze opět oknem, protože to měl k lodi kratší cestou. Když ale procházel okolo 
hlavní haly, jeho instinkty ho varovaly – někdo tam je. Evidentně nebyl v zorném poli, protože ani de-
tektor pohybu na jej neupozorňoval. Proto se opatrně přibližoval, dokud neuviděl postavu. Kdo by to 
mohl být? Policista? Těžko. Nějaký turista? Možná, ale nevypadá tak. Někdo, kdo sem přišel něco 
vzít? Možná jeho věci? Kain nechal pušku na rameni a předstoupil před neznámého. 
 
Garra se podíval do svého datapadu, ale za tohohle člověka žádná odměna nebyla. Garra mu tedy 
říká, aby v pokoji odešel. Svým okem prohlédl místnost a objevil tak skrýš pod podlahou. Přiběhl tedy 
k ní a nastražil tam výbušninu. Kain ho zatím jen překvapeně sledoval. Když však bomba explodovala, 
Kain stál zaražený. Garra mu právě rozmetal jeho kredity! Ten však neví, že majitel skrýše stojí přímo 
před ním a tak je v klidu. Odchází do sousední místnosti, kde pokračuje v hledání. 
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Kain však zachovává chladnou hlavu. Ta skrýš, kterou mu Garra rozbil, byla jen záložní. Mnohem 
větší skrýš je teprve pod ní. Kain skočil do díry a odevřel poklop do podzemní místnosti. Vzal všechny 
své věci, protože zde je už schované mít nemohl. Když z chrámu odcházel, uvědomil si, že toho muže 
zná. Uvědomil si, že jediný člověk, který je super-rychlý, tvář má z poloviny zakrytou rouškou, je aro-
gantní a má sklony k perverznostem je Garra. Kain se tedy otočil a vydal se za ním.  
 
Kain došel k tomu člověkovi, zapálil si cigaretu a zeptal se ho, jestli není skutečně TEN Garra. Garra 
mu to potvrdil a chce vědět, kdo je on. Kain se mu tedy představil – Kain Hasdrubal, velmi úspěšný 
lovec odměn. Garra mu vysvětlil, že v tomto chrámu hledá jistý artefakt, který má něco společného 
s krystalem. Kain přiznává, že v prostřední věži chrámu nalezl nějaký krystal, ale nevzal ho, protože 
by ho neměl komu prodat.  
 
Garra opět aktivoval svůj super-zrak a našel tak ukryté dveře. Sekal do nich mečem a postupně je 
celé vysekal, ale nemohl je nijak odemknout – poslední zásobu náloží už vyčerpal. Ale Kain má u 
sebe speciální odemykač magnetických zámků, kterými dveře otevřel. Odkryl se tunel a oba muži do 
něj vešli. Kain jen proto, že byl zvědavý. Cestou na ně ze zdi vylétly tři kaminoánské šavlošipky na-
puštěné jedem, ale Garra je vykryl mečem. 
 
Než však dokázali dojít na konec tunelu, z opačného konce se ozval hlas bezpečnostních jednotek. 
Kain k nim vystřelil raketu ze své pušky. Raketa explodovala a zabila polovinu vojáků, ale také způso-
bila zavalení tunelu. Nezbývalo než pokračovat dál. Muži vešli do místnosti, kde bylo pět podstavců a 
velká rozbitá holoprojekční deska. Garra si všiml, že na jednom z podstavců je holocron, na druhém 
malý krystal a na třetím meč s krystalickou čepelí. Ovšem byl zlomená. Kain stál u čtvrtého podstavce, 
kde se nacházela jakási tyč – když se podíval pozorněji, zjistil, že je to kus čepele z nějakého skla... 
nebo krystalu. Na pátém podstavci ležel zdroj energie. Místnost vypadala trochu jako místo, kde se 
kovaly mistrovské výrobky v oboru vibročepelí. Takové, které se dělají na objednávku.  
 
Garra potom použil opět svoji schopnost – Oči Katarnu – a odhalil ukrytou komoru. V ní našel další 
holocron, ale tenhle nešel aktivovat. Zřejmě mohl být spuštěn jen s pomocí Síly, ale Garra už dávno 
Sílu neovládal tak dobře. Vzal si tedy první holocron, meč i ulomenou čepel. Kain však náhle ucítil 
nějaký zápach… a všiml si, že podlaha je pokrytá kapalným palivem. Podlaha chodby, kterou sem 
přišli, náhle vzplála. 
 
Garra na stropě zahlédl větrací šachtu, jejich jedinou únikovou cestou. Mohl na ní snadno vyběhnout 
pomocí své super-rychlosti, ale kdyby s sebou vzal i Kaina, bylo by to riskantní. Kain to riziko ale přijal 
a tak ho Garra chytnul kolem ramen a v příští vteřině se už objevili na schodech vedoucích k chrámu. 
Oba ale byli dost zranění, zřejmě to způsobila ta rychlost. Kain ale měl u sebe nějaké prášky proti 
bolesti a tak jeden dal také Garrovi.  
 
Po tomto incidentu se Garra odebral svou vlastní cestou. Kain musel navíc pokračovat ve své práci. 
Kain se rozešel po hlavní ulici a po chvíli zapadl do domu, kde bydlel člověk, který se velmi, velmi 
nelíbil jednomu velmi vlivnému muži... 
 
Bylo už pozdě večer, když Razera vzbudil dobře známý Rustyho hlas. To bylo velice neobvyklé, něco 
podobného se stalo v poslední velké válce... Razer byl okamžitě na nohou a poslouchal Rustyho 
zprávu. Byla velice znepokojivá, průzkumná loď STF dalekého dosahu objevila ve vnějších galaktic-
kých prstencích něco strašného, planetu zcela ovládanou podivnými bytostmi velice se podobajících 
Vongům. Z dostupných údajů bylo zcela jasné, že se nejedná o zbytky předešlé Vongské armády, ale 
něco zcela nového. Co víc – zdálo se, že tahle planeta, byť těžce bráněná, je jen něco jako špionážní 
a zásobovací stanice, ne hlavní vojenská základna.  
 
Ač se planeta nenacházela uvnitř území STF, Razer okamžitě nařídil nově zformovanému super-
elitnímu údernému sboru neprodlený útok na tenhle vřed galaxie. „Iron Ravens“, jak se bojová skupina 
skládající se ze zcela soběstačné flotily lodí a celé pozemní armády jmenovala, okamžitě vyrazila. O 
několik dní později se už Razer díval na vítězný videozáznam.  
 
I přes zdrcující úspěch jeho elitních sil byl Razer velice, velice znepokojen. Informace získané o no-
vém nepříteli byly přinejmenším šokující. Pokud nastane nejhorší scénář, nepomůže STF ani nejsil-
nější armáda v galaxii, jeho armáda. Video ani žádné jiné informace o útoku nebyly zveřejněny a pla-
neta byla pro jistotu úplně rozbombardována a zničena. Ale to nemuselo být dost...  
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Proto zadal Rustymu úkol. Musí vytvořit ultimátní zbraň, proti které není obrany. Má k dispozici veške-
ré ekonomické a vojenské zdroje STF, nesmí selhat, jinak to bude konec známého vesmíru. Rusty 
Masher jen pokývnul hlavou a odešel. Razer už té noci neusnul. 
 
Cris stála u okna ve své kanceláři a pozorovala nováčky, jak se snaží zvládnou bojové techniky. Až na 
pár výjimek to ani jednou nešlo. Musela se usmát. Zase se jí začaly hlavou honit divné myšlenky. Už 
zase... Tenhle den už asi po desáté a pořád na ně nedokázala přestat myslet. Pořád jedno a to samé, 
stále dokola. Už jí to začalo lézt na nervy. Někdo zaklepal na dveře. Vstoupil jeden z jejích hlavních 
důstojníků. Prý přišla zpráva z Achernaru – podal ji datapad. Asi po pěti minutách se Cris zase otočila 
k oknu a sledovala nováčky. Důstojník čekal. Byl na její zvláštní nálady ohledně kapitána Raimona 
zvyklý. Kapitán Raimon se totiž uchází o místo admirála achernarské flotily. Cris však poněkud děsí 
to, že Raimon je schopen pro získání toho postavení i zabíjet. Cris se ještě naposledy podívala z okna 
a pak si šla do pokoje zabalit svoje zbraně. O hodinu později již byla na cestě na Coruscant... 
 
Siva právě oslavila své dvanácté narozeniny. Za ty tři roky, co ji Badon cvičil, se toho už hodně nauči-
la. Mohla se docela dobře rovnat Padawanům vychovaným řádem Jedi. Ale přesto nebyla ráda. Matku 
viděla naposled před třemi lety na Manaanu a chtěla to tedy napravit. Rozhodla se, že za ní poletí. 
Proto jednoho dne přišla ke svému mistrovi a pověděla mu, že odlétá. Chce to prý brát jako součást 
svého výcviku. Badonovi neřekla, proč odlétá, ale on to dokázal vyčíst z její mysli. A dovolil ji to.  
 
Siva si tedy vypůjčila jednu ze stíhaček, na kterých se učila poslední rok létat, a vydala se na cestu. 
Přistála na Manaanu a šla po paměti do svého bývalého domova. Matku nalezla celkem snadno a 
přivítala se s ní. Obě byly velmi nadšené a začaly si vyprávět o tom, co za tu dobu prožily. Siva poté 
matce pověděla o svém podezření. Když se setkala se svým otcem, který pracoval pro Impérium, 
něco ji na něm přišlo divné… Cítila to skrze Sílu. Jakoby to byl někdo jiný, vůbec ne někdo příbuzný. 
Matka tedy své dceři pověděla pravdu. Její imperiální otec není její otec. Když na planetu přišlo Nové 
Impérium, bylo výhodnější mít za manžela občana Impéria, protože rodina tak dostala mnohé výhody. 
Ale její skutečný otec byl věrný Republice a proto z planety odešel neznámo kam. Matka se těsně 
před narozením Sivy provdala za místního imperiálního úředníka.  
 
Siva se tedy rozhodla, že bude pátrat po svém otci. A vyřeší tak záhadu, která již už roky pronásledo-
vala. Po dvou dnech odletěla z Manaanu a vydala se na nejbližší základnu Republiky.   
 
Impérium za posledních pár let poznatelně zesílilo, především díky dostavené Star Factory a několika 
tisícům geneticky upraveným vojákům, bylo jich dost, okolo 300.000, ale další vojáky Badon přestal 
tvořit a to hned z několika důvodů – můžou být sice velmi silní, ale Profesor se mohl v něčem zmýlit a 
pak se z nich může stát kdovíco. A pak taky o tom začal pochybovat, když se doslechl, že Republika i 
Shadows rozjíždí nějaký tajný plán s vojáky. A navíc, i kdyby to nebylo málo, tak speciální komory 
velmi vyčerpávaly energetiku a i finanční prostředky, a proto se počet vojáků zastavil na oněch třech 
stech tisících. Badon také dostal zprávu od Raegara, že by se s ním rád sešel, a proto se jednoho dne 
vypravil s Casterem a Wilconem na planetu Pzob. 
 
Hlavní flotila Shadows byla silná, silnější než kdy před tím, schopná vyrovnat se kterékoli flotile jaké-
hokoli nepřítele. Navíc, jeho super-zbraň FX2 byla plně v provozu, byl to těžký bitevní křižník, který by 
dokázal sám zničit čtyři hvězdné destruktory díky EMP pulsu. Jeho baterie mu umožňovala vyslat 
někdy až tři EMP vlny po sobě. Už si zasloužil jméno a tak ho Scorch pojmenoval Slayer of Shadows. 
 
Věci se změnily, trochu. STF neohrožovala přímo hranice Shadows a Sithové přezbrojovali. K tomu 
hranice s nimi byly dost silné, aby ofenzívu hodně zbrzdily, ne-li zastavily úplně. Republika měla nové 
vedení a obchod s ní byl velice výnosný, byla nejblíže záměrům frakce. Impérium zůstávalo neutrální 
a to bylo pro tuhle dobu dobré. Stanoviště Alfa sílilo den ode dne. Bylo to teď druhé největší obchodní 
centrum po Bothawui a nejsilnější vojenská základna. Rapish opravdu plnil co slíbil, zatím Scorch 
neměl možnost pozorovat geneticky upravené vojáky v akci, ale viděl záznamy z tréninku. Byly půso-
bivé až moc. Běhal mu mráz po zádech, když na ně koukal, dokázali by si hravě poradit z mnohoná-
sobně větší armádou lidských nebo droidích bojovníků, a co hůř, netušil jestli by někdo, kdo používal 
Sílu, byl schopný něco takového porazit, sám určitě ne. 
 
Každopádně, pokud budou poslušní, nemusel se jich bát… Neuměl číst jejich myšlenky, byli nějak 
proti němu rezistentní. Měl u nich proto svoje špiony – skupinku IG-100 MagnaGuardů, ale stejně se 
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nedozvěděl nic víc. Již brzy však bude příležitost vojáky vyzkoušet. Kromě hlavní flotily měla Shadows 
ještě obranné flotily na každé planetě, několik menších mobilních pro flexibilní obranu a ještě dvě vel-
ké útočné. Jedné velel Mi88 Scorch osobně, na palubě lodi Revenger. Další flotily byly složené 
z menších flotil lodí rozprášených v boji, několika nově postavených lodí a také pár kusů bylo po-
zůstatkem po Pánech Síly. Loďstvo posilovalo každý galaktický den o nové přírůstky.  
 
Jediné mínus byla Nar Shaddaa, pod kontrolou STF. Nal Hutta existovala jen napůl – civilní lodě měly 
kvůli silné obraně STF problém prolétnout a tak nastalo vysidlování lidí ze soustavy. Blokáda Shadows 
nebyla příliš účinná, ale postačila k tomu, aby co nejvíce komplikovala život STF z uctivé vzdálenosti. 
Opravdu blízko si troufly jen nezachytitelní TIE Stealth. Spřátelení špioni na planetě neposílali mnoho 
zpráv, Razer udělal příliš důmyslnou obranu. 
 
Dvě bytosti se naprosto synchronizovaně pohybovaly přesně rozměřenými kroky ke svému cíli. Každá 
z nich přesně znala cestu, vždyť ji v uplynulých letech už procházela tolikrát, když mířila informovat 
svého pána o dosažených pokrocích. Krok. Krok. Krok. Nohy dopadaly ve shodném rytmu. Kdyby obě 
dvě chodby nedělilo půl galaxie, byla by slyšet dokonalá souhra jejich chůze. Dorazily ke dveřím a 
zastavily se před nimi. Zaklepaly. Počkaly, až byly obě dvě vyzvány a pak vstoupily dovnitř místnosti. 
Jedna k Maršálovi a druhá ke Scorchovi.  
 
Byli to Rapish a Spare. Oba svým klientům říkají totéž. Prý se při testování vojáků objevila chyba, 
která může napovídat, že Impérium obnovilo svůj výzkum v oblasti genetiky. Je schopné nějak zasáh-
nout do telepatického spojení vojáků, což může mít katastrofální vliv na armádu. Rapish i Spare dopo-
ručují, aby proti Impériu byly podniknuty jakékoliv kroky k zastavení tohoto výzkumu.  
 
Před Imperátora na pravidelné hlášení předstoupil Kapim, který se právě navrátil z jedné planety na 
okraji Impéria, kde kontroloval funkčnost továrny na vojáky. Snažil se vypadat suverénně jako vždy, 
přesto se mu to tentokrát nedařilo. Darth Badon si všiml, že mírně napadá na levou nohu. Těžko říct, 
co se mu mohlo stát, jeho organismus byl vylepšen ještě více než organismus vojáků. Informoval, že 
vylepšování vojáků je již dokončeno. Nyní je zapotřebí provést jen několik závěrečných testů na po-
rovnání celkové výkonnosti vylepšené části flotily proti stejnému počtu nevylepšených lodí. Z tohoto 
důvodu je nutné nařídit vojenské cvičení v částech flotily, které obsahují vylepšené vojáky. 
 
Jen o několik dní později… U Razera si domluvil schůzku jeho nový šéf rozvědky, což se za jeho služ-
by ještě nestalo. Vždy se držel pravidelných hlášení elektronickou poštou a k osobnímu setkání se 
uchyloval jen ve výjimečných případech. Dnes bylo ale setkání svoláno velmi narychlo. Šéf tajných 
služeb se mu příliš nezamlouval, ale svou práci dělal dobře. Mnohem raději měl jeho předchůdce, 
který ale před rokem zmizel. A zmizel neznamená „podíval se na dno řeky“ nebo „podíval se na od-
vrácenou stranu měsíce bez atmosféry'“, ale opravdu, nefalšovaně, bez jakýchkoli stop, zmizel. Sotva 
tento nováček předstoupil před Razera, tak se pustil do hlášení. Nese velice znepokojivé zprávy. Floti-
la hlásí zvýšenou aktivitu podél hranic. Zvědové sice tvrdí, že je to pouze cvičení, ale vyskytují se tu 
indicie, které by naznačovaly, že se jedná o přípravu k válce, jako třeba to, že Impérium provedlo celo-
územní cvičení armády před pouhým půlrokem. Pokud bude jejich armáda v pohotovosti, když se 
rozhodnou zaútočit, poskytne jim to mnohem větší efekt překvapení, protože STF by nestihlo být včas 
informováno. Doporučuje proto posílit obranu hranic s Impériem.  
 
Razer se při tomto rozhovoru tvářil trochu nepřítomně a vůbec byl trochu jiný než obvykle, toho si ale 
šéf rozvědky vůbec nevšimnul, protože s ním v minulosti prakticky osobně nejednal. Poté co skončil 
se svým reportem, mu Razer odvětil, že víc posílit obranu už není možné. Nařizuje ale převelet 7. 
rezervní flotilu přímo k hranicím a přeskupit Iron Ravens, Rigu a Shaktara do středu říše, odkud budou 
moci rychle odpovědět na jakoukoli hrozbu. Naopak na Nar Shaddaa budou vyslány další pozemní 
jednotky.  
 
Siva už týden létala po různých planetách Republiky a hledala jakékoliv zmínky o nějakém příbuzném. 
Znala jen jméno svého otce – Jainbur. Ani žádný jeho obrazový záznam neměla, matka je ze strachu 
všechny zničila, stejně tak jako každou další zmínku. Vyptávala se, ale marně. Avšak na jedné planetě 
dostala takový zvláštní pocit. Síla se ji snažila něco říct... Jakoby zde cítila staré stopy přítomnosti 
svého příbuzného – možná otce. Stopy Síly ji dovedly na další planetu Republiky, kde byly tentokrát 
mnohem jasnější. 
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Apollo si předvolal Leriena. Chce zjistit, jestli je už hoden vstoupit do řádu Jedi. Pokládá mu několik 
testovacích otázek, aby si vyzkoušel jeho morálku. Lerien je ochoten pro záchranu míru a života 
v galaxii obětovat nejen svůj život, ale i duši. Pokud by byli někdy všichni Sithové pochytáni, Lerien by 
je potrestal zrušením jejich schopnosti používat Sílu. Poté si Apollo vzal Leriena na městskou planetu, 
kde mu přichystal několik úkolů. Než se k nim však dostali, seskočil ze střechy jednoho domu muž 
zahalený v černé kápi, omráčil Apolla úderem do hlavy, popadl jeho světelný meč a dal se na útěk.  
 
Lerien byl tímto útokem mírně zaskočen, ale rychle zareagoval pomocí Síly. Toho útočníka zastavil a 
držel ho na kolenou, dokud se nepřesvědčil, že se Apollovi nic závažného nestalo. Apollo byl jen 
omráčen, tak ho Lerien probudil a řekl mu co se stalo, zatímco útočník stále klečel na zemi a nemohl 
se postavit. Apollo je rád, že Lerien útočníka zastavil, aniž by mu ublížil. Touto zkouškou prošel. 
 
O něco později došli na tržiště, kde si díky svým zbystřeným smyslům snadno všimli zlodějíčka, který 
kradl chleba. Než mohl Lerien zareagovat, Apollo ho zadržel. Zeptal se ho, jestli má právo ukrást chle-
ba, pokud má hlad. Lerien odpověděl, že by se měl spíše nejprve zeptat, jestli by nemohl dostat kou-
sek. A když ne, měl by ho ukrást. 
 
Pokračovali ve své cestě do poněkud temnější části města. Tam narazili na skupinu mužů, napadající 
bezbranného muže. Bylo jich příliš mnoho na to, aby to mohl Lerien zvládnout sám. Apollo ale nechá-
vá Leriena, aby problém vyřešil sám. Lerien přišel ke skupince mužů mlátících do jednoho bezbranné-
ho. Slušně se jich zeptal, proč ho mlátí. Ale vůdce skupinky nechce nic vysvětlovat. Jestli prý Lerien 
neopustí jeho čtvrť, napadnou ho také. Ale Lerien se nenechává vyprovokovat a důrazně výtržníky 
žádá, aby toho nechali. Těm už došla trpělivost a tak někteří zaútočili. 
 
Lerien vycítil, co chtějí udělat a tak se pomocí Síly vyhýbal jejich úderům a až byly trochu pomlácení 
sami od sebe, tak je přeskočil a znovu se jich ptal, proč toho muže napadli a jestli je tahle čtvrť sku-
tečně jejich. V tu chvíli si muži uvědomili, že by ho neměli podceňovat a vrhnuli se na něj všichni.  
 
Lerien po chvíli, co jen uhýbal jejich ranám, pochopil, že je jich na něho moc a taky jim nechtěl nějak 
výrazně ublížit a tak začal utíkat. Ale muži se rozběhli za ním. Lerien pomocí Síly zrychlil a oběhl blok 
čtvrti dokola, čímž dohonil toho posledního z mužů. Takhle je postupně všechny spoutal. Nakonec 
zbýval už jen vůdce. Když doběhl zpět na místo, byl velmi překvapen, že jeho muži jsou zpacifikováni. 
Muž se na místě otočil a dal na útěk. Než ho mohl Lerien znovu začít pronásledovat, Apollo ho zadr-
žel. Chce, aby ten muž řekl ostatním, co se tu dnes stalo. Připomíná také, že ne vždycky bude mít 
Lerien takové štěstí, jako teď. Ještě se toho musí hodně učit. 
 
Na Cejansij probíhalo velké shromáždění Jediů. Kobe je všechny svolal, aby jim mohl slavnostně sdě-
lit, že obnovuje to, co už bylo téměř zapomenuto – Radu Jedi. Řád už nepovede jediný Velmistr, ale 
celá skupinka Mistrů. Pak Kobe předvolal Jedie, o kterých věděl, že si místo v Radě zaslouží – v Radě 
bude Mistr Apollo, Mistryně Chyca, Mistr Kao-Cher, Mistr Jun a Mistryně Filia. Všichni stáli vedle sebe 
a celý dav na ně pohlížel.  
 
Poté Velmistr trénoval nejmladší Padawany. S nimi si rozuměl nejlépe a oni zase měli rádi jeho. Vyho-
vovalo jim, že byl výškově stejně vysoký a mohl s nimi tak lépe komunikovat a trénovat. Když cvičení 
skončilo, zastihla Koba zpráva o zvýšené aktivitě všech galaktických frakcí. Kobe si nastavil komuni-
kátor a všem mistrům z Rady poslal zprávu, že se mají sejít, aby projednali tuto záležitost. 
 
Stoorge a Jedi byli jediní vzhůru, slepě koukali do hyperprostorového víru před sebou, ostatní spali. 
Už to byly dlouhé dva roky, co narazili na Re-Rose a pořád se nedostali na Cejansij. Jedi byl nápadný 
a deset vojáků v republikových brněních také, vlastně teď už jenom pět. Pár vojáků bylo zabito, jeden 
se rozhodl vydat po své vlastní cestě. Co se změnilo, bylo poznat na jejich pancíři. Nikdo z nich už 
nenosil přílbu. Přestože to byli klony, každý vypadal tak trošku jinak a tak se dali snadno rozeznat, 
jejich bílá brnění schytala pár ran a byla opravována a natírána na oranžovo-červenou, barvy Rebelů. 
 
V podstatě se stali Rebely, až na to, že bojovali nejen proti Impériu, ale i proti Republice samotné. 
Bylo to poznávání Galaxie: Coruscant, Re-Rosův rodný Kuat, Kashyyyk a Myrkr. Zde si vojáci nachy-
tali nové Ysalamiri, jenom pro jistotu. Přeci jenom, když už ne proti Jediům, tak by se mohli hodit proti 
Sithům. Byli snad všude, poznali všechny kouty Galaxie a viděli vše, co jde. Párkrát se dostali do potí-
ží, ale nebylo to nic, co by nezvládli. V týmu se vytvořilo pouto přátelství, které překračovalo kolegiální 
náklonnost. Bylo to opravdové přátelství. 
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Z přemýšlení Stoorge probral drobný náraz a tak pohlédl z kabiny. Před nimi byla planeta Cejansij 
s několika loděmi na orbitě. Neoznačená republiková transportní loď, navíc jenom lehce ozbrojená, 
proletěla a přistála v městě několik desítek kilometrů od chrámu Jedi. Muži zamkli loď a vyrazili pěšky 
k cíli. Chůze byla příjemná – po pěti hodinách hyperprostoru zase čerstvý vzduch a příroda. Všichni 
vypadali uvolněně.  
 
Pak narazili na hlídku Chrámových vojáků, s ní to vyřídil Re-Ros. Poslali ho s malou identifikační kar-
tou k výtahu skrytém v lese. Spolu pak všichni jeli dolů, až dorazili do chrámu. Bylo zde mnoho Jediů, 
kteří se udiveně ohlíželi po příchozích. Nikdo tu dole nečekal někoho v uniformě Republiky. Re-Ros 
odešel do kanceláře Mistrů, kde je přivítal Kobe.  
 
Plukovník Fiix stál v čele jednotky týmu „Republica“, v jednom vojenském přístavu Ord Mantell. Asi 
třicet vojáků Týmu v úborech Clonetrooperů, ovšem se speciální výbavou a výzbrojí v boji proti uživa-
telům Síly, mezi kterou patřil hlavně batoh s tvorem Ysalamiri uvnitř, stáli seřazení do dvojstupu. Fiix 
jim sdělil, že mají nyní nový úkol od samotného Maršála. Budou lovit Jedie! A vůbec všechny ostatní, 
kteří ovládají Sílu. Než byl Fiix k jednotce přidělen, nechal po celé planetě rozmístit průzkumné droidy. 
Jejich úkolem je pátrat po neobvyklých úkazech, které mohou být zapříčiněny použitím Síly. Na zákla-
dě hlášení těchto droidů se zahájí případný lov. Rozmístění droidů bude trvat několik týdnů, ale první 
várky už byly vyslány. Fiix očekává také spolupráci dalších bezpečnostních jednotek a samotných 
občanů. Kdokoliv kdo spatří něco neobvyklého, má okamžitě věc nahlásit. Fiix má jedno pravidlo – za 
každého uloveného uživatele Síly, živého či mrtvého, dostanou vojáci zvláštní bonusy, jako lepší uby-
tování, víc peněz na výzbroj a tak podobně. 
 
Darth Badon se blížil se svým doprovodem k planetě Pzob, byl zde již očekáván a proto začal klesat 
k zemi, až přistál do jemu určeného hangáru. Cestou se mu naskytl pohled na ohromné Sithské po-
zemní vojsko, které právě pořádalo přehlídku. Když Badon přistál v hangáru, přivítala ho Sithská elitní 
garda – dva černě odění vysocí vojáci se Sithským ostřím. Ti ho odvedli přímo k Raegarovi. 
 
Raegar chce zrušit dohodu o jeho osobní pomoci. Nemůže si nyní dovolit sloužit Impériu, když má 
vlastní říši. Raegar pak chce vědět, proč Impérium svolává jednotky na hranicích se Sithy. Badon 
vysvětluje, že nechal část svých vojsk geneticky upravit, ale nyní toho začíná litovat, protože se mu to 
nějak přestává zdát. Proto kdyby tyto jednotky jakkoliv zasáhly proti Sithům, má Raegar povolení je 
zničit. Na hranicích se nyní testují jejich schopnosti. 
 
Raegar je překvapen, protože i on má geneticky upravené vojáky. Tuto skutečnost Badonovi sdělil. 
Badon ho ujišťuje, že ne všichni vojáci Impéria jsou modifikovaní, například Černí andělé jsou stále 
normální. Raegar se také dozvídá o tom, že sám Badon se nechal upravit. Ale pokud by s ním bylo 
něco v nepořádku, je ochoten se nechat zabít, protože on je jen klonem pravého Badona. Raegar je 
velmi překvapen, protože netušil, že Badon má klon. Raegar se však upravit nenechal, spoléhá totiž 
pouze na Sílu.  
 
Raegar nabízí spojenectví obou frakcí. Obě mají totiž stejné cíle – klidnou a prosperující galaxii bez 
Jediů a Republiky. Navíc skutečnost, že obě frakce získali modifikované vojáky ve stejnou dobu, je 
velmi podezřelá. Raegar má teorii, že se chystá nějaká invaze. Jakmile invaze nastane, chce se 
k invazním silám připojit a pomoci jim v dobytí galaxie – a v nehlídané chvíli je zničit dříve, než to udě-
lají ony. Potom si s Badonem rozdělí vládu nad galaxií.  
 
Badon ale nesouhlasí. Nechce se přidat k invazním silám, ať už budou jakékoliv. Jinak ale bude spo-
jencem Sithů. Raegar si myslí, že modifikovaní vojáci budou hrát velkou roli během téhle invaze. A 
protože je upravený i Badon, je dost možné, že i on se k invazi připojí. Raegar proto nabízí dohodu: 
nechají své armády spolu bojovat, zatímco oni dva budou spolupracovat na strategii nastolení míru. 
S tímto plánem Badon souhlasí. 
  
Strod il-Vtemn prakticky na přistávací ploše u chrámu Jediů havaroval. Přistával ve velkém spěchu – 
měl důležitou zprávu, kterou musel předat radě. Prakticky při klesání nezpomalil a tak zastavil až s 
několikanásobným poskočením na dlouhé dráze, jako to kdysi dělala primitivní letadla. Hlídky, kontro-
lující pasažéry, kteří přistály na planetě, ho musely zastavit až na půli cesty k výtahu do podzemí, 
prakticky mezi nimi prolítl. Ukázal identifikační kartu a ve stejném spěchu pokračoval dál. Pro cestu do 
centra chrámu však nezvolil hlavní výtah, na který by musel několik minut čekat, než se vrátí z hloub-
ky, nýbrž malý servisní, který byl v tuto chvíli zrovna nahoře.  
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Dole to bylo o něco horší, protože mezi ním a zasedací místností Rady stálo mnoho hlídek. Zpočátku 
mu stačilo ukazovat svoji ID kartu, pak se ale dostal k přísněji střeženým prostorám a musel hlídače 
přemlouvat, aby ho pustili dovnitř. Naléhavost v jeho hlase je zřejmě přesvědčila, že se jedná o záleži-
tost nejvyšší důležitosti, a proto ho přivedli až před dveře zasedací místnosti. Nejdříve dovnitř poslali 
posla, aby stručně informoval Velmistra Koba o tom, že Strod má pro celou Radu naléhavou zprávu. 
Vrátil se se zprávou, že Rada věnuje panu il-Vtemnovi několik minut svého času. Pak už Strod roze-
chvěle vstoupil dovnitř. Bylo to poprvé, kdy předstupoval před radu Jediů. Snažil se zapamatovat si, že 
by mistrům uvnitř měl projevovat patřičnou úctu. A přitom by oni měli být uctiví k němu!  
 
Vstoupil do místnosti. Jako první ho oslovil mistr Jun a Strod začal mluvit. O tom, jak s jeho mistrem 
při tréninku narazili na člověka, který podával nadlidské výkony. Jak začali pátrat a zjistili, že jich je na 
dané planetě víc. Jak je poté objevili na další planetě. A další. Jak se snažili najít zdroj toho všeho. 
Jak ho nalezli v jakési továrně na imperiální planetě. Jak je pronásledoval „muž", který byl mnohem 
schopnější než všichni vojáci před ním. Jak jeho mistr hrdinsky zemřel. Jak uprchl a dostal se do 
chrámu. Pak začal o tom, jak zjistili, že vylepšení lidé jsou součástí armády. Jedné armády, jejíž vojáci 
se lišili jen minimálně, na území dvou různých frakcí – Republiky a Impéria. O tom, jak jsou vylepšení 
lidé schopní. O tom, jak je potřeba všechny varovat, protože tohle byla podle všeho největší hrozba 
míru za několik posledních let. 
 
Kobe byl těmito zprávami velmi znepokojen. Rada se tím problémem bude zabývat. Strod se úlevně 
vypotácel ze zasedací místnosti Rady. Události uplynulých dní se na něj znovu nahrnuly, jak je převy-
právěl přítomným mistrům. Pořád ještě nedokázal uvěřit, že mistr Mayolo je mrtvý... Netušil, co s ním 
teď bude. Bude muset čekat, než se ho rozhodne přijmout nějaký jiný mistr, pokud vůbec ještě. Byla to 
pěkně velká komplikace pro jeho plány. Mohl jen doufat, že Rada se rozhodne jednat.  
 
Venku v čekárně narazil na Capra, Kobova učedníka, který ho počastoval soucitným pohledem. I on 
byl svým způsobem ztracená existence. Mnozí Padawanové mu sice záviděli, že se může učit u sa-
motného Velmistra, jiní ale viděli pravdu – Velmistr kvůli svým povinnostem neměl na výuku svého 
učedníka příliš času a tak se Capro snažil získat vědomosti, kde to jen šlo. Celé dny trávil ve knihov-
ně, kde studoval starodávné spisy a nebo na cvičišti, kde se zdokonaloval v používání Síly. Strod měl 
tohohle mladíka celkem rád, byl totiž jedním z mála, který se mu neposmíval kvůli tomu, že nosil tolik 
amuletů. Strod tím trpěl už od prvního dne v chrámu – každý, koho potkal, se usmíval nad jeho naivi-
tou, když uviděl houpat se na jeho krku deset amuletů.  
 
Capro se ho ptal, o čem důležitém šel Radu spravit. Strod mu už-už chtěl říct pravdu, když si vzpo-
mněl na výuku svého mistra. Vždy by měl být loajální především k Radě. Pokud Rada usoudí, že se 
jedná o závažný problém, informuje Jedie sama. Pokud ne, tak by neměl zbytečně šířit paniku. Řekl 
mu proto, že jen předával zprávu od svého mistra.  
 
Profesor kontroloval telepatické spojení se všemi svými vojáky. Používal ho pouze pasivně, nechtěl 
riskovat, že si někdo povšimne podivného chování vojáků, přestože by trvalo pouhou milisekundu. 
Postupně přejímal od nechutných slizovitých červů Centurionů, vytvořených pouze za účelem udržo-
vání telepatického spojení se všemi vojáky, telepatické linie a kontroloval je. Byl čím dál tím pyšnější 
na svou armádu. Tahle a několik sousedních soustav byly plně zamořeny jeho vojáky a nově postave-
nými bioloděmi, připravenými každou chvíli vyrazit. Válka byla čím dál tím blíž a jeho vojska se chysta-
la ke zdrcujícímu úderu, který se přežene celou Galaxií a vše živé vylepší k obrazu svému.  
 
Ještě jednou si prohlédl celý graf, zobrazujíc počty vojáků. Na vrcholu stál exemplář 0, jak označil 
svou maličkost. Byl nejdokonalejším výtvorem genového inženýrství Vongů, jaký kdy byl vytvořen. Pod 
ním bylo několik projektů A, válečníků odolných proti Síle a vylepšených téměř na jeho úroveň. Zatím 
plnili funkci jeho osobní gardy, ale v budoucnu byli připraveni zaútočit na chrám Jediů a všechny je 
pobít. Se Sithy si starosti nedělal. Téměř všichni jejich vojáci byli vylepšeni jako projekty C, stejně 
jakožto vojáci Impéria, Republiky a Shadows. Sithský Lord je možná schopný, ale celé své armádě se 
ubránit nikdy nedokáže. A na konci, úplně nejpočetnější, bylo písmeno D. Zahrnovalo obyčejné lidi, 
jejichž mozek byl upraven tak, aby byli schopni přijímat telepatické rozkazy a byli donuceni k loajálnos-
ti. Profesor si je ještě rozděloval na aktivní a pasivní. Zatímco Pasivní ještě netušili o existenci Roje, 
Aktivní podávali informace a měnili veřejné mínění, jak se to Profesorovi hodilo. Jen díky nim se mu 
podařilo infiltrovat i armádu STF.  
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Vycítil, že s ním chtějí telepaticky navázat spojení někteří jeho synové. Vstoupil tedy do místnosti ve 
své mysli určené pro podobné rozhovory. Tam na něj už čekali Opraje a Kapim. Kapim vysvětlil, že 
pronásledoval oba Jedie přesně podle plánů. Toho staršího zabil a vytvořil dost důkazů, aby to vypa-
dalo, jako že chtěl zabít i toho druhého. Promáčkl trup jeho lodi. Nakonec ale musel seskočit ze startu-
jící lodi ve výšce několika kilometrů, ale jeho zranění se už zahojila. Imperátor si ničeho nevšiml. 
 
Opraje hlásí, že i druhá část plánu vyšla. Jediové byli o jejich existenci informováni a brzy jistě podnik-
nou nějaká opatření. Opraje se postará, aby jim byly podstrčeny ještě další stopy. Jediové prý žijí 
v představě falešného bezpečí – už dlouho proti nim nikdo nic nepodnikl. 
 
Razer byl šílený vztekem. Nemůže si dovolit mít zrádce v zádech, a nezajímá ho, že je nemožné lé-
kařsky otestovat všechny občany STF. Armáda STF se totiž skládá také i z lidských vojáků, aby nepří-
tel nemohl tak efektivně používat EMP. A očividně někteří vojáci jsou geneticky upravení. Rusty Ma-
sher alespoň informuje, že dokončil přeskupení Iron Ravens, Shaktara i Rigy a jejich doprovodné floti-
ly. Všichni členové personálu a vojáci byli prověřeni. Bylo nalezeno několik „mutantů“, včetně kapitána 
Rigy. Všichni ale byli eliminováni. Masher navrhuje, aby se Razer přesunul na palubu Shaktara, kde 
bude zřízeno mobilní velitelství. Zde se také bude pokračovat v projektu „Nezastavitelný“. 
 
Cris se, po dlouhých hodinách strávených ve stíhačce, konečně dostala na Coruscant. Po půl hodině 
již seděla v baru s agentem z Achernaru a probírali záležitosti ohledně kapitána Raimona. Měla pocit, 
že za chvíli něco rozbije. Dozvídá se totiž, že na ní Raimon vypsal odměnu – půl milionu kreditů tomu, 
kdo ji přivede živou. Cris si myslí, že je zde v bezpečí, protože ji tu nikdo nezná, ale agent si tím není 
tak jistý. Lovec jménem Garra by ji mohl snadno chytit. Cris se poté vrátila zpět ke své stíhačce, kde 
na ni čekalo velmi nemilé překvapení… 
 
Garra! Běžel k ní. Skočil na zem a podjel Cris pod nohama, pak zmizel a sáhl jí na rameno, ta se sna-
žila otočil. Garra ale zase zmizel a objevil se zase před ní, ovšem to už měla před obličejem meč. Cris 
na něj chvíli koukala, protože se to všechno seběhlo moc rychle. Pak okamžitě vytáhla svůj světelný 
meč. Garra si Cris lépe prohlédl, pak se objevil trochu vzadu od ní a naťukal něco do datapadu. Garra 
je zaražen, že jeho oběť má světelný meč. Ale o Jedie se nejednalo. Navíc v záznamu stálo, že ji má 
přivést živou. 
 
Cris ho ale ignorovala a pokračovala ke své stíhačce. Garra se ji snažil zastavit, ale Cris na něj znovu 
vytasila meč a hodlala tentokrát ho hodlala zabít. Garra však unikl díky své super-rychlosti a připravil 
si termální detonátor. Cris aktivovala ovladač na své opasku a její stíhačka okamžitě nastartovala. 
Oba se obešli a jejich meče se při tom setkaly. Než však došlo k boji, Garra granát hodil a zmizel. Po 
výbuchu se objevil za ní a obmotal ji lanem. Cris se však z něj uvolnila nožem a rozběhla se ke stí-
hačce, zatímco po lovcovi hodila granát.  
 
Granát sice vybuchl, ale lovci nic neudělal. Garra se objevil před Cris a povalil ji na zem. Chtěl do ní 
vpíchnout paralyzující injekci, ale Cris mu ji vykopla z ruky a postavila se. Začala couvat. Nemohla do 
své stíhačky, musela utéct pryč. Garra zahájil střelbu ze dvou blasterů a hodil po své oběti dva deto-
nátory. Ale Cris útoky vykryla mečem. Když se usadil prach rozvířený výbuchem detonátorů, byla Cris 
pryč. Garra nemohl pochopit, jak mu někdo mohl utéct takhle snadno. Možná to bylo tím, že ještě 
nikdy nikoho nemusel přivést živého… 
 
Kain stál v uličce a s kýmsi se hádal. Byl to nějaký překupník, který mu nedal všechny peníze, které 
mu slíbil. Kain už neměl trpělivost a tak muže zastřelil. Prohledal jeho mrtvolu a vzal všechny cennosti, 
včetně chybějících peněz. Pak si ale uvědomil, že ho celou dobu sledovala nějaká žena. Byla to Cris, 
která tudy zrovna utíkala před Garrou. 
 
Cris sledovala celou tuhle scenérii, ale nechalo ji to chladnou. Dřív dělala úplně to samé. Otočila se a 
šla pryč, neměla náladu se zase s někým zaplést, stačil jí Garra. Ani si nevšimla, že ji začal sledovat. 
Kain se podíval do svého datapadu a zjistil, že za Cris je odměna. Vydal se tedy za ní a vystřelil omra-
čovací pulz. Cris se prudce otočila a střelu vykryla mečem. Další nájemný lovec, to tu tak chybělo, 
pomyslela si, a šla směrem k němu, v ruce meč a tvářila se dost naštvaně. Pak si to rozmyslela, vy-
táhla blaster a začala po něm střílet. Její blaster byl poměrně normální, proto nepronikl ani štítem, ani 
brněním. Jenže měla i meč... Kain znásobil střelbu a nyní šel přímo k ní, velkou rychlostí, doufaje, že ji 
dokáže znehybnit injekční jehlou, kterou měl na zápěstí.  
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Všechny jeho střely vykryla a když byl u ní jen kousek, tak mu rozsekla jeho pušku na dvě půlky. Pak 
mu podkopla nohy, až spadl a meč mu přiložila ke krku. Ale Kain stihl zareagovat, chytil ji zápěstí a 
třískl její rukou o stěnu. Pak se ale za nimi ozvala coruscantská bezpečnostní jednotka. Cris sykla 
bolestí, ale okamžitě ho od sebe odstrčila a začala střílet po policistech. Ti okamžitě opětovali palbu, 
ale na ni neměli a brzo jejich půlka už nebyla mezi živými. Jediné, co si v tuhle chvíli přála bylo, aby už 
seděla ve svojí stíhačce a letěla směrem domů, na Hirsi.  
 
Kain dělal to samé, co Cris – vytasil dvě pistole a postřílel zbytek policistů. Když se ale obrátili, tak 
viděli, že z druhé strany na ně jede jednotka na vznášedlových skútrech. Kain jednoho sestřelil a skútr 
zastavil. Když viděl, že se k nim blíží z obou stran další jednotka, nasedl a řekl Cris, aby naskočila 
také. Cris si to chvíli promýšlela, ale pak přijala a sedla si za něj. Kain se vydal do změti coruscant-
ských uliček a policisté také. Chvíli se zmítali po Coruscantu... nakonec Kain vyskočil z nějaké terasy 
a letěli chvíli ve vzduchu. Cris to doprovázela střelnou za sebe, takže vznášedlové skútry akcelerovaly 
a spadly. Chvíli potom ještě utíkali po uličkách, ale pak Kain dojel k hangáru a oba sesedli. Cris scho-
vala svůj blaster i meč a pomalým krokem odcházela pryč. Na svém opasku zmáčkla tlačítko vyhledá-
vání a na mapce zjistila, kde se nachází její stíhačka.  
 
Kain přemýšlel, jestli by ji neměl ještě zkusit chytit... ale vykašlal se na to. Vypadala, že je stejně silná 
jako on, a on se nechce nechat zabít ješitností. Nakopl skútr a jel směrem ke své lodi. Když k ní dojel, 
nalezl před vchodem malý kus papíru. Byla to zpráva od Cris. Měla pro něj nějakou práci. Kain se tedy 
rozhodl, že jí někdy navštíví. 
 
Cris se po mnoha a mnoha komplikacích, kdy musela zabít pár nájemných lovců, jednotku coruscant-
ské policie a pár dotěrných chlápků, konečně dostala ke své stíhačce. Celá šťastná se k ní rozběhla a 
nastoupila dovnitř. Po pár minutách už zmizela z povrchu Coruscantu. Poslala kódovanou zprávu 
Kainovi, aby se, pokud bude chtít, za ní dostavil na určenou neutrální planetu. Další zprávy byly urče-
ny jejím dvěma nejvěrnějším agentům a pak zadala kurs na svou základnu. 
 
Stoorge předstoupil před Radu Jedi. Vyprávěl ji o tom, jak před dvěma lety dostal jeho tým „Republica“ 
za úkol vyhledat Jedie a zajmout je, popřípadě eliminovat. Tehdy narazil na Re-Rose, který ho pře-
mohl, ale ušetřil jeho život. Stoorge a jeho vojáci se potom k Re-Rosovi přidali. Stoorge dále přednesl, 
že on a jeho muži by chtěli sloužit Řádu, protože proti němu jdou všechny ostatní frakce. Stoorge tohle 
své rozhodnutí vysvětluje tak, že byl vždycky cvičen, aby sloužil Senátu, ale ten je už dávno zmanipu-
lován Maršálem. Republika už není to, co bývala. Když Re-Ros ušetřil jeho život, Stoorge si uvědomil, 
že Jediové nejsou tak krutí, jak propaganda říkala.  
 
Jediové ale Stoorgovi moc nevěří. Nemají žádný důkaz, že je na jejich straně. Rada navrhuje, aby mu 
byl přidělen nějaký úkol, který prověří jeho loajalitu. Potom Stoorge odchází, aby mohla Rada jednat. 
Chyca prozkoumala jeho mysl a zjistila, že mluvil pravdu. Ale Apollo připomíná, že nelze věřit přísluš-
níkovi Republiky, obzvláště když patřil k týmu „Republica“. Filia namítá, že Stoorge věří Jediům, proto-
že ho Re-Ros nechal naživu. Kobe chce Stoorge vyslat na výzvědnou misi, spolu se čtyřmi mladými 
Padawany. Padawani to berou jako svůj závěrečný test pro povýšení na Rytíře Jedi, kdežto pro Stoor-
ge to bude test věrnosti. Rada toto odhlasovala, i když Apollo zpočátku hlasoval proti. Stoorge se pak 
vrátil do zasedací haly a poslechl si rozhodnutí. On a Padawani budou vysláni do území Republiky, 
aby odhalili tajné plány Maršála. 
 
Darth Raegar dostal od Opsiho hlášení ohledně genetické modifikaci vojáků. Vojsko je již téměř kom-
pletně transformováno. Zbývá ještě několik dní, než upraví poslední vojáky. Do týdne bude armáda 
kompletně připravena. Pak od Opsiho chce radu, na koho zaútočit. Vhodnými kandidáty jsou Shadows 
a Republika. Opsi připomíná, že Shadows se připravují na velký útok STF, takže by nebylo moudré se 
do jejich konfliktu ještě nějak zamíchat. Ale Republika zas bojuje proti Jediům. Takže nejlepší by bylo 
spojit se s Shadows a pomoci jim dobýt zpět Nar Shaddaa. Shadows slouží tomu, kdo lépe zaplatí, 
takže jejich spolupráce je zaručena. STF chce jen dobývat a dobývat a jeho vůdce Razer nemá rád 
žádná spojenectví. Raegar bere tuto radu na vědomí. 
 
Kapitán lodi Destiny se spojil s Lerienem. Přišla mu prý zpráva od vlády Azrijů. Když si ji Lerien přeče-
tl, ihned se vydal za Kobem. Lerien mu sděluje obsah zprávy: stala se katastrofa – supernova v neut-
rálním systému explodovala a při tom byla zničena jedna flotila Azrijů. Tím přišli o obranu celého sek-
toru, ve kterém žijí. Proto chtějí, aby Lerien přišel a pomohl jim s obnovou škod. Kobe mu dovoluje, 
aby odletěl. Zároveň ho žádá, aby od Azrijů vyžádal pomoc na obranu Cejansij. Lerien poté nastoupil 
do své stíhačky a odletěl na Destiny, která ho odvezla. 
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Na Coruscantu přistála loď se Strodem na palubě. Strod zašel do místního Chrámu Jedi, protože zde 
něco hledal. Procházel chodbami a viděl, že se tu nedávno něco dělo. Podlaha byla na mnoha mís-
tech zničena, jak se kdosi pokoušel otevřít tajné skrýše. Taktéž viděl stopy po nedávném zásahu bez-
pečnostních jednotek. V jedné stěně pak nalezl to, co hledal… 
 
Razer si ve svém paláci balil věci, chystal se na přestěhování svého velitelství na palubu Shaktara. 
Náhle do místnosti vrazila skupinka mužů, která ihned zahájila zběsilou palbu z těžkých zbraní. Raze-
rovo tělo bylo rozstříleno na kusy. Ti muži jsou tajnými agenty Profesora, kteří byli infiltrováni v řadách 
lidských vojáků STF. Ale než stačili opustit místnost, do cesty se jim postavilo třímetrové kovové mon-
strum se čtyřma rukama – byl to Razer! Zabijáci zničili pouze jeho biomechanické tělo, které mu dáva-
lo lidský vzhled. Tedy, ve skutečnosti to nebylo biomechanické tělo, ale android, který byl napojen na 
Razerovu mysl. A Razer byl po celou dobu nehybně uschován ve své tajné komoře v paláci, jeho vě-
domí plně ovládalo androida. Razer je však nyní zpět ve své staré známé podobě.  
 
Ihned vrahy napadl a doslova je roztrhal holýma rukama. Vrahové sice dobře bojovali, díky své gene-
tické modifikaci, stejně ale nebyli tak silní. Někteří sice začali střílet, ale nepomohlo jim to. Když byli 
všichni mrtví, Razer se nalodil na Shaktara a vydal potřebné rozkazy Rustymu. Válka začala. 
 
Siva létala od jedné republikové planety k druhé a stopa Síly byla čím dál tím jasnější. Nakonec ji za-
vedla až k Ord Mantell. Siva však dobře věděla, co ji může na Ord Mantell čekat – mluvila již s mnoha 
lidmi a dozvěděla se již mnoho věcí. Rozhodla se proto předstírat poškození lodi.  
 
Na nouzové volání ji odpověděla menší nákladní loď, co zrovna letěla na povrch planety. Kapitán lodi 
souhlasil s tím, že Sivu vezme na palubu. Když byla konečně na palubě, loď se dostala k orbitální 
kontrole. Za chvíli už po palubě chodili vojáci Republiky a prohledávali celou loď. Siva neváhala a 
schovala svůj světelný meč do škvíry v servisním průlezu.  
 
Vojáci navštívili její kajutu a prohledali ji, ale nic zvláštního nenašli. Kdyby ovládali Sílu, rychle by zjisti-
li, že Siva jí ovládá také. Ale takhle se jejich pátrání zaměřovalo jen na hmotné důkazy. Vojáci potom 
odešli a loď mohla pokračovat v letu.  
 
Přistála a Siva kapitánovi dala polovinu všech svých kreditů. A pak šla po stopách Síly. Kam jen do-
hlédla, byli bezpečnostní droidi a vojáci týmu „Republica“, takže se nesnažila nijak upoutávat pozor-
nost. 
 
Stoorgovu misi provázelo mnoho nepříjemností. Výzbroj byla omezená, Padawani, se kterými se měl 
na misi vypravit, byli nezkušení a někdy projevovali až nechuť ke spolupráci. Navíc nebyly dostupné 
žádné mapy, ani nic podobného, k nepřátelské základně. Jednalo se o planetu Shili, ve středním 
pásmu Republiky, s pouze malou osádkou. Jediné, co věděli bylo to, že se musí dostat k panelu počí-
tače a stáhnout data. Doufal, že se plán nějak utmelí.  
 
Takto instruoval i Jedie a doporučil jim, co si vzít za speciální vybavení. Sám se rozhodl, že ze svého 
zbylého týmu vezme jenom dva muže, Omikrona-28 zvaného Peer, jehož specializací bylo, krom ni-
čení uživatelů Síly, také hackování čehokoli, a pak Omikrona-04 s přezdívkou Ripper, ten zase měl 
dobrou pušku a klidnou ruku. Potřeboval je oba. Vybavení pro Peera bylo mizerné, některé kódovače 
ještě pamatovaly Luka Skywalkera, ale co se dalo dělat, nějak se to bude muset zkousnout. Když byli 
všichni připraveni, nasedli do lodě White Eagle, byla to ta samá, kterou na Cejansij přiletěli, a odstar-
tovali do hlubokého vesmíru. 
 
Za dva a půl dne kličkování mezi hlídkami Republiky dosáhla planety Shili, kde dosedla do jednoho 
menšího města. Muži v kápích se už v doku rozdělili a sešli se zase za městem, putovali pustinou, pak 
prošli lesíkem, přeplavali přes řeku a nakonec se před nimi tyčil kopec a na něm i základna. Zbytek 
dne strávili u dalekohledů hledáním slabiny základny. Stoorge nakonec vymyslel plán. 
 
Jeden Padawan a Ripper zůstanou na místě a budou krýt zbytek týmu, který pronikne dovnitř zadními 
vraty. Jakmile vezme data, vrátí se zpět. Jakmile se setmělo, akce začala. Peer odhalil všechny pasti, 
hlídky a skryté kamery. Ripper kamery snadno sestřelil svoji ostřelovací puškou. Tým tak mohl snadno 
překonat plot a dostat se k pancéřovému poklopu. Stoorge do něj zadal svůj univerzální bezpečnostní 
kód, který znali jen členové týmu „Republica“. Poklop se otevřel a tým vešel do větracích šachet. Peer 
zůstal na místě a navigoval zbytek týmu počítačem. Stoorge a jeden Padawan šli jedním směrem, dva 
další Padawani druhým.   
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Za chvíli se Stoorge a jeho společník dostali k hlavnímu počítači. Než se stačil Padawan rozkoukat, 
měl u hlavy Stoorgův blaster. Byl velmi zaražen. Za Stoorgem stáli dva místní vojáci a vypadali klidně. 
Stoorge musel předstírat, že stojí na straně Republiky, jinak by ho ti vojáci zastřelili. O chvíli později se 
Padawan probral v cele, naproti němu seděli dva další Padawani.  
 
Stoorge mezitím odešel za místním generálem, velitelem stanice. Stále si nebyl jist, jestli ho za zradu 
nepopraví. Generál ho velmi pochválil za to, že získal u Jediů důvěru. Za tuto skvělou infiltraci a za-
tčení tří Padawanů dostane medaili. Předá mu ji osobně Maršál při příležitosti popravy zajatců. Maršál 
se na tuto planetu totiž již dlouho chystal, aby zde provedl inspekci. Stoorge byl mírně zaskočen. Při 
odchodu navázal kontakt s Peerem. Chtěl po něm, aby mu pomohl při hackování hlavního počítače, 
ke kterému měl nyní snadný přístup. Když data získal, odešel do své ubikace.  
 
Druhý den, kdy se už chystal odletět zpět na Cejansij, na planetu přistávala fregata Mon Calamari 
MC30, jedna z Maršálových soukromých lodí. Sekundární přistávací plocha posloužila jako skvělé 
pódium, čtyři kamery na všech stranách připravené zachytit všechny detaily, dva mobilní droidi s ka-
merami, aby zachytili všechno to, co ujde těm dalším čtyřem, pak tři tribuny jak koloseum rozmístěné 
kolem arény. Během půl hodiny bylo vše zalidněné, Jediové připravení, generál také, už se čekalo 
jenom na Maršála. Komandér Stoorge byl trošku nervózní, což opravdu nebývá často, nevěděl co 
dělat, což bylo ještě míň obvyklé.  
 
Mraky se roztrhly a velká diplomatická loď, naleštěná a ozdobená znaky Republiky se pomalu snášela 
k zemi. Několik metrů na arénou se zastavila a vznášela se ve vzduchu, tak, aby z ní bylo možno po 
plošině vystoupit přímo na pódium. Lidé začali tleskat. Za vypuštění páry do vzduchu kvůli efektu se 
plošina spustila na zem a po ní sešel Maršál, oblečen do nejlepší černé uniformy s bezpočtem metálů 
a vyznamenání. Jakmile se dotkl oběma nohama pódia, loď se vznesla a zmizela za mraky. Lidé stále 
tleskali, a Maršál si to užíval. Prošel kolem všech na pódiu a stoupl si k řečnickému pultu. Neměl na-
chystaný text; bude improvizovat. Chvíli mluvil o tom, jak se zdejším silám podařilo zajmout tři Pada-
wany. Pak předvolal Stoorge, aby ho veřejně pochválil a udělil mu Armádní vyznamenání prvního 
stupně a Řád Věrnosti. 
 
Pak Maršál nechal přivést trojici zajatých Padawanů. Jediové jsou moc dobré obchodní zboží na to, 
aby je tady jen tak popravil. Jediové byli pomocí Ysalamiri zbaveni Síly, nadopováni a nyní budou 
teatrálně popraveni. Ve skutečnosti budou zasaženi silným omračujícím paprskem, který je na několik 
hodin omráčí – mezitím je stihnou dát do márnice, odkud si je později Maršál osobně vyzvedne a ne-
chá, za asistence týmu „Republica“, dovézt do podzemních věznic, kde jim bude věnovat patřičnou 
pozornost. Možná si Jediové potom budou přát, aby je opravdu nechal popravit. 
 
Tři vojáci si stoupli před Jedie na deset kroků. Když jim sundali šátky přes oči, jejich vyčítavé pohledy 
směřovaly k tribuně se Stoorgem a Maršálem, ten ještě pronesl několik vět a pak už ve vzduchu je-
nom viselo to napětí, kdy už to přijde, kdy už řekne to slovo, kterým to ukončí. Bylo to blíž a blíž, volba 
přišla právě teď, Stoorgovi vířilo hlavou tolik myšlenek i vzpomínky, celý jeho dosavadní život mu pro-
jel před očima, od kóje, kde jeho život započal, až do této chvíle. Poprvé v životě se opravdu rozkle-
pal. Republika nebo Rebelie? Co je správné? Chvilku poslouchal, až uslyšel něco, co mu pomohlo – 
byl to tlukot jeho srdce. Konečně zmáčkl tlačítko na komunikátoru své ruky, zrovna když už se Maršál 
chystal říct ono „PAL!“, ozval se výbuch a popraviště zahalil hustý dým. Peer prorazil v podlaze díru a 
vypustil kouřovou clonu. Zatímco nastal chaos, trojici Jediů osvobodil a unikl s ní. 
 
Maršál byl velice zaražen. Stoorge na nic nečekal a chtěl skočit do díry za Peerem, ale v tu chvíli v 
zádech ucítil silnou bolest – někdo ho trefil blasterem. Upadl na dno díry a chvíli se nehýbal. Když vítr 
rozvál kouř, mohl jasně vidět Fatzara se zbraní v ruce… Jen málo lidí vědělo, že Maršál je geneticky 
vylepšen a má nadlidské schopnosti. Nu což, nyní se to dozví. Fatzar vyskočil z pódia několik metrů 
do výšky a dopadlo přímo do díry uprostřed arény – tam nalezl Stoorge na zemi, a tunel, který nava-
zoval na městskou kanalizaci.  
 
Přišel ke Stoorgovi a několikrát do něj kopl – přímo do zranění po blasteru. Pak jej za vlasy zvedl ze 
země a v záchvatu hněvu jej ještě několikrát udeřil. Pak ho znehybnil zlomením kloubů v jeho rukách a 
nohách a sáhl na pouzdro na opasku, ze kterého vytáhl injekci se zelenou látkou. A bodl mu stříkačku 
přímo do tepny. Pak zavolal vojáky týmu „Republica“ a poslal je za prchajícími Jedii.  
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Když se Stoorge probudil, uviděl moc dobře známou místnost, byla to ta samá, ve které drželi Jedie. 
Šáhl si na záda a ucítil spálený pancíř, naštěstí ne celý, část energie pronikla a omráčila ho, naštěstí 
tkáň zůstala nepoškozená. Teď, když pohnul s druhou rukou, ucítil silnou pronikavou bolest, byla zlo-
mená, když zkusil pohnout nohou, ucítil to samé.  
 
Siva procházela ulicemi Ord Mantellu a sledovala to dění okolo sebe. Vojáci byli všude a jejich chová-
ní k pouličním zločincům bylo velmi drsné, skoro jako za časů Impéria. Siva šla po stopě Síly, která 
byla čím dál tím silnější. Nakonec stanula před místní správní budovou. Vešla dovnitř, ale ihned byla 
zastavena vojáky. Ti jsou velmi překvapeni, že přišla nějaká malá holka a chtěli ji vyhnat. Při tom ale 
zahlédli její světelný meč a tak ihned tasili zbraně. Východ se uzavřel silovým polem. Siva aktivovala 
svůj červený meč a vojáci poznali, že je to Sith. Jeden z vojáků vystřelil dobře mířenou střelu do jejího 
meče. Meč odletěl z ruky a zakutálel se do rohu. Siva si ho chtěla přitáhnout Sílou, ale zjistila, že Sílu 
nemůže ovládat. Vojáci tu totiž měli Ysalamiri. Siva už nemohla nic dělat. Přestala odporovat a necha-
la se spoutat. Byla odvedena do cely.  
 
Uplynulo několik dlouhých hodin a do věznice přišel plukovník Fiix. Dozvěděl se o nové zajatkyni a tak 
ji šel vyslechnout. Dozvěděl se, že tu hledá svého otce – Jainbura. Fiix se podíval do seznamu popra-
vených a odpověděl, že na něm je pět Jainburů, čímž Sivu mírně rozzuřil.  
 
Maršál stál ve výtahu a za ním dva gardisté. Sjížděl do podzemních kobek pro výslechy, které se ne-
hodily do normálních věznic. Ale nyní se rozhodl, že použije jisté... delikátní metody. V ruce držel stří-
brný, masivní kufřík. Když dojel do patnáctého patra pod zem, výtah se zastavil a on viděl jen stroze 
osvětlenou, dlouhou chodbu s mnoha ocelovými, tlustými dveřmi, pouze na druhé straně se nacházela 
strážní místnost. Výtah se vždy vracel nahoru. Všichni vězni chodili bosi, a podlaha šla kdykoliv nabít 
elektrickým proudem, a místnost zaplnit uspávacím plynem, nehledě na dělové věže na stropě. Maršál 
procházel chodbou a dva gardisté za ním.  
 
Došel ke dveřím číslo osmdesát tři. Přiložil ruku na panel vedle dveří. Maršál vešel dovnitř. V místnosti 
stáli dva gardisté a ve vězeňském křesle byl plně připoutaný, nehledě na to, že to byla nejhorší pozice 
pro zlomeniny, bývalý komandér Stoorge. Stoorge, který byl už teď nadopovaný nějakými drogami, se 
podíval na nově příchozího. Byl překvapen, že ho jde vyslýchat samotný Maršál. Maršál ho začal mu-
čit, aby se dozvěděl, kde byl za poslední dva roky a co všechno dělal. Samozřejmě věděl, že byl u 
Jediů, ale zajímalo ho, co chystají. Stoorge už pomalu začal podléhat mučení, ale než stačil něco 
prozradit, vzpomněl si na vojenský opasek, který si ukryl pod židli. Na opasku byla adrenalinová kaps-
le a ruční granát. Stoorge vší silou vytrhl jedno pouto, které mu drželo ruku, sáhl pod židli a vyhodil 
odjištěný granát. Během vteřiny se schoval za židli. 
 
Následoval malý výbuch, který vytvořil díru do sousední místnosti. Uvolněný Stoorge na nic nečekal a 
začal utíkat. Od jednoho vojáka vzal blasterovou pušku a vpíchl si adrenalinovou kapsli. Doběhl 
k počítačovému terminálu a zadal několik příkazů. Najednou se začaly otevírat všechny cely a z nich 
vybíhali trestanci. Teď měl šanci utéct pryč.   
 
Maršála výbuch odhodil nazad, ale i tak jej nezabil – nechal se totiž vylepšit nejlépe ze všech. Obrov-
skou rychlostí doběhl k ovládání, přiložil ruku a vydal povel. Za chvíli se celá chodba zaplnila ležícími 
těly, které vykonávaly trhavé pohyby – do podlahy byl vpuštěn elektrický proud a velké síle, a každý, 
kdo neměl izolované boty – které Maršál měl, stejně jako celou uniformu – dostal velký šok. Ze stropu 
se vysunuly blasterové věže a kropily ostrými ranami místo před výtahem a před místností pro odpoči-
nek ostrahy. Někteří vězni pod palbou zahynuli. Členové týmu „Republica“ vyběhli ze dveří, a stříleli 
do těl ležících na zemi. Maršál chvíli přemýšlel, jestli má nechat zabít i Stoorge – pak jej kázal pouze 
silně omráčit. 
 
Stoorge byl mezi šťastnou skupinkou, která prošla do druhé chodby, kde se rozpoutala přestřelka 
mezi členy TR a vězni, kteří měli zbraně. Nikam to nevedlo, navíc blasterové věže likvidovaly zbylé 
procento vězňů, které nebylo zaměstnáno palbou na vojáky Republiky. Před Stoorgem se ze stropu 
vysunula obranná věž, ale ten ji snadno sestřelil. Věž spadla na zem a Stoorge vlezl do díry na stropě. 
Plížil se úzkou chodbou až před výtah, kde vojáci TR drželi pozice. Stoorge vystřelil skrz mříž a vojáci 
padli k zemi. Potom lezl dál a objevil se ve výtahové šachtě. Šplhal směrem nahoru, protože mu bylo 
jasné, že je v podzemí. Ale těsně před cílem mu došly síly a on spadl ze žebříku. Nepadal ale dlouho 
– skončil na výtahu, který právě jel nahoru. Prostřelil poklop ve stropě a vlezl do kabiny. Když dorazil 
do povrchového patra, zastřelil vojáka, který si výtah přivolal a oblékl se do jeho brnění. 
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Vyšel ven, ale vojáci na věžích si všimli jeho kulhání. Byl odhalen a tak alespoň začal střílet na všech-
ny strany. Při tom se plazil k bráně, ale všechny síly ho už opustily. Vojáci ho obklopili a jeden z nich 
mu sundal přílbu. Maršál vyšel na povrch. Byli stále v paláci, i když jen na jeho pozemcích. Maršál 
vytasil pistoli a už se chystal popravit… když tu náhle voják, který Stoorge držel, upadl na zem s dírou 
v hlavě. Další výstřely odkudsi a další mrtví vojáci. Pak na zem spadly dvě dýmovnice a celá plocha 
se zaplnila kouřem. Stoorge nic neviděl, ale cítil, že ho někdo chytil za rameno a odtáhl ho pryč… 
Maršál byl zuřivý vzteky. Nařídil prohledat celý palác a jeho okolí. Všichni za jeho hradbami v okolí půl 
kilometru musí být zastřeleni. Když se Stoorge probudil, zjistil, že je na lodi. Na White Eagle. Byl tu 
Ripper, Peer a tři zbylí Jediové. Peer ho informoval, že úspěšně získali všechna tajná data z hlavního 
počítače. Jediové se ihned pustili do jeho léčení.  
 
Na Ord Mantellu se nachází čtvrť, ve které před ilegalizací řádu sídlilo Jedijské velvyslanectví. Dodnes 
je tam mnoho jejich příbuzných a známých. Tato čtvrť nikdy nebyla zcela loajální Maršálovi. A tu si 
vybral jako mstu za to, jak Maršála zesměšnili tím, že zachránili Stoorge. Nejdřív nechal sepsat se-
znam lidí a zjistit si, kteří jsou příbuzní s Jedii. Bylo jich mnoho. Jednoho večera, několik dní nato, 
vydal rozkaz. Republiková armáda celou čtvrť za večer ohraničila a letectvo sestřelilo každou loď, 
která se nacházela ve vzdušném prostoru. O půlnoci do ohraničeného prostoru vtrhly dva bataliony 
vojáků. Přesně podle Maršálova rozkazu vydrancovali celou čtvrť, zabili každého muže, ženu či dítě, 
které tam nalezli, jejich mrtvoly nechali v domě a dům zapálili. Téměř nikdo se nebránil – všichni byli 
překvapeni. Zabili také všechny, které našli na ulici. Po dvou hodinách se z toho místa stalo mrtvé, 
hořící město. Možná že někdo přežil. Ovšem pouze zatím. Vojáci vyklidili území. Místo toho tam přile-
tělo několik Y-wingů a místo soustavně bombardovaly, dokud tam nestála žádná budova. 
 
To celé se dělo jen několik set metrů od Maršálova paláce. Ten to celé pozoroval ze své pracovny, a 
společně s ním ještě, nyní generál, Fiix a další věrní lidé. Maršál přitom kouřil nejlepší doutníky a pil 
dobré víno. A usmíval se. Občas přiložil k očím dalekohled, aby se podíval na vraždění lépe. Všichni 
mlčeli. Celou akci zaujímalo mnoho kamer. I mnoho obrázků z míst se zachovalo. To vše bylo sbale-
no, dáno do lodi s krátkým vzkazem, že to celé se stalo jen proto, že Jediové osvobodili jednoho vojá-
ka, a celé to poslali do chrámu Jediů. Tu noc bylo na Ord Mantellu zabito 500.000 lidí. 
 
Jako obrovské kladivo na tvárný kus kovu dopadla ohromná síla hvězdných flotil Druhé Obchodní 
Federace. Na Bakuru, Endor, Hoth a z druhé strany od Nar Shaddaa na Roon, Tatooine, Ryloth a 
mnoho dalších blízkých Sithských soustav. Tohle zřejmě nečekali, okolo 30 % všech jejich pohranič-
ních sil bylo kompletně zdecimováno, vesmírné doky a vojenské továrny byly v plamenech. Když se 
ovšem Sithové začali mobilizovat a klást organizovaný odpor, flotily STF se otočily a zamířily zpět ke 
svým skvěle opevněným pohraničním základnám. Zanechávajíc okolo 20 % celého sithského impéria 
v naprostém chaosu.  
 
Razer tak zabil dvě mouchy jednou ranou, díky preventivnímu úderu zmenšil sithskou hrozbu, nebo ji 
alespoň oddálil a zároveň naostro vyzkoušel novou bojovou taktiku, při které jsou jednotlivé části ar-
mády rozděleny na sobě navzájem nezávislé útvary po přibližně deseti lodích nebo 25.000 droidech, 
které kontrolují jemu věrní a hlavně prověření droidi, nebo lidé. Ty pak následně kontroloval Rusty, 
nebo Razer osobně z velícího centra. Jakákoli nesrovnalost tak mohla být okamžitě objevena a zniče-
na. Navíc útokem na Sithy ani nikoho nezradil, jeho dohoda s nimi skončila Fighterovou smrtí... 
 
Darth Badon meditoval, když najednou ho začala na chvíli bolet hlava. Poté vstal a měl jen jednu myš-
lenku – zničit STF. Vydal příslušné rozkazy. Ozvali se mu Caster, Ronadan, Piett a Wilcon, kteří se 
velmi divili. Impérium mělo přeci s STF dohodu o neútočení. Badon ale trvá na svém a tak se velitelé 
dávají do příprav. Jen Casterovi přišlo divné, že Badon tak rychle změnil názor. Kontaktoval proto HK-
75, který byl na Korribanu. Jenom HK-75 měl povolení vyřešit tuto situaci – klon Badona se očividně 
chová podivně a proto je nutné rozmrazit skutečného Badona. HK-75 se proto vydal do hibernační 
komory, cestou musel zabít několik Badonových vojáků. 
 
Zadal rozmrazování a čekal na přílet Darth Raegara, kterého o celé věci informoval. Když přiletěl, oba 
sledovali, jak se pravý Badon probouzí k životu. HK-75 mu potom vysvětlil, co se tu zatím stalo. Badon 
poslal Raegara a HK-75 do velitelství, kde se nacházel klon. Mají se ho pokusit zdržet, zatímco pravý 
Badon nabude síly. Klon již čekal na velitelství, spolu s dvaceti geneticky upravenými vojáky. Jakmile 
viděl, kdo přichází, bylo mu jasné, proč jsou tady. Vydal proto rozkaz ke střelbě. Raegar ale výstřely 
vykrýval a HK-75 začal střílet ze všech zbraní. Vojáci byli snadno zabiti, ale klon raketám, blasterům a 
plamenometu snadno uhýbal. Odražené střely navíc HK-75 dosti poškodily. Klon se poté chystal za-
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sadit Raegarovi smrtelnou ránu, když do místnosti přiběhl pravý Badon a odhodil ho pryč Sílou. Oba 
Badonové spolu dlouho bojovali, ale pravý z nich byl silnější. Nakonec byl klon rozpůlen ve dví. Badon 
poté rychle vyslal zprávu všem jednotkám, aby byl útok zastaven. Potom vysílením omdlel. 
 
Když se probudil, Caster s Raegarem ho informovali, že došlo k mnoha bitvám mezi geneticky upra-
venou posádkou sloužící klonu a původními vojáky sloužící Badonovi na palubách všech lodí. Během 
této vzpoury byl zabit generál Ronadan i admirál Piett. HK-75 byl silně poškozen, ale půjde opravit. 
Badon věděl, kdo je za tuhle vzpouru zodpovědný – byl to Kapim, muž, který stál za genetickou úpra-
vou vojáků Impéria. Když Badon zabil klon, vycítil, kde se Kapim nachází. Ihned se proto vydal na 
Coruscant… 
 
Badon ho hledal celý den, ale nakonec ho nalezl a okamžitě napadl. Kapimovo genetické vylepšení 
z něj udělalo výborného bojovníka. Navíc byl vyzbrojen světelným mečem. Oba spolu dlouho bojovali, 
ale nakonec mu Badon usekl ruku s mečem a tak se dal Kapim na útěk. Za krátkou dobu ho dostihl a 
usekl mu hlavu. Poté se vrátil na Korriban, aby napravil pořádek v říši.  
 
Útok Impéria na STF byl naprosto překvapivý a zdrcující. Přestože STF mělo dokonalou obranu, mno-
ho jejich jednotek bylo převeleno k útoku na Sithy a útok ze strany Impéria nebyl očekáván. Přesto 
obranná flotila zareagovala obdivuhodně rychle, přestože útok přišel tak náhle. Impériu se podařilo na 
mnoha bojištích zvítězit, zatímco jinde bylo naprosto odraženo. Vylepšení vojáci odváděli skvělou 
práci, piloti stíhaček reagovali mnohem rychleji, než stroje, a velící důstojníci na křižnících vydávali 
rozkazy telepaticky, takže reakce na nenadálé situace byly mnohem pružnější. Na jihozápadní hranici 
se podařil Impériu ohromný průlom, na severozápadní flotily STF svou pozici držely dobře.  
 
Pak ale přišel rozkaz útok zastavit – ten však byl okamžitě vyvracen velícími důstojníky sloužícími 
Profesorovi. Kromě lodí, které ovládali téměř výhradně vylepšení vojáci, strhli na svou stranu i spoustu 
nevylepšených, kteří s nimi pokračovali v útoku. Profesor smrt jednoho ze svých „synů“ vycítil, proto 
mu bylo jasné, že Imperátor už vylepšeným vojákům důvěřovat nebude. Proto se postaral, aby po 
splnění své mise všichni oficiálně vylepšení vojáci odletěli k jeho domovské soustavě Waishak. Mnoho 
jeho vojáků typu D ve flotile Impéria ještě zůstalo. Druhá část plánu započala. Razer si útok Impéria 
nenechá líbit, takže vypukne další válka. 
 
Maršál se o tomto útoku dozvěděl také, od Spara. Spare ho informoval, že Impérium porušilo svoji 
neutralitu a to dává Republice příležitost zastavit jeho projekt geneticky vylepšených vojáků silou. 
Navíc by to vylepšilo vztahy Republiky k STF. 
 
Rapish o stejné věci informoval i Scorche. Podle něj je to skvělá příležitost, jak získat zpět Nar Shad-
daa pro Shadows. STF bude zaměstnáno bojem s Impériem a na obranu nebude mít síly. Shadows 
ale také mohou napadnout Impérium a od STF za to požadovat navrácení onoho měsíce. Scorch však 
zatím chce jen pasivně přihlížet, jak se válka vyvine.  
 
Opsi podal hlášení Darth Raegarovi. Sithové se mohou spojit s Impériem a spolu tak zničit STF, při-
čemž Sithové mohou klidně zůstat v pozici obránce. Raegar vyslal zprávu Shadows – pokud se připojí 
k Sithům a Impériu, bude mít velkou šanci, že Nar Shaddaa bude opět v jeho rukách. Raegar také 
vyslal zprávu se žádostí o spojenectví Republice, i když není jasné, jak se Maršál zachová. Sithové 
také hodlají nasadit super-loď Death’s-head, která bude hlavním velitelstvím. Na její palubě bude kro-
mě Raegara přítomen také Opsi a několik členů gardy. Nikdo jiný. 
 
Obrana STF držela přesně tam kde měla, na severu galaxie. Několik flotil na jihu území bylo ztraceno, 
ale s tím Razer i Rusty počítali, nebylo možno udržet celou říši proti všem. Jistě útok Impéria mohli 
kdykoli odrazit a rozprášit, ale vypotřebovali by tak drahocennou sílu mnohem dříve, než plánovali. Za 
každého zničeného droida mířili na severní bojiště dva náhradní, za každou loď jiná rezervní. Lid na 
území Druhé Obchodní Federace Razera miloval (propaganda pracovala jak měla). Na bojiště mířil 
každý, včetně droidů na mytí nádobí, popelářských lodí, nebo chromých válečných veteránů. Zbraní 
bylo pro každého dost a dost.  
 
Na bojiště byli také uvedeni zcela noví, v boji nedostižní, droidi. A zatímco se tříštily vlny nepřátel jed-
na po druhé o neproniknutelný perimetr na severu říše a okolo Nar Shaddaa, zbraň posledního soudu, 
před kterou není obrany, pomalu získávala stále jasnější obrysy... 
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Ohromné flotily Sithů se připojily k menším, oslabeným flotilám Impéria na hranicích s STF. Tato posi-
la znamenala zvrat bitvy, neboť sithští vojáci byli všichni dokonale vytrénovaní, poslušní a do jednoho 
přeměnění, což znamenalo telepatické řízení bitvy a okamžité začlenění do strategie, kterou vedla 
armáda Impéria. Obrana STF na jihu už nebyla prakticky žádná, na severu s obtížemi držela a k Nar 
Shaddaa mířila část Sithské armády, která měla rozkaz čekat, jak se zachovají Shadows. Pokud klad-
ně, pomohou osvobodit Nar Shaddaa, jinak se ve stanovené lhůtě připojí ke zbytku armády.  
 
Raegarova přítomnost v boji již nebyla tak podstatná, všechno šlo přiměřeně podle plánu a důstojníci, 
kteří řídili vojáky telepaticky, věděli mnohem lépe co dělat. Raegar se soustředil na výzkum uvnitř 
samotné Death’s-head. Ještě je totiž nutné dokončit jeden palubní systém… Přišla také zpráva od 
Maršála. Ten prý nesnášel Dark Fightera – takže nyní je ochoten se Sithy spolupracovat.  
 
Nad planetou Cejansij se objevila skupina lodí doprovázená čtyřmi bitevními stanicemi. Z jedné z lodí 
byla odvysílána zpráva, že se vrací Lerien Dankin s válečnými jednotkami darovanými Azriji Jediům. 
Jedná se o čtyři bitevní stanice, které se na určeném místě spojí v jednu. A také o deset hvězdných 
destruktorů – a samozřejmě Destiny. Každá loď také nese poměrně velkou pozemní armádu. 
 
Lerien Dankin udělal velký dojem na Koba a ten již nadále nepochyboval o tom, jestli si své místo v 
Řádu zaslouží. Lerien se stal Jediem a ozbrojené síly Azrijů se přidaly na jejich stranu. Opevnili plane-
tu Cejansij tak jako nikdy předtím a na přilehlých planetách vybudovali své vojenské kolonie.  
 
Loď White Eagle se úspěšně vrátila na Cejansij a Stoorge osobně předal Kobovi tajná data Republiky. 
Kobe byl potěšen – Stoorgovi se opravdu dalo věřit. Koneckonců byl ochoten snášet velkou bolest a 
dokonce i riskovat život pro to, aby svoji loajalitu potvrdil. Během mise sice přišel o jednoho Padawa-
na, což bylo zlé, ale Kobe přesto Stoorge pochválil. Mise byla tak nebezpečná, že by klidně při ní mohl 
přijít nejen o zbylé Padawany, ale i o své spolubojovníky. 
 
Vypukla válka, jakou galaxie už dlouho nezažila. Impérium se marně snažilo napravit to, co Profesor 
způsobil svými intrikami. Avšak Razer se pod vlivem nastalé situace obrnil vůči veškerému podobné-
mu jednání, považoval to jen za další úskok. Přísahal krutou pomstu všem, kdo se na něj odvážili 
zaútočit. Kdysi dávno odvážně tvrdil, že jeho armády by dokázaly zastavit útok celé galaxie. Najednou 
se mu naskytla příležitost ověřit si to v praxi. Impérium po neúspěchu vyjednávání zahájilo plnohod-
notnou válku proti STF. V následujících letech začalo být spojenectví ceněno nad kredity. Již existující 
Aliance se rozšířily a stvrdily. Nikdo nechtěl stát v té válce sám. Začali válčit všichni se všemi a řád 
Jedi se marně snažil obnovit porušený mír.  
 
Jediové potřebovali víc sil než obvykle, proto byl Apollo donucen přijmout rovnou dva učedníky – jed-
ním z nich byl Capro a druhým Strod. I jeho, jako ostatní Jedie, čekala v budoucnu velká zrada, ale on 
ještě netušil, že vše je částí jednoho velkého, zlého plánu. Vongská temnota, která v něm stále ještě 
dřímala, se měla probudit a uštědřit krutou ránu všem jeho spolubojovníkům, jeho přátelům. Pokud ji 
někdo nezastaví.  
 
Profesor v klidu odčítal dny do začátku finální fáze jeho plánu – plnohodnotného útoku na galaxii. Již 
se mu podařilo rozvrátit prakticky celou galaxii a hodlal v tom pokračovat dál. Statisíce vylepšených 
vojáků po celé galaxii čekaly na jedinou jeho myšlenku, vyslanou pomocí Centurionů přes celou gala-
xii se signálem k útoku. Stále litoval ztráty Kapima a proklínal inteligenci Badona. Nebýt toho klonová-
ní, mohl teď ovládat celé Impérium a to by ho už žádná síla nedokázala zastavit. STF teď bylo pod 
útokem, Shadows nebyly hrozba, Sithové a Republika byli jeho spojenci, největší nebezpečí hrozilo od 
Impéria, o které se ale postará, až konečně vyrazí flotily jeho Roje. Profesorovi agenti ve výzvědných 
službách se činili a manipulovali s válkou, jak se mu to hodilo. Republika a Sithové byli vedeni k leh-
kým vítězstvím, zatímco Impérium a STF k samým těžkým bojům. Armádní převahy určitých frakcí se 
začaly snižovat až nakonec vypukl vyrovnaný boj mezi všemi. Profesor si jen mohl mnout ruce nad 
dobře vykonanou prací. Vypukla Galaktická válka. 
 
KONEC. 
 
 


