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Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 11: GALACTIC WAR 

 
 
Válka se b ěhem uplynulých dvou let rozho řela naplno. Spojenectví se stala tím nejvzácn ějším zbo-
žím, každý je rád, že má n ěkoho, na koho se m ůže alespo ň trochu spolehnout. Vzájemná výpomoc 
se stala samoz řejmostí, a tak se války p řenesly i na ty, jichž se p ůvodn ě netýkaly. 
  
Na jedné stran ě stála mocná aliance Sith ů a Impéria, která svými silnými pozemními jednotkam i 
drtila každý planetární odpor, který se jim postavi l do cesty. Pak tu byla Republika a Shadows, kte ří 
volili spíše partyzánšt ější způsob boje. Jejich úderné skupiny zp ůsobovaly nep řátelům velké ztráty. 
A pak tu stála Druhá obchodní federace, sama, proti  všem. Její flotily se obdivuhodn ě držely proti 
neuvěřitelnému náporu a ob čas se jim poda řilo dobýt n ějaké území zp ět. Ale nápor byl neúprosný a 
pomalu ale jist ě byly zatla čovány zp ět do st ředu své říše. 
  
Každá frakce byla p říliš zam ěstnána svými vlastními problémy na to, aby mohla v ěnovat ješt ě něja-
kou pozornost řádu Jedi. Mist ři přitom piln ě pracovali v pozadí na základním poslání svého řádu - 
udržovat mír. Bylo dohodnuto setkání už s tém ěř každým v ůdcem frakce. Pokud vše p ůjde podle 
plánu, galaktický mír bude brzo obnoven. Alespo ň částečně. 
 
 
Profesor se musel držet, aby radostně nenadskakoval. Pokud by to udělal, nejspíše by se udeřil o 
mnoho metrů vzdálený strop jeskyně. Frakce se za poslední dva roky úspěšně vybíjely a jeho jednotky 
byly zásluhou skvělé informační služby a kontaktů ve vedení téměř nezraněny. A jeho tajní spojenci 
byli naváděni k samým snadným cílům, aby co nejméně oslabovali svou armádu a rozšiřovali své 
území. Nadešla prakticky ideální chvíle pro úder. Telepaticky se spojil se svými Centuriony, kteří ho 
pak spojili s každou bytostí v celé galaxii, která byla vylepšena. A téměř všichni dostali signál k útoku.  
 
Všichni vylepšení vojáci Shadows a spousta nevylepšených se obrátili proti svým pánům a začali do-
bývat planety Shadows, bráněné zmatenými jednotkami, které nevěděly, zda mají střílet na své vlastní 
lodě. Téměř každé vítězství bylo snadné a obyvatelé planet, taktéž pod vlivem Profesora, je v tom 
ještě podporovali. Jakmile se ty zvěsti donesly ke Scorchovi, okamžitě mu bylo jasné, kdo za tím vším 
stojí – Rapish.  
 
Několik imperiálních lodí se postavilo proti Impériu a probíhala stejná situace jakou Shadows. S jedi-
ným rozdílem – tímto útokem Profesor vyčerpal prakticky veškeré své zdroje, které mu ještě u Impéria 
zbývaly.  
 
Zasažena bylo i STF. Lidská posádka lodí začala přeprogramovávat droidy a rozesílal chytře napro-
gramované viry, které měly to samé provést s droidy i na ostatních lodích. Jelikož byly téměř všechny 
lodě na bitevní linii, mělo to zdrcující účinek. Hlavní obrana se během hodiny téměř rozpadla. Lodě 
nevěděly, jestli mají útočit na nepřátele, na své lodě, které se vzbouřily, poslechnout rozkazy svých 
nadřízených ze vzbouřených lodí, nebo se starat a vir, řádící mezi jejich droidy. Celou situaci se poda-
řilo zvládnout, ale obrana STF byla od té doby krajně nejistá a ztráta mnoha lodí jejich pozici výrazně 
oslabila.  
 
Do boje byly vyslány i lodě získané už dříve z Imperiální flotily a Profesorovy elitní jednotky, pěstované 
po dlouhé roky na jeho domovské planetě. Pomohly ustálit situaci a zabrat další území. Roj teď měl 
své vlastní území a armádu, která se mohla více než rovnat jakékoli jiné armádě v galaxii. A měl ještě 
něco navíc – spojence.  
 
Sithský lord byl o probíhající akci okamžitě informován a vyzván k tomu, aby se připojil na stranu Roje, 
což Sith rád udělal. Též nedobrovolně se musel připojit Maršál – byl vylepšen a tak mu jeho tělo nedá-
valo jinou možnost, než být plně loajální k Roji. Profesor ale nijak nepociťoval potřebu ovládat Repub-
likové armády osobně, jen by mu přidělávaly starosti, a tak je nechal plně v rukou Maršála. 
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Bývalý voják Republiky a žoldák, Raynor Klybani, byl na planetě Wayland i se svoji malou jednotkou 
loajálních vojáků. Infiltroval do místní vojenské základny, ale někdo jeho operaci prozradil a tak se 
musel ven prostřílet. Nyní ale do města přijela zásobovací kolona Republiky. Byla však okamžitě na-
padena ze zálohy a snadno přemožena. Útočníci byli také klonoví vojáci, ovšem od Jediů. Jejich veli-
tel, Stoorge, osobně rozsekal přeživší vojáky svým vibromečem. Pak přikázal odpálit dveře náklado-
vého prostoru jednoho z transportérů a ukrást jeho obsah. V tu chvíli se na ulici objevily další jednotky 
Republiky a tak se partyzáni začali stahovat. 
 
Raynor to pozoroval z úkrytu, ale brzy se i on ocitl uprostřed boje. Musel začít bojovat také. Stoorge si 
ho všiml a přikázal svým mužům, aby mu pomohli. Raynor zavolal vysílačkou zbytek svého týmu, aby 
také zaútočil. Tým dorazil poměrně rychle, ale stejně bylo jasné, že rychlá evakuace bude nutná. Sto-
orge zavolal svoji loď White Eagle, do které se všichni nalodili. Loď opustila atmosféru a ihned ji zača-
lo pronásledovat několik X-Wingů a Y-Wingů. Raynor a Stoorge po nich stříleli z palubních iontových 
kanonů a drželi tak odstup. White Eagle poté zmizel v hyperprostoru. 
 
Raynor Stoorgovi přiznává, že je bývalým vojákem Republiky, který odešel po nástupu Maršála. Stej-
ně jako zbytek jeho týmu. Nikdo z nich Maršála nemá rád, všichni vědí, že je to tyran, který si zasluhu-
je pouze smrt. Nepřestanou bojovat, dokud nebude mrtvý. Stoorge nabídl, že Raynora a jeho lidi od-
veze na Cejansij, hlavní planetu Řádu. 
 
Darth Badon ví, že je obklopen samými zrádci a nepřáteli. S Razerem by byl ochoten spojit se, ale ten 
nechce o příměří ani slyšet. Proto Badon vyslal zprávu Jediům. Pokud Razer uvidí, že se s nimi chce 
spojit, možná na mír přistoupí.   
 
Garra se během těch pár let, co uběhly, úplně změnil. Už nelovil obyčejné zločince, ale jen ty, co byli 
hodni jeho umění. Garra byl plný vzpomínek a bolestí způsobené mocí, kterou měl již odmalička. Gar-
ra byl cvičen jako elitní voják Impéria, jako Jedi, Pán mečů a nakonec jako lovec odměn. Celý život se 
učil, jak co nejlépe přežít v jakémkoliv terénu a jak bojovat proti jakémukoliv nepříteli. Umí přes pět 
tisíc jazyků a komunikačních forem, díky své fotografické paměti a využití všech smyslů umí nejvíce 
bojových stylů, co se kdy kdo dokázal naučit. A ne jen jedijské a sithské, ale i všechny ostatní. Na 
Imperiální akademii byl proto přezdíván „Chameleón“. Prokletý Garra – řadí se mezi nejnebezpečnější 
lidi v galaxii, zná ho skoro každá bytost, která má základní vzdělání a přehled. Je znám jako hrdina i 
sprostý vrah. 
 
Byl to už rok, co si Garra objednal speciální zbraň u jednoho z nejlepších vynálezců v soustavě. Teď 
si pro ní přiletěl na Coruscant, přímo do jeho bytu. Vynálezce tu není osobně přítomen, protože se 
Garry bojí. Zbraň je ale již hotová a Garra si ji zkouší. Je to rukavice z cortosisu, která má integrova-
nou sonickou pušku vojáků z Geonosis. Sonický impuls totiž světelný meč nedokáže odrazit. 
 
Jedi Lerien dostal během své meditace zvláštní vizi. Viděl místnost, uprostřed které stál jehlanovitý 
předmět obklopený svícemi. Nad ním se skláněla postava v tmavém oblečení s kápí, nejspíš Sith. 
Dotkla se ho, ale vzápětí se místnost zalila bílým světlem. Když se vše vrátilo do normálu, postava 
ležela na zemi mrtvá. Zastřelily ji blastery schované za holografickou napodobeninou zdí. Pak vize 
skončila. Leriena probudila příchozí zpráva. Byla od vlády Azrijů, prý na planetě Sullust nalezli základ-
nu testující vylepšené vojáky Roje. Prosí Leriena, aby tam letěl a přivezl jednoho, na kterém by mohli 
testovat novou zbraň.  
 
Mistr Apollo měl plnou hlavu starostí se svými učedníky. Když souhlasil s tím, že bude učit Stroda i 
Capra, ještě ani zdaleka netušil, jak bude celá věc nakonec vypadat. Strod se mnohdy na celé hodiny 
ztrácel a nikdo ho v tu dobu nedokázal najít a na druhou stranu Capro byl zase mnohdy nepřítomný 
duchem a choval se značně roztržitě. Apollo nechápal, co to do obou mladíků najednou vjelo, vždyť 
před rokem se oba ještě chovali normálně... O problémech s jejich tréninkem mluvit nemohl – Strod 
byl přírodní talent, i ty nejtěžší věci zvládal jakoby mávnutím ruky. Na mistrovi zvídavé otázky pouze 
odpovídal, že za vše mohou jeho talismany pro štěstí, které stále nosil s sebou a nesundával je ani do 
sprchy. I na žádost, zda by je mohl důkladně prozkoumat, odpověděl svému mistrovi negativně. Capro 
doháněl to, co mu chybělo v talentu, vytrvalostí. Dokázal celé hodiny bez přestání trénovat či studovat. 
Podle všeho byl nejpilnějším žákem v celém chrámu. Jako by žádná znalost nedokázala uhasit jeho 
žízeň po vědomostech.  
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A pak tu samozřejmě byly starosti se situací v galaxii. Nejenže zuřila krutá Galaktická válka, ale ještě 
ke všemu nastal nečekaný obrat, když Sithové a Republika vytvořili alianci s nějakou novou říší, která 
se označovala jako Roj. A v cestě k jejich vítězství ve válce jim stálo už jen oslabené STF a stále silné 
Impérium. Byl nejvyšší čas jednat, proto na příštím zasedání oslovil Radu. 
 
Apollo řekl, že je nutné bojovat za mír v galaxii. Je nutné zastavit Roj i šíleného Maršála, jakýmikoliv 
prostředky. Po jeho řeči v Radě zašumělo. Mnohým věcem přikyvovali, ale mnohé se jim nezdály. 
Nakonec proběhlo hlasování. Lerien, protože už dříve projevil o podobnou věc zájem, dostal za úkol 
zajmout vojáka Roje a s pomocí jedijských nebo azrijských testů o něm zjistit co nejvíc. Mrtvého ho ale 
smí přinést jen v krajním případě. Bylo odhlasováno, že obyčejní lidé musí být vysvobozeni zpoza 
vlivu Roje. Žádný Jedi k tomu úkolu ještě nebyl přidělen. Problém nastal až při hlasování o zásahu 
proti Republice. Jen málokomu se zamlouvala myšlenka sprosté vraždy, ať už byla jakkoli ospravedl-
něná. 
 
Fridrich Fatzar vystoupil z lodě na Ord Mantellu. Gardisté ho pozdravili, ale Maršál neodpověděl, jen 
kývl. Byl unavený. Osobně vedl boje proti STF. Hlavně proto Razer nepřeválcoval celou Republikovou 
flotilu v jedné bitvě. Nechal se doprovodit do kanceláře, kterou, po několika (nezdařených) pokusech o 
vraždu ze strany anarchistů, příbuzných popravených atd. atd. nechal trochu lépe obrnit. Nicméně 
pokusů takových se vyskytovalo poskrovnu – každý z nich byl exemplárně při Maršálově přítomnosti 
polit petrolejem a zapálen zaživa se svou rodinou (měl-li ještě nějakou). Také jim všem byly oholeny 
vlasy a použity jako výplň pro matrace a polštáře. Ty pak rozeslali pro vojáky.  
 
Když tento druh popravy přestal stačit, vymýšlel si Maršál po nocích ještě lepší věci – například po-
slední dva anarchisty, které nachytala hlídka přitom, jak pomocí tekutého barviva kreslili na stěnu přes 
propagandistický Maršálům plakát s nápisem "SVOBODA! DEMOKRACIE! HOJNOST!" přisprostlou 
báseň o vůdcově vzhledu, nechal Fatzar usmažit v oleji zaživa v nejchudší čtvrti města, kde lidé nedo-
stávali příděly jídla, a poté připravit jako porce jídla. Asi tři hodiny to lidé sledovali se znechucením. 
Pak jakási dělnice přišla s tím, že má hlad. Za několik hodin bylo snězeno vše.  
 
Fatzar si prohlížel mapu Republikových území. Ithor. Tato planeta, jakýsi turistický ráj, se dala nazvat 
zdevastovanou. Maršál znásilnil její krásnou přírodu naprostým vykácením stromů na jednom konti-
nentě, zajetím Ithorů do továren a izolaci celého světadílu leteckými silami. Stal se z něj pracovní tá-
bor pro zajatce. Nemohl přece nechat tolik přírodních zdrojů jen tak ležet ladem! Pravda, Svaz Ithoria-
nů se proti tomu ohradil, ale zničením jeho ústřední budovy a rozprášením jeho rady jej nebylo pro-
blém umlčet. Ale jednu věc musel Maršál tajit i sám před sebou – a to, že začínal být... unavený.  
 
Jeho osobní lékař mu předepsal dlouho řadu léků, protože Fridrichova mysl začínala být napůl šílená. 
Maršál vedl dlouhé rozhovory sám se sebou, rozbíjel zrcadla, střílel po zvířatech a sochách v paláci, a 
jednou – o tom nikdo neví, protože tělo spálil zakázaným druhem zbraně – ubodal nožem služebnou, 
která jej našla, jak si s nožem řeže do prstů, protože... ani nevěděl proč. Když ji uviděl, zakřičel na ni, 
ať to nikde neříká – ona dostala strach, a skrčila se. Pak ji bodl do oka, a i když byla už po smrti, neu-
stal.  
 
Když si uvědomil, co dělá, ještě víc jej přistihla touha uříznout si třeba ruku – ale neudělal to. Začal se 
v něm vyvíjet zvláštní komplex – snad méněcennosti, či vůdcovský... A věděl, na kom si jej vylít. Vždy 
někoho našel. Svaz dělníků, Spojené Dathomirské těžební společnosti... Všichni trpěli s ním. Na to 
vše vzpomínal, a ruka mu sjela do kapsy, kde nahmatal kovový, hranatý předmět. Hlas v hlavě mu 
pošeptal, že ho chtějí zabít. To on ale věděl. Pohladil spínač na onom předmětu. Pokud padne on, 
padnou s ním i všichni ostatní… 
 
Lerien, po příznivé odpovědi Rady Jediů, si nechal připravit jednu upravenou transportní loď a vyzbro-
jit dvacet androidů novými neurálními puškami. Po opuštění planety zadal kurs na Sullust, avšak při 
příletu byla loď zasažena meteorem a nucena nouzově přistát. Lerien nechal loď zamaskovat a i 
s oddílem se vydal směrem k základně. Nastražil past – na kopce rozmístil automatické palebné věže 
s neurálními děly a sonické výbušniny. Potom se všichni androidi vrátili k lodi a začali ji opravovat. 
Lerien však cestou našel jeskyni, ze které vyzařovala Síla. Když vešel dovnitř, uviděl stejnou místnost, 
jako tehdy ve své vizi. Byla tu ta postava v černém hábitu, sehnula se k jehlanu a blastery ji zabily. 
Když je skryly holografické stěny, mříž ve vstupních dveřích se otevřela a Lerien vešel dovnitř.  
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Všiml si, že kolem jehlanu je nápis, který říká, že vstoupit může jen ten, kdo je hoden a koho provází 
Síla. Lerien se jehlanu dotknul, načež místnost zaplavilo bílé světlo. Ale žádné zbraně se neobjevily… 
Místo toho světlo zezelenalo a pak zmizelo. Ve zdi naproti vchodu se objevily nové dveře. Lerien do 
nich vešel a ocitl se v zastaralé vědecké stanici, kterou zde vybudovali Jediové. Našel zde pět Holo-
cronů a také zvláštní světelný meč, který byl z poloviny biologický. 
 
Prozkoumal počítače a zkopíroval jejich data do datapadů. Když odcházel, vrátil stanici do původního 
stavu. Potom se vrátil k lodi, která už byla opravená. Pak se vydal k základně. Spatřil jednoho vojáka, 
který zrovna hlídkoval. Ukázal se mu a hned začal utíkat zpět k pasti, voják ho pronásledoval. Zdálo 
se, že voják ví, že je to zřejmě léčka, ale nezastavoval se. Androidi i věže pak spustili palbu a vojáka 
omráčili. Náhle se ale objevil druhý voják, který začal střílet a několik androidů zničil. Nakonec ale i on 
padl k zemi v bezvědomí.  
 
Už to vypadalo dobře, když se objevil třetí voják. Nešel průsmykem, takže se nechytil do pasti. Místo 
toho seběhl z kopce a dostal se tak androidům do zad. Všechny je zničil a Lerien tak zůstal sám. Ne-
věděl co má dělat, voják ho pomalu zatlačoval do slepé části průsmyku… 
 
Garra dostal informaci, že na Sullustu je člověk, který by mohl vědět něco o jeho přátelích z elitní si-
thské jednotky Lovci Síly, která byla osobní gardou Dark Fightera. Neprodleně tedy odletěl. Když toho 
muže našel, podrobně se ho na všechno zeptal. Jedním z Lovců Síly je Ničitel – třímetrový Wookiee, 
který pracuje na Kesselu, kde těží koření. Další je Umělec, inteligentní bytost, která ovládá Sílu. Ten 
se nachází na Kashyyyku. 
 
Garra už chtěl odejít zpět do své lodi, když spatřil souboj mezi Jediem a biologicky upraveným vojá-
kem, který se zdál být velmi schopným bojovníkem. Přiblížil se tedy a tím upoutal jeho pozornost. 
Použil svoji Rychlost a snadno se tak dostal ke zraněnému Jediovi, kterému pomohl na nohy. Voják 
na něj chtěl zaútočit, ale Garra ho úderem sonické rukavice rozdrtil.  
 
Lerien Garrovi nabízí, že ho vezme za Velmistrem Jediů, ale ten odmítá. Nechce mít s Jedii nic spo-
lečného, protože s nimi má špatné zkušenosti. Chce ale, aby Lerien ke Kobovi vzal Holocron z Corus-
cantského chrámu, který Garra nedokáže otevřít, protože neovládá dostatečnou Sílu. Chce vědět, co 
je uvnitř. Lerien ho však přemlouvá, aby na Cejansij letěl – a předal Holocron osobně, jinak to bude 
urážka Velmistra. Hned potom zase může odletět. Garra souhlasí a oba odlétají. 
 
Z území Republiky na území Roje přiletěl malý křižník. Na palubě měl holodisk se sdělením, které bylo 
moc důležité a tajné na to, aby mohlo být posláno přes Holonet. Obsah sdělení byl kódovaný, ale pří-
jemce ho dokázal rozluštit. Tajný špeh mezi Jedii opět promluvil. Má rozpis jejich akcí. Zná přesný 
den, kdy budou nejméně chránění. Nejprve musí být vyhlazena Rada. Odpověď na tuto zprávu byla 
jednoznačná – souhlas.  
 
Velmistr Kobe připravil pro své studenty vojenské cvičení. Tisíc androidů vyzbrojil neurálními puškami 
a poslal je zaútočit na chrám. Pak vybral sto nejlepších studentů a přikázal jim, aby se urychleně do-
stavili k hlavní bráně. Teprve zde se dozvěděli, že je to jen cvičení. Kobe pak z davu dobrovolníků 
vybral jednoho, který byl ochoten utkat se s androidy jako první. Padawan byl připraven, pro jistotu ho 
však ještě krylo několik obranných věží. Padawan bojoval proti prvním padesáti androidům dobře, ale 
nakonec dostal zásah omračujícím paprskem. Kobe vybral dalšího dobrovolníka, ale dopadl stejně. A 
tak i několik dalších. Pak ale jednoho Padawana napadlo, že pokud budou bojovat současně, ubrání 
se. To bylo přesně to, co od nich Kobe chtěl. 
 
Proti studentům se strhla krutá palba, která se vzápětí vracela na androidy. Střely neměly šanci. Pa-
dawani kryli sami sebe, ale zároveň i své spolubojovníky. Jejich čtyři formace se postupně semkly 
kolem zbytků androidů a Sílou je začali drtit a odzbrojovat. Po pár minutách bylo po všem. Ani jeden 
postřelený Jedi a nepřátelé se nedostali ani na 500 metrů k chrámu. Vynikající výsledek. Studenti 
jásali a konečně pochopili jedno z nejdůležitějších pravidel souboje. Žádný Jedi nemusí být sám, po-
kud požádá svého přítele o pomoc a tak mohou být mnohem silnější. Kobe konečně mohl být klidný. 
Nemusel pouze spoléhat na technickou obranu, která byla na špičkové úrovni a pozabíjela by většinu 
nepřátel, ale i na studenty, kteří měli větší cenu než kterýkoli nejmodernější křižník. Teď konečně mů-
že s čistým svědomím odletět, když to bude třeba…   
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Badon se odhodlal zničit frakci Shadows. V galaxii napáchala již mnoho škod. Zavolal Castera a pově-
řil ho útokem na planetu Kessel. Má zničit všechno a všechny, žádné zajatce nebrat, na ztrátách nezá-
leží. Má k dispozici tolik Dark Trooperů, kolik bude chtít. Badon také uzavřel s Darth Raegarem přímě-
ří. Sithové odteď nepovedou proti Impériu žádnou vojenskou akci. Pak si Badon zavolal velkoadmirála 
Wilcona a přikázal mu, aby zaútočil na republikové pozice u planety Ithor. Do dvou týdnů musí být celý 
systém v jeho rukou. Nakonec vyslal droida HK-75, aby letěl na území STF a vyjednal s Razerem mír. 
Je nelogické, aby STF a Impérium bojovali proti sobě, když je tu mnohem silnější nepřítel. 
 
Poté, co všichni odešli, poslal Badon vzkaz určený Velmistru Kobovi. Žádal v něm o setkání na neut-
rální planetě. Jediové nyní nemají žádnou podporu a Impérium jim podporu nabízí. Pak odešel kontro-
lovat práce na obraně Korribanu. Mezitím, Razer na palubě své vlajkové lodi Shaktar, doprovázené 
křižníkem Riga a s elitními silami Iron Reapers, odletěl na další z válečných tažení. 
 
Scorch na tom byl zatraceně špatně. Po zradě Rapishe mu dezertovala třetina všech jednotek. Pár dní 
na to zaútočili na vnější planety na okraji říše. Na Shadows ještě zaútočilo z druhé strany Impérium. 
Nebýt několika rezervních lodí, tak už teď by po hlavní ulici Nal Hutta kráčeli buď vzbouřenci nebo 
Impérium. Byla svolaná schůzka všech přeživších generálů a admirálů. Vše proběhlo dobře. Admirá-
lové byli vysláni, aby držely Imperiální lodě v šachu a zbytek sil tak mohl zaútočit na Rapishovi síly. 
  
Scorch byl ale znepokojen. Věděl, že povstalci v armádních silách rozhodně nejednají na vlastní pěst, 
dokonce i ti lidští, nezměnění vojáci, se přidávali na jejich stranu. Poznej svého nepřítele, první pravi-
dlo války. Jeho vojáci udělali přepad jedné vzbouřenecké lodi, kapitána zadrželi a uvedli do stavu 
umělého kómatu. Došel k logickému závěru, že musí být někdo, kdo tohle všechno řídí, mozek. K 
tomu se chtěl dostat, cokoliv to bude stát.  
 
Prohledával celou knihovnu Shadows několik hodin, až konečně našel, co hledal. Knihu, hodně sta-
rou. Díky ní se naučil starodávný rituál, jehož pomocí mohl proniknout do cizí mysli bez toho, aby byl 
sám ovládnut. Potřeboval ale veškerou Sílu, kterou disponoval a proto se dobře vyspal, najedl a vydal 
rozkazy na několik dní dopředu. Mohlo dojít i k tomu, že ho někdo ovládne, ale vzhledem k tomu, že 
celkem slušně vládl Sílou, nepovažoval toto riziko za velké. 
 
Kolaborant byl připraven v meditační místnosti, kolem něj kruh z krystalů, které Scorchovi měli pomoct 
koncentrovat Sílu. V místnosti byli také elitní stráže. Scorch pronikl do kapitánovi mysli a spatřil stami-
liony myslí všude okolo. Něco bylo uprostřed toho oblaku, zářivý střed. Snažil se k němu proniknout, 
ale bylo to obtížné. Když ho konečně dosáhl, ucítil nesmírnou bolest všech těch bytostí. Začal se třást 
a hlasitě zařval, upadl mimo kruh. Stráže ho ihned odnesly na ošetřovnu. Kapitán byl mrtev. Když se 
po několika hodinách Scorche probral, byl už v pořádku. Dostal to, co chtěl. Dostal jednu cennou in-
formaci a mohl tak zasadit nepříteli rozhodující úder.  
 
Maršál Fridrich Fatzar stál na můstku vlajkové lodi 8. útočné flotily, lodi jménem Sovereignty. Celou 
flotilu tvořilo deset lodí Maršálova oblíbeného typu Mon Calamari a stovky stíhačů, vyloďovacích člunů 
a malých křižníků. Celé toto obrovské monstrum se pohybovalo v málo používané hyperprostorové 
dráze – skoro nikdo ji nehlídal, protože nebyla zcela bezpečná. Maršál pověřil své vědce, aby ji kom-
pletně zmapovali pro použití flotily takových rozměrů. Normálně by použil klasickou cestu, jenže ny-
ní… nyní se potřeboval na místo dopadu dostat potichu. Protože tam, kde útočí, se soustředí jedna z 
nejsilnějších obranných sil v Galaxii. 
 
Flotila vystoupila z hyperprostoru přímo u Coruscantu. I když Maršál věděl, že je to zbytečné, rozhodl 
se ještě kontaktovat planetu, než nařídí útok. Letová kontrola přikázala, aby se okamžitě stáhnul, pro-
tože narušuje neutralitu imperiálního území. Dokonce i sám planetární guvernér pohrozil, že začne 
střílet. Maršál ale neměl v úmyslu odletět. Jakoby se právě rozběhl čas – stovky malých objektů, lodí 
Republiky, se jako malé kousky ocele, směřující k magnetu, začaly směřovat k planetě. Impérium 
odpovědělo – TIE stíhače, hvězdné destruktory… asi ve tříčtvrtinovém počtu jak Republikové.    
 
Maršál začal vydávat rozkazy. Všechny stíhačky a korvety se daly do útoku. Iontová děla se zaměřila 
na planetární i lodní komunikační systémy. Křižníky zahájily bombardování. Rušičky komunikace ob-
klopily celé bojiště. Vše se dělo podle Maršálova rozkazu. Komunikace byla přerušena – celou planetu 
se podařilo odříznout od zbytku vesmíru pomocí zvlášť složitě vyrobené techniky. Boj se odřízl od 
planety, ale bombardování pokračovalo. Po několika hodinách padly první destruktory. Poté se de-
struktory počaly stahovat, i když za velikou cenu Republikových lodí. Když bylo zničeno pět křižníků 
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Mon Calamari a všechny destruktory, bojiště se přesunulo ke stanici… kterou Maršál kázal obsadit. 
Pak nechal vykonat výsadek celé pěchoty a strojů, a celé to nechal osm hodin pracovat. Když mu bylo 
oznámeno, že planeta je umírněna, nechal všechny obrazové přijímače pomocí nouzového kódu při-
jímat jeho proslov. 
 
Obyvatelům planety se za útok omluvil, ale nebyla jiná možnost. Jen tak mohl planetu osvobodit 
z područí Imperátora. Nyní z ní učinil hlavní planetu Republiky a z Císařského paláce své sídlo. 
Všichni imperiální představitelé již byli zatčeni a v budoucnu budou pracovat pro Maršála jako úřední-
ci. Stejný útok byl proveden i na Esseles, Rhinnal a další planety Jádra, které byly taktéž připojeny 
k Republice. Když byla ustanovena Republiková Rada, Maršál se k ní šel informovat, jak probíhají 
změny. Do ústavy bylo dodáno vše, o co žádal. V Senátu byly zajištěny všechny potřebné hlasy – 
pokud někdo bude hlasovat jinak, zvláštní zařízení mu do těla vstříkne pomalý jed. Maršál také chystá 
velkou oslavu v Senátu, jeho korunovaci…    
 
O týden později byl velký sál Císařského paláce vyzdoben znaky Republiky a naplněn tribunami, ně-
kolika křesly okolo uličky pro generály a prominenty. Uprostřed pódia nápadně veliký trůn, okolo něj 
menší, skoro tak stejně honosné židle. A za tím vším kaskádovité lavice pro Senát. Jeho poslední 
zasedání. Všechny židle byly zaplněny. Až na jednu. Všichni čekali, co se bude dít. 
 
Chvíli bylo ticho, poté co zazvonily zvony a z reproduktorů zazněla velkolepá hudba… A brány, již 
zavřené, se otevřely. Do nich vešli vojáci v neznámých uniformách – vypadaly jako vyztužené plastem 
a ocelí, v ruce měli vibromeče a na hlavě přilby. Ti šli v osmiřadu po dvou a rozestavovali se po stra-
nách uličky. Lidé nahlíželi, kdo půjde dál. Vojáci pozvedli meče a pozdravili. A do sálu vešel Fridrich 
Fatzar, nikoliv však v uniformě, ale v róbě s mnoha náhrdelníky a ozdobami – proházel a zdravil vojá-
ky, a nakonec se posadil na trůn. Zvuk trombónu vše utišil. 
 
Nový článek v ústavě dává možnost v případě ohrožení, kterým se dá válka s STF a Impériem nazvat, 
korunovat hlavu Republiky Císařem, bude-li mít absolutní podporu Senátu. Proto začalo hlasování. 
Následující půlhodina probíhala monotónně, ale všichni se zachovali důstojně. Senátoři postupně 
vstávali a hlasovali kladně. Maršál povstal a jeho pobočník Herold mu podal nádhernou korunu ze 
zlata a diamantů. Maršál si ji nasadil a generálové a senátoři začali tleskat. Lid se přidal. 
 
Fatzar se vzdal hodnosti Maršála a rozpustil Senát. S okamžitou platností předělal systém republiky 
na systém konstituční monarchie a Republiku přejmenoval na Novogalaktickou veleříši. Sebe jmeno-
val Novogalaktickým Císařem Fridrichem I. a založil rod Fatzarů, jehož pokračovatelem je jeho syno-
vec, Herold. Standarty se znakem Republiky spadly na zem – a místo nich se náhle vyvěsily modrá 
plátna se zlatým kruhem, ověšeným olivovými ratolestmi a uprostřed s písmenem F. Všichni tleskali a 
vstávali. Císař Fridrich I. slíbil, že v celé galaxii upevní svojí vládu, všeho bude hojnost a nastane ne-
konečný mír. Poté se opět posadil a vychutnával si sladký okamžik svého osobního triumfu.    
 
Malá imperiální flotila se přiblížila k planetě Kessel. Průzkumy ukázaly, že přístav tu není moc silný, 
ale pozemní armáda je větší. Proto Caster zahájil útok složený ze tří vln. V první vlně nalétly tisíce 
stíhaček a fregat a ničily odpalovače raket a další zařízení proti velkým lodím. Druhá vlna byla složena 
z několika desítek středních křižníků a jejím cílem bylo zničit méně obrněné pozice u základny. 
V poslední vlně byl zbytek sil, desítky těžkých křižníků a destruktorů a další fregaty. Vesmírná obrana 
planety byla do hodiny zničena, ani jediná stíhačka neunikla. Pak nastalo pozemní bombardování 
s cílem podlomit nepřítelovu morálku. Když Caster viděl, že bombardování je úspěšné, tak nechal na 
různých místech vysadit 5000 Dark Trooperů, kteří měli zabezpečit místa přistání, což se povedlo. 
Poté začaly přistávat stovky výsadkových lodí s nekonečnými vlnami vojáků a tanků. I poměrně silná 
pozemní obrana tento nápor nevydržela. Caster pak nechal zajmout čtyři vyšší důstojníky Shadows. 
Tři nechal popravit, čtvrtému nechal useknout ruku a poslat jako varování pro ostatní členy Shadows. 
Kolem planety pak byla vybudována silná obrana.   
 
U Ithoru se zčistajasna začaly vynořovat stovky imperiálních lodí s jediným cílem: zničit vše, co patří 
Republice. Orbitální obrana byla silnější a proto Wilcon musel postupovat opatrněji. Měl ovšem výho-
du – měl k dispozici Ultimate, proto byla i tato obrana rychle zničena. Pozemní tažení bylo už horší, 
protože Republika měla skvěle vycvičené vojáky, ale o to krutější byli vojáci Impéria k nim. Do vzdále-
nějších vojáků stříleli i rakety, aby splnili rozkaz zničit všechny síly Republiky. Boje trvaly dlouho, ale 
Republika se nakonec vzdala. Všechny vojáky dal Wilcon postřílet. Důstojníky nejdříve vyslechl, ale 
potom také popravil. Jen jednoho z nich poslal za Maršálem, aby vyřídil varování.  
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Badon zrovna meditoval ve svém paláci na Korribanu a pochvaloval si úspěchy proti Shadows a Re-
publice, když k němu došla zpráva od velení obrany v Jádru – Coruscant padl. Nařizuje posílit obranu 
ostatních planet, když ne kvůli oslabené Republice, tak alespoň kvůli Roji. Již brzy Impériu dorazí 
posila dvou milionů vojáků z Kamina, pak bude čas na útok. 
 
Shadows bylo v kleštích ještě více, než kdy předtím. Imperiální flotila tlačila na Hrommanool, který se 
držel jenom díky statečné pozemní obraně. Padl ale Kessel. Sithové proti Shadows vedli několik ne 
moc úspěšných tažení a STF stále měla kontrolu nad Nar Shaddaa. Nezbylo než přejít k poslednímu 
řešení. Scorch věděl, jak chce nepřítel zaútočit. Dokonce věděl kde a jak silně. Proto zahájil svůj re-
zervní plán. Všechny jednotky, které nepotřeboval, stáhnul na planetu Squebex (stanoviště Beta) 
v Neprozkoumaných regionech. Malá obrana zůstane u stanoviště Alfa a v přilehlých systémech. Tím-
to končí Shadows jako státní útvar. Teď se jen Scorch musel postavit Rapishovi a jeho spojencům. Až 
bitva propukne, planeta Bothawui už nikdy nebude stejná…  
 
Následující týdny v Říši byly ve znamení změn. Všechny nápisy a znaky Republiky se přemalovávaly 
a převěšovaly, všechny přízviska „Republikový" se měnily na „Císařský." Jediné, co zůstalo pod stej-
ným názvem, byl tým „Republica“. Císař také předal titul Maršála Fiixovi, čímž z něj udělal hlavního 
poradce v bojových záležitostech. Také přistál na Coruscantu velmi poškozený stíhač, a v něm zraně-
ný důstojník. Lékaři jej nejdřív chtěli ošetřit, ale Fridrich si jej vyžádal okamžitě k výslechu. Když si 
poslechl zprávu o pádu Ithoru, rozhněval se, ale ne moc, protože jeden systém mu nemůže, vzhledem 
k jeho nynějšímu majetku, uškodit. Ale i tak toho důstojníka osobně uškrtil, jako trest za neúspěch. 
 
Ještě ten večer kontaktoval Roj. Žádal o poskytnutí pomoci v obranu Coruscantu. Musí renovovat 
vojenské síly. Prioritou je konečné rozprášení Jediů. Poté kontaktuje Sithy a požádá je o pomoc 
v konečném tažení proti Shadows a Impériu. Na konci bude mrtvý Badon a Scorch – tak zní plán. Co 
se týče STF, zatím doporučuje opatrnost. Také nechal vyrobit další lodě a zotročit další vojáky na 
mnoha systémech. Tak posílil obranu na hranicích s STF a Impériem. 
 
Válka v galaxii probíhala podle plánu. Spojenectví s Rojem se vyplácelo a všechny sithské jednotky 
byly v akci. Elitní garda operovala vždy v blízkosti Raegara, vojsko bojovalo s STF a další jednotky 
nasazené kolem Shadows vyčkávaly na vhodnou chvíli. Raegar měl po celou dobu celkem klid, 
všechna vojska telepaticky řídil Roj, on jen dohlížel. Jediná věc, co učinil, byl slib Badonovi, že Sithské 
jednotky se nezapojí do případného boje s Impériem. Roj má spoustu jiných jednotek.   
 
Na palubě Death’s-head probíhal nepřetržitý výzkum. Zpočátku nepřinášel žádné ovoce, až vědci 
přinesli Raegarovi zprávu, že nalezli nějaké výkyvy v meditační komoře. Raegar se tedy odebral medi-
tovat, on sám žádné zvláštnosti necítil, až najednou po chvíli meditace uslyšel hluboký hlas, který k 
němu promlouval pomalou řečí podobnou Sithské. Hlas se ptá, kdo se opovažuje meditovat v komna-
tě lodi, která nese Znalost. Raegar se telepaticky představil a řekl, že si může meditovat kde chce. 
Hlas ho oslovil jako Jen’ari a ukázal mu Znalost.  
 
Komnata se uzavřela a začala se přeskupovat. Nabyla větších rozměrů a zaujala jiný tvar, uprostřed 
se objevil trůn a kolem něj se vznášely krystaly. Raegar usedl na trůn a cítil, jak se k němu krystaly 
snaží mluvit, ze všech vyzařovala Síla podobná Temné straně. Natáhl ruku a jeden krystal uchopil. 
Jakmile se špičkou prstu dotkl krystalu, v hlavě se mu objevily záblesky a nové vědomosti – krystal mu 
je předal. Celá historie Sithů (kterou znal i předtím, ale teď obdržel souvislejší informace) a rituály.  
 
Natáhl se po dalším krystalu. Teoretické znalosti boje. Možná kdyby měl čas a chuť se soustředit na 
boj, pak by tyto znalosti snad i prakticky dovedl využít. Další krystal, poslední, se k Raegarovi jakoby 
blížil sám, vyzařovala ze něj silnější Síla než z ostatních. Vědomosti tohoto krystalu obsahovaly tech-
niky Síly, některé Raegar znal, jiné nebyly proveditelné z praktických důvodů. Až na jednu, ta se mu 
zamlouvala. Poté co si prohlédl všechny, krystaly začaly rotovat a vrátily se zpět tam, kde byly ulože-
ny. Hlas ho informoval, že právě obdržel Znalost. Ten třetí krystal dokazuje jeho hodnost nést titul 
Jen’ari. Hlas pak řekl, že je tvůrcem této lodi. Střežil informace a znalosti, býval to vědec. Chtěl vytvořit 
loď pro zachování těchto znalostí, ovšem tehdejší Jen’ari nahrál jeho osobnost do lodního počítače. 
Raegar mu přikázal, aby nastavil kurz na Pzob. Nyní, když ví jak ovládat mocnou Sílu Thought Bomb, 
je mocnějším, než kdykoliv předtím…        
 
Badon neustále vysílal zprávy k STF o ukončení nepřátelství, jelikož se HK-75 vrátil s nepořízenou. 
Jednoho dne mu došla zpráva, že příhraniční jednotky STF se stahují, což bylo dobré. Odsunul tedy i 
své jednotky, aby dal najevo dobré úmysly. Během jedné meditace zaslechl telepatické volání o po-
moc. Byla to jeho učednice Siva. Sdělila, že jí drží na Ord Mantellu. Tohle Badona velmi rozzuřilo. 
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Svolal poradu velitelů s cílem dobýt Ord Mantell a zabít Fatzara. Plán byl sice jen v začátcích, ale 
Imperátorův cíl byl jasný – za každou cenu dobýt tu planetu.     
 
Fiix již nyní nebyl generálem, ale dostal se na pozici člověka, kterému dřív sloužil – Maršála. Jeho 
loajalitu to na chvíli zvýšilo. Vzal svoji úlohu Ordmantellského guvernéra velmi vážně. Pečlivě tam 
hlídal absolutní poddanost novopečenému Císaři. Jenže poslední dobou začínal pochybovat. Mučení 
antiroajalistů, popravy dětí kvůli umlčení jejich rodičů... zdálo se mu to čím dál horší. On narozdíl od 
lidí viděl pod povrch – věděl docela přesně, co se děje.  
 
A nyní to bylo ještě horší – když byl ještě generálem, stále se mu zdálo, že je jen jeden z řady – ale 
nyní, když se nacházel na nejvyšším možném postu, hned pod Císařem, trápilo jej svědomí, že on 
může něco udělat. Ale Fridricha lze těžko přesvědčit. STF... Razer je příliš velký egoista. Prostě by 
nahradil tyrana tyranem. Ale Badon... Badon... Rozhodl se odletět na Dathomir. Fiix nastoupil do své-
ho stíhače, a vzlétl. Nejdřív nastavil směr Dathomir, aby se potvrdilo přistání. Tam zrenovoval loď a 
znovu vzlétl... a směřoval ke Korribanu.  
 
Apollo odcházel z Rady Jediů spokojený. Souhlasila, že zabití Fatzara je jediná možnost. Rada se 
rozhodla zvýšit své úsilí v boji proti Roji a také konečně zasáhnout proti jednání Císaře Fridricha 
Fatzara. Bude vytvořen speciální oddíl Jediů, který bude koordinovaně s azrijskými poznatky o stavbě 
vojáků Roje zkoumat způsob, jakým Roj ovládá své vojáky a obyčejné lidi, za účelem přerušení kont-
roly těchto lidí a navrácení jejich životů zpět do jejich vlastních rukou. Zároveň Rada také projedná, 
jakým způsobem zasáhne proti nedávným akcím Fatzara. Apollo již svůj úkol dostal.   
 
Před několika dny zachytili zprávu, že se Císař chystá radikálně zasáhnout proti Roji. Mimo jiné se v ní 
psalo i to, že Roj má mezi Jedii nejméně jednoho člověka. Apollova mise byla snadná – povede spolu 
se svými učedníky tajné vyšetřování za účelem odhalení těchto špehů. Naneštěstí to bude ale nanej-
výš obtížné, protože podle dosavadních poznatků o postupu Roje má každý svůj krok detailně pro-
myšlen. Vždyť se mu podařilo utajit svou existenci po mnoho let! Jakákoliv bytost stála za jeho aktivi-
tami, musela být bez pochyb tou nejinteligentnější bytostí v celé galaxii. 
 
Apollo se setkal s Caprem a Strodem a vyjevil jim svůj plán. Hodlá prozkoumat chrám Jediů pomocí 
Detektoru výkyvů Síly a odhalit tak skrytého špiona. Místo toho, aby hledal výkyvy Síly v galaxii, bude 
je hledat pouze v chrámu. Případný špion totiž nemá imunitu vůči Síle, jinak by ho již dávno odhalili. 
Musí to být její uživatel. Také je zřejmé, že vojáci Roje používají telepatii pro lepší koordinace útoků. 
Pokud se tedy špion pokusí použít telepatii, bude to odlišná telepatie od té, kterou využívá Síla a De-
tektor ji odhalí jako anomálii. Podle jedné teorie Roj ovládá obyčejné lidi pasivním telepatickým signá-
lem, který ovlivňuje jejich myšlenky na podvědomé úrovni. Takový signál bude těžko zjistitelný, ale 
časem ho Detektor jistě odhalí.    
 
Profesor chvíli poté zachytil krátkou telepatickou zprávu od Opraje. Ten mu sděluje, že již brzy bude 
odhalen a proto nemá moc času. Musí jednat a zasáhnout proti Jediům ihned. Ti před několika dny 
zachytili zprávu, že se Císař chystá radikálně zasáhnout proti Roji – jenomže „Roj“ je jen krytí. Císař 
hodlá zaútočit proti Řádu. 
 
Badon se snažil se svými důstojníky sestavit plán, jak dobýt Ord Mantell, ale návrhů bylo málo a i tak 
byly příliš riskantní. Wilcon mu poradil, aby zaútočil na Dathomir, čímž se mu otevře cesta k cíli. Ba-
don plán přijal a dal mu týden na to, aby ho splnil. Měl k dispozici mnoho sil, ovšem loď Ultimate ne, 
protože ta se teď potýkala s Rojem. Asi po dvou dnech od schválení útoku se Wilconova flotila vynoři-
la u Dathomiru, ovšem Wilcon byl velmi překvapen, když viděl plně vyzbrojenou a připravenou základ-
nu. Přesto zaútočil, i když boj to byl dlouhý. Síly Republiky – nyní známé jako Císařství – měly spoustu 
odpalovačů vysoce explozivních náloží, kterými zničily mnoho křižníků. Nakonec však byla orbita za-
jištěna. 
 
Nastal pozemní útok složený z pěti vln, ovšem až té poslední se povedlo prorazit obranou. Několik 
hodin trvalo dobytí jedné základny. Objevila se 5. divize Black Angels, která síly Císařství překvapila 
z opačné strany bojiště a ochromila jejich obranu. Základna padla. Důstojníci nebyli popraveni – byli 
odesláni na Korriban za Badonem. Zpět na Coruscant bylo posláno jen několik vojáků se vzkazem. 
Ovšem touto bitvou Impérium ztratilo mnoho lodí, proto továrny a loď Arc Hammer začaly pracovat s 
dvojnásobným výkonem. Přidala se i mohutná Star Factory – vše muselo být urychleno k závěrečné-
mu úderu na Císařství.  
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Veškeré loďstvo Shadows, které bylo k dispozici, zamířilo na bod v hlubokém vesmíru. Vznikl tak gi-
gantický celek vesmírných lodí, hlavní Scorchova síla. Uprostřed všech formací se nacházel bílý křiž-
ník Slayer of Shadows, okolo kroužily destruktory třídy Aggressor a křižníky třídy Keldabe a Vengean-
ce, dále fregaty a stíhačky. Scorch protivníkovu sílu neznal. Věděl jenom kdy a jak zaútočí. Sondy 
konečně zachytily přílet Rapishovy flotily a Scorch vydal rozkaz přesunout se k Bothawui.     
 
Rada Jediů rozhodla, že Císař a všichni jeho přívrženci musí být z Republiky odstraněni a na jejich 
místo dosazena zvolená vláda. Zároveň zde bylo stále trvající nebezpečí od Roje, proto se Rada roz-
hodla zabít dvě mouchy jednou ranou. Vyšle posly k Impériu, STF a tomu, co zbylo ze Shadows a 
pokusí se zastavit válku mezi nimi a utvořit alianci zaměřenou proti spojencům Roje. Snad si všichni 
uvědomí, jakému nebezpečí celá galaxie čelí... 
 
Kobe se osobně vydal za Imperátorem Darth Badonem, protože v minulosti s ním měli nejlepší vztahy 
a proto byla největší šance, že bude souhlasit s jejich návrhem. Už nějakou dobu od něj měl přislíbe-
nou schůzku, tak se teď této možnosti rozhodl využít. Pro setkání zvolili okrajovou planetu Impéria. 
Zároveň s ním vyrazili na setkání se Scorchem a Razerem i ostatní členové Rady. 
 
V několika posledních týdnech provedlo Impérium několik úspěšných útoků proti Shadows, ve kterých 
se mu podařilo obsadit planety Honoghr a Barab I, čímž Shadows přinutilo k separátnímu míru, který 
obsahoval několik podmínek – okamžité ukončení války s Impériem, náhradu v podobě peněz a vzác-
ných rud a odevzdání veškerého pohraniční území. Tím byla záležitost se Shadows vyřešena, ale 
problémy dělal i nadále Roj, proti kterému se dařilo vést velké množství protiútoků a až téměř nelidské 
decimování všech, kdo sympatizují s Rojem. Neustále se válčilo o planetu Corellia, kterou Badon chtěl 
za každou cenu, protože zde byly obrovské továrny. Roj však tyto pozice držel příliš tvrdě na to, aby 
byl útok úspěšný. 
 
Impérium však statečně drželo Corulag, který Roj nemohl dobýt. Jiná situace se vyvíjela s Císařstvím. 
Badon plánoval dobýt jeho planety Vortex a Anobis, čímž by obklíčil Ord Mantell a s pomocí STF, jak 
doufal, ho i konečně kompletně dobyl. Jako na zavolanou na Korribanu přistála malá stíhačka 
s neutrálními symboly. Vystoupil z ní samotný Maršál Fiix a zamířil si to rovnou do úřední budovy. Zde 
byl okamžitě zadržen a odveden do výslechové místnosti. Jakmile zjistili, kdo to je, informovali Bado-
na, který ho okamžitě přijal. Fiix vysvětlil, že tu není oficiálně – nikdo o této jeho cestě neví. Fiix řekl, 
že to byl on, kdo nechal zajmout Sivu a přesunout ji na Coruscant. Její transport byl cestou napaden 
piráty, kteří ve skutečnosti pracovali pro něj. Nařídil jim, aby Sivu dovezli na Korribanu. Fiix nabídl 
Badonovi pomoc při zavraždění Fatzara.   
 
Fiixův plán je jednoduchý – v domluvený den zaútočí Imperiální flotila na pohraniční planety Císařství. 
Fiix zařídí, že obrana bude slabá a padne. V ten den zabijí Císaře, ovšem budou k tomu potřebovat 
víc lidí, hlavně Jediů. Badon sežene pomoc od Koba, se kterým si chce Fiix také promluvit. Než ale 
Kobe přiletí, bude Fiix v cele – Badon mu zatím plně nedůvěřuje. 
 
Při cestě z planety Sullust na Cejansij Lerien studoval materiály, které našel v tajné stanici Jediů. Ob-
sahovaly informace, jak vylepšit bojové schopnosti a zdokonalit světelné meče. Tyto napůl biologické 
meče měly tu vlastnost, že je mohl aktivovat jen jejich majitel, a zvyšovaly mu sílu a odolnost. Také 
zde byly návody na sestavení speciálního obleku, který odolává blasterům a částečně i cizím světel-
ným mečům. Lerien se rozhodl, že tyto informace musí předat Radě. 
 
Badonovi se konečně po několika týdnech podařilo vypracovat plán na dobytí Anobis. Nejdříve zaútočí 
lehčí a rychlejší lodě na Ord Mantell. Bude to malá flotila, takže si Císařství bude myslet, že je to jen 
předvoj a proto ke své planetě stáhne posily. Tím tak uvolní jiné planety, na které pak zaútočí silné 
pohraniční jednotky. Primární planetou je právě Anobis.  
 
Útok započalo 90 lehčích křižníků a 45 útočných křižníků třídy Acclamator. Plán vyšel. Císařství se 
začalo bránit a volat posily, aby mělo jistotu, že útočník bude zničen kompletně. Bohužel, příchozí 
posily začaly flotilu obkličovat a tím ji znemožnily útěk. Impériu se v tomto boji osvědčily nové typy 
stíhaček, TIE Defender typ F, který mohl vystřelovat sonická torpéda.   
 
Poté, co hlavní Badonova flotila sledovala, jak se od Anobis stahují císařské jednotky, vyčkala ještě 
nějakou dobu a pak zahájila úder. Během necelé hodiny byla obrana proražena a na povrch bylo vy-
sazeno 50.000 vojáků. Útok probíhal podle klasického vzoru. Předvoj Dark Trooperů byl následován 
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lehkými vozidly a pěchotou, poté těžkými vozidly. Badon osobně vedl útok na pravé křídlo, ale nemohl 
ho prorazit. Poté, co několikrát unikl jisté smrti, od dalších útoků upustil. Stáhl odsud všechny vojáky a 
nařídil orbitální bombardování. Další den Badon zahájil nový útok do pravého křídla. Vojáci Císařství 
byli zoufalí – žádná pomoc nepřicházela, protože planeta byla kompletně odříznuta. Dali se na útěk a 
Badon mnoho z nich osobně usmažil blesky nebo rozsekal mečem.  
 
Když bylo křídlo proraženo a všichni byli zmasakrováni, vrátil se Badon na velící loď a nařídil celopla-
netární bombardování jedovými a zápalnými bombami. Zahynuly miliardy civilistů, ale z toho si Badon 
nic nedělal. Pracovali pro Císařství a to stačilo. Pak se imperiální flotila stáhnula na Ithor, jak bylo 
domluveno. Na Korribanu se setkal se Sivou, kterou přivezli Fiixovi přívrženci. Rozhodl se, že ji bude 
nadále cvičit, aby byla ještě silnější. 
 
Součástí jejího výcviku bylo zabití Terentateka, jeskynního tvora. Oba se odebrali do podzemí, Siva 
šla hledat svůj cíl, Badon šel po stopách slabé temné strany Síly, kterou zde vycítil. Siva se utkala 
s monstrem a úspěšně ho zabila. Vyšla před jeskyni a čekala na svého mistra. Ten dorazil za pár mi-
nut, trochu poraněný, ale s několika krystaly a zvláštním blasterem. Pogratuloval Sivě, že nyní se stala 
plnohodnotným Sithem. Musí ještě vyrobit vlastní světelný meč a tak ji odvedl do Akademie Sithů, 
která nyní sloužila spíše jako výcviková základna pro Shadowtroopery. 
 
Siva po několika hodinách meč konečně sestavila a od Badona dostala černý sithský hábit. HK-75 
také právě prošel úpravami, dostal tři vrstvy pancéřování. Pancíř z cortosisu ho chránil před světelný-
mi meči, magnetický pancíř před granáty a plátový před blastery. Dále dostal nové energetické články, 
ostrostřelecký mód, iontové kanony, větší plamenomet a vrhače jedovatých, omračujících a Sílu-
paralyzujících šipek. Do paží mu byly vmontovány vysunovací vibročepele z cortosisu a do trupu ge-
nerátor štítu. Badon ho hodlal použít k zabití Fatzara. 
 
Death’s-head se vznášel nad Pzobem. Vědci byli vysazeni a místo nich se nalodila pečlivě vybraná 
posádka, složená z nejlepších vojáků. Raegar si nechal předvolat jednu vězeňkyni, která byla dosud 
držena v lodní cele. Jmenuje se Nirne a byla uvězněna za zabití osmi vylepšených vojáků, což byl 
neobvyklý výkon. Raegar před ní položil blaster a ukázal ji, že jsou na lodi jen oni, žádní další vojáci, 
kteří by ji nějak mohli zabránit v jeho zabití. Mohla by se tak pomstít za smrt svých rodičů na Bespinu, 
za kterou Raegar mohl. Jenže Nirne Raegarovi nevěří, své rodiče naposled viděla na Nar Shaddaa a 
pokud ví, tak mrtví nejsou. Je to očividně jen Raegarův pokus vyvolat v ní nenávist a obrátit ji tak na 
jeho stranu. Raegar ale vidí, jak je Nirne naivní a věří té falešné historce, že rodiče žijí. Zavolal stráž-
ného a přikázal mu, aby ji popravil. Nirne ale tasila blaster bleskovou rychlostí a zastřelila ho, poté 
vystřelila i po Raegarovi. Ten ale výstřel odrazil mečem a trefil ji do ruky. Nirne omdlela a stráže ji 
odnesli do kajuty. O několik dní později se probudila. Raegarův hlas v její hlavě ji přikázal, aby si ob-
lékla novou uniformu. Nyní je jejím Mistrem a ona jeho služebnicí. Nirne neodporovala a udělala, o co 
jí žádal. 
 
Orbitální obrana Bothawui byla velmi rozlehlá, mnoho doků se stíhačkami a korvetami, několik tisíc 
obranných automatických věží a pět velkých iontových kanonů na povrchu, rozmístěných tak, aby 
mohli střílet do všech směrů. Na hlavní stanici ale panoval klid a nuda. Nikdo z Bothanů se vlastně 
nevěnoval tomu, čemu měl. Jen několik vojáků a pilotů, kteří pocházeli odjinud, stále plnili své povin-
nosti. Bothan operující u senzorů dlouhého dosahu byl už unaven a tak odešel do kajuty. Nikdo si tak 
nevšiml, že senzory zachytily několik nepřátelských objektů, které ale po chvíli zase zmizely. 
 
Rapish byl na palubě své vlajkové lodi Chronos. Útok na Bothawui probíhal dobře, vzdorovalo už jen 
pár letek stíhačů. Byla zničena stanice Bothawui Prime a Rapishovy lodě již začaly vysazovat pozem-
ní síly. Zdálo se, že bitva byla vyhrána. Ale něco nebylo v pořádku, mnoha lodím náhle začala mizet 
energie.  
 
Scorch se nacházel na své osobní lodi Swiftsure. Jeho flotila nebyla nejsilnější, ale všechny posily 
byly příliš vzdáleny a nemohly se zapojit do boje. Jakmile se vynořila z hyperprostoru, zamířila k pozici 
Slayer of Shadows, který před několika minutami vyřadil mnoho nepřátelských lodí pomocí svého 
EMP generátoru. Scorch zavelel k útoku a celá flotila vyrazila kupředu. Nastala obrovská bitva. Frega-
ty třídy Vengeance pálily mohutné salvy, křižníky třídy Keldabe a Aggressor vystřelovaly ochromující 
paprsky, stovky stíhaček podnikaly někdy i sebevražedné nálety. Lodě vybuchovaly a rozpadávaly se 
na kusy. Swiftsure si vedl dobře, stejně jako Chronos. Oba zničily mnoho lodí a neutrpěly žádné po-
škození. Nakonec se setkaly a začaly se k sobě přibližovat. 
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Když byly na dostřel, strhla se mezi nimi mohutná palba. Swiftsure měl navrch, ale Chronos mu pak 
zničil štíty. Swiftsure však vypálil salvu iontových torpéd a vyřadil tak protivníkovi energii. Scorch pře-
dal velení svému admirálovi, nastoupil do své osobní stíhačky A-Wing a odstartoval spolu s letkou 
Bravo Green 5. Ta zničila obranné stíhače kolem Chronosu, jediným torpédem zničila hangárová vrata 
a A-Wing přistál. V hangáru byla jen minimální obrana a tak Scorch vystoupil a vydal se na můstek. 
Cestou narazil na několik vylepšených vojáků, ale pomocí Síly je paralyzoval. Odblokoval dveře a 
hodil na můstek granát. Ovšem Rapish tu nebyl. 
 
Mezitím se několika raketovým člunům Roje podařilo proniknout k Swiftsure a vypálit na něj velkou 
salvu raket. Několik stíhaček Shadows se obětovalo a vlétlo jim do cesty, ale nestačilo to. Dvě rakety 
proletěly a nezastavitelně mířily přímo na můstek. Admirál věděl, že už nemůže nic udělat. První rake-
ta zničila můstek, druhá raketa proletěla hlouběji do lodě a způsobila větší poškození. Swiftsure ne-
kontrolovaně narazil do fregaty třídy Vengeance a obě lodě explodovaly. 
 
Scorch na Chronosu bojoval se zbytkem posádky. Likvidoval ji granáty a svými dvěma světelnými 
meči. Poslední umírající protivník mu prozradil, že Rapish chce utéct před druhý hangár, ale protože je 
loď poškozena, musí projít přes hlavní generátor. Scorch použil Sílu Rychlost a zamířil ke generátoru. 
Zde Rapishe skutečně našel a vyzval ho na souboj. Rapish měl čtyři paže a v každé jeden vibromeč. 
Vrhl se proti němu, ale Scorch stačil uskočit. Pak ho ale nakopl tak silně, že odletěl na zeď a než se 
stačil vzpamatovat, nadlidskou rychlostí po něm sekal. Scorch uhýbal, jak jen mohl, ale nakonec do-
stal zásah do ramene.  
 
Scorch ale vyskočil a házel na něj oba meče – vždy si je zase přitáhl zpět do ruky. Rapish vrhnul svůj 
vibromeč a trefil Scorche do ruky, ten tak jeden meč upustil. Odskočil ale pryč a začal vrhat blesky 
Síly. Ty ale Rapishovy příliš neškodily. Rapish se přiblížil, znovu sekl a Scorch přišel i o druhý meč. 
Chytl ho za krk a chystal se ho zabít, ale Scorch se vysmýkl z jeho sevření a snažil se uniknout. Než 
ale cokoliv udělal, měl na krku trojici vibročepelí. Rapish se rozmáchl, ale Scorch nadskočil a přitáhl 
světelný meč ležící opodál. Meč projel mutantovým břichem, což ho srazilo na kolena. Ještě naposle-
dy vstal a rozběhl se proti Scorchovi, ten ho ale začal škrtit Sílou. Pak ho odhodil na nádrž s chladící 
kapalinou. Ta se pod vahou jeho těla protrhla a začala z ní unikat žíravá pára, která ho efektivně pohl-
covala a rozkládala. Když bylo po všem, Scorch odletěl pryč, protože Chronos se začal rozpadat a 
nakonec explodoval. 
 
Velmistr Kobe se konečně setkal s Darth Badonem. Nabízí mu spojenectví v boji proti Císařství a Roji. 
Badon mu prozrazuje, že Maršál Fiix je ochoten zradit Fatzara a je tak velmi užitečným spojencem. 
Chce také vrátit Coruscant a ostatní planety pod svoji kontrolu. Kobe na to přistupuje, ovšem připomí-
ná, že spojenectví mezi Jedii a Impériem bude velmi složité, pokud Badon bude opakovat to, co udělal 
na Anobis. Jediové odmítají boj proti civilní populaci. Badon slibuje, že už nikdy nic takového neudělá. 
Sestavil plán, jak Fatzara zabít – Imperiální flotila podnikne silný útok na Coruscant a několik menších 
na ostatní planety. Na Coruscant přistane Badon a několik Jediů, využijí bitevního chaosu a infiltrují do 
Císařského paláce skrze podzemní stoku. Tak Fatzara překvapí a zabijí.   
 
Kobe souhlasí, ale nechce, aby Impérium ničilo lodě dříve náležící Republice. Ty musí být jen zne-
hybněny, aby se zabránilo zbytečným obětem. Badon souhlasí, ovšem lodě Roje bude ničit bez slito-
vání. Kontaktuje Fiixe, aby se připravil. Kobe má zatím shromáždit nejlepší Jedie.  
 
Během cesty k planetě Cejansij nepotkaly Garru žádné potíže. Ovšem po příletu ho vojáci nechtěli 
pustit, protože ho neznali. Lerien jim však vysvětlil, že se rozhodl vzít sem Garru na vlastní zodpověd-
nost. Informoval Radu, že přináší velmi cenné informace. Garra předstoupil před Radu osobně a po-
věděl jí, že Kobovi přináší Holocron, který kdysi našel na Coruscantu. Než se stačil představit, dveře 
do sálu se rozletěly a dovnitř vešel Mistr Jun v doprovodu dvanácti starších Jediů, kteří Garru obklíčili. 
Personál byl rychle evakuován pryč.     
 
Jun ví, že Garra je ve skutečnosti Darth Saion, zrádný Sith, ačkoliv Temná strana Síly z něj nevyzařu-
je. Garra nic nezakrývá a vysvětluje svůj původ. Je to bývalý generál sithských jednotek a tajný učed-
ník Dark Fightera. Jun dodává, že kdysi býval také jeho Padawanem. To „prokletí“, které Garra nese, 
je ve skutečnosti pečeť – udělena jako trest za jeho zločiny. Ačkoliv Jun tehdy požadoval spíše jeho 
smrt. Kdyby ho Rada poslechla, dnes už by nikomu neškodil. Garra však vysvětluje, že tehdy oslepl a 
na rok zcela ochrnul. Smrt by pro něj byla jistě milostivější. Pak odhodil své roucho a sundal obvaz, 
který měl obmotaný kolem hlavy tak hustě, že pouze jedno oko bylo vidět. Všichni přítomní tedy mohli 
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vidět jeho pravou podobu, kterou tak dlouho skrýval. Celé jeho tělo bylo pomalované Ossuskou peče-
tí, která mu bránila používat Sílu. Pak odevzdal Holocron a svůj fialový světelný meč, sebral své šaty a 
odcházel pryč. Jediové ho chtěli zadržet, ale Garra použil svoji super-rychlost a objevil se u dveří. 
Ještě naposledy se otočil na Juna a vysvětlil mu, že „ona“ se tehdy zabila sama, protože nevydržela tu 
bolest. Tím zřejmě myslel Padawanku, za jejíž smrt mohl a byl proto tehdy potrestán. Pak nastoupil do 
své lodi a zmizel v hyperprostoru. 
 
Do zadržovací cely, kde byl ubytován Fiix, vstoupil Velmistr Kobe. Sice se ta místnost mohla jen těžko 
nazývat zadržovací cela, protože byla pohodlnější než mnohé jiné kajuty na lodi, ale hlídka přede 
dveřmi a komplikovaný zámek svědčili o něčem jiném. Kobe netušil, jestli Fiix není jen dalším genetic-
ky vylepšeným vojákem, který tu funguje jako špion. Fiix vysvětluje, že když sloužil pod Fatzarem, 
uctíval ho skoro jako boha. Na Guiverouse pohlížel jako na konzervativce, přesně jako Fatzar. Když 
byl Guiverous popraven, viděl v Maršálovi osvoboditele. Ale pak začala jeho krutá samovláda, během 
které ničil nepřátele a přehlížel Senát. Tehdy Fiix začal pochybovat, ale dostal hodnost generála. Zno-
vu tedy začal věřit, že dělá správnou věc. Když pak začala éra genocid, vyhlazování, koncentračních 
táborů a potlačování revolt, nevěděl, čemu vlastně slouží. Rozhodl se, že musí někoho kontaktovat a 
získat pomoc. Když se Fatzar prohlásil Císařem, byl už zcela přesvědčen. 
 
Ačkoliv je Fatzar paranoidní, Fiixovi stále věří. Toho může Fiix využít a zajistit Jediům bezpečný pří-
stup, ale sám se na jeho smrti podílet nechce. Neví, jestli by byl takové věci vůbec schopen. Kobe ho 
však ujišťuje, že tato pomoc bude stačit. Fiix ale varuje, že Fatzar má blízké kontakty s Rojem. Jeho 
vojáci jsou geneticky vylepšení, ovšem on sám je téměř superčlověk. Je mnohem silnější a obratnější 
a má kvalitní meč, který odolává světelným mečům. Kdyby šlo do tuhého, může utéci tajnými chod-
bami a aktivovat autodestrukci paláce. Jediové a pomocníci z Impéria mají jen jeden pokus. Pokud 
unikne, povolá do zbraně všechny obyvatele galaxie a zahájí křížovou výpravu proti Impériu, při které 
nebude hledět na ztráty. Fiix se musí vrátit na Coruscant, byl pryč již dlouho a Fatzar by mohl získat 
podezření. Kobe s ním zřídí zabezpečenou komunikační linku, přes kterou si budou vyměňovat infor-
mace.       
 
Darth Badon svolal zasedání Imperiálního sněmu na Kuatu, aby se tam rozhodlo o poválečném stavu 
Císařství. Byli zde i zástupci Jediů, STF a Sithů. Badon zahájil úvodní řeč. Jakmile bude Fatzar mrtev, 
území Císařství bude rozděleno mezi Impérium, STF a Jedie. Sithové, jakožto spojenci Roje, žádné 
území nedostanou. Řád Jediů bude zachován, ovšem je zakázáno, aby ustanovil novou Republiku. 
Ord Mantell se po válce stane neutrálním územím, kde bude autonomní vláda s vlastní politickou situ-
ací. Každá frakce zde bude mít své velvyslanectví, ale žádná nebude mít právo na planetě něco pod-
nikat. Území okolo planety Reese připadne STF. Jediové dostanou Anobis a Vortex. Impérium bude 
mít Coruscant a přilehlá území. Sithští vyslanci na toto zareagovali nesouhlasným mručením, ale Ba-
don to ignoroval. Sithům ale nabízí území bývalého Shadows, ačkoliv Nar Shaddaa i Nal Hutta bude 
patřit Impériu. 
 
Když sněm skončil, sithský zástupce okamžitě kontaktoval Raegara – STF, Jediové a Impérium si 
hodlají rozdělit území Císařství, protože počítají s brzkou smrtí Fatzara. Sithové prý dostanou území 
Shadows. Raegar si zprávu vyslechl a zamyslel se. Ať se snažil jakkoliv, nechápal, proč Badon pozval 
na sněm i Sithy. Také ho zarazila přítomnost Jediů. Mohlo to znamenat, že s nimi uzavřel spojenec-
tví… Badon má očividně prsty v plánu na svržení a zabití Fatzara, což ovšem není neobvyklé, protože 
je s ním ve válce. Raegar se rozhodl, že si s Badonem osobně promluví. Informoval ho přes Holonet a 
vydal se na Kuat.  
 
Raegarova vlajková loď se záhy objevila nad Kuatem. Raegar přistál v hangáru místní základny a 
nechal se odvést do zasedací místnosti, kde už čekal Badon. Raegar mu sdělil, že je znepokojen jeho 
jednáním, ale Badon jen vysvětlil, že s Císařstvím je ve válce a proto se nesmí divit, když připravuje 
rozdělení jeho území. Zabití Fatzara je jen nutným krokem. Raegarovi ale nevadí, že bude Fatzar 
mrtev, znepokojuje ho jiná věc – spojení s Jedii. Stejně jako Profesor ovládá Císaře, tak Jediové mo-
hou časem ovládat Badona. Raegar v něm cítí Temnou stranu Síly, která však není dostatečně temná. 
Pokud se začne obracet na Světlou stranu, nastanou komplikace. Badon ale vysvětluje, že on chtěl 
vždy zůstat neutrální, bohužel, jeho klon se nechal geneticky upravit a přidal se na stranu Roje, čímž 
rozpoutal tuto Galaktickou válku. Tu Badon dokáže ukončit jen s pomocí Jediů. Až bude po všem, 
nejspíš se jejich cesty zase rozejdou.   
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Raegar mu však vysvětluje, že ještě není pozdě připojit se na stranu Roje. Nemusí se nechat genetic-
ky upravit, může sloužit tak, jak je. Pořád lepší, než sloužit Jediům. Pokud s nimi chce spolupracovat, 
tak by bylo vhodné, aby se pak spojil s Raegarem a zničil je. Cílem Badona je však jen zničit Císařství 
a získat Coruscant, nic jiného ho nezajímá. Pokud Roj nezaútočí na Impérium, bude ho ignorovat. 
Raegar ještě řekl, že pokud by Badon odhalil pozici nějaké základny Jediů, má mu ji ohlásit – a tím tak 
dokázat, že nestojí na jejich straně. Poté odletěl zpět na Pzob. 
 
Zde informoval vyslance Roje, Opsiho, že Fatzar je v ohrožení života a také o plánu nepřátel rozdělit 
si Císařství. Teď, když Raegar znal chystané územní rozdělení, mohl na daných planetách připravit 
různé pasti a sabotáže. Frakce, kterým pak planety připadnou, budou mít mnoho problémů. Raegar 
však nejprve chce obsadit Gammor. Všechny sithské síly, které zrovna nebojovaly po boku Roje, se 
přeskupily u planety Roon a zahájily útok na cíl. Nečekaly tvrdý odpor, spíše to byla formální změna 
majitele. Při akci se využila i nová agenta Nirne, která pomohla obhlédnout situaci na povrchu a při-
spět k úspěšnému dobytí planety. 
 
Ležel na zemi. Své okolí nepoznával. Byl to nějaký podivný sál, žádný takový ještě nikdy neviděl. Za-
sáhla ho okamžitá a krutá bolest. Najednou věděl, že umírá. Pokusil se zvednout, ale byl slabý, velmi 
slabý. Nedokázal ani pohnout rukou. Zamlženým zrakem pozoroval dění kolem sebe. Neviděl víc, než 
jen obrysy postav. Každá z nich svírala zářící válec světla. A všechny se blížily k němu.  
 
Apollo se s trhnutím probral. Od té doby, co měl tuto vizi před několika lety poprvé, se mu neustále 
vracela ve snech. Měl jistotu, že se vidění jednoho dne vyplní. A byl si téměř jistý, že to je jeho smrt. 
Nebál se toho okamžiku, věděl, že každý musí jednou zemřít. Ale on má navíc výhodu, že přibližně ví, 
jak se to stane. Dokázal už rozpoznat mnohem víc, než dříve. Lépe identifikoval postavy. Stále sice 
nedokázal poznat, o koho přesně se jedná, ale znepokojoval ho jeden fakt – oblečení mnoha postav 
se podobalo tradičnímu jedijskému hábitu. A jeho napadal jen jediný důvod, proč by po něm měli jeho 
soukmenovci jít. Byla jím jeho tajná schopnost, kterou před ostatními pečlivě tajil. Bál se, že ho jedno-
ho dne shledají příliš nebezpečným a budou se ho chtít zbavit, stejně jako to teď zamýšlejí udělat s 
Fatzarem... Nechtěl umírat jako vyvrhel. Chtěl zemřít hrdinně v boji, v boji za zásady Jediů. A to byl 
další problém. Když měl „svoji chvilku", ve které se stal nejnebezpečnějším uživatelem Síly v galaxii, 
nedokázal se kontrolovat. Jakoby mu mysl zatemnilo vražedné šílenství, jako by se jeho mysl řídila 
jinými pohnutkami, než na které byla doposud zvyklá. Neřídil se v tu chvíli pravidly, která mu od dětství 
vštěpovali, jednal jako chladnokrevný vrah. Když blíže pátral po tom, co je vlastně zač, vrátil se na 
svou domovskou planetu, planetu Terran. Našel tam Vongskou laboratoř. Nemusel se v ní ani příliš 
rozhlížet, aby mu bylo jasné, co se tam dělo. Vznikl tam on, jako ultimátní zbraň Vongů proti Jediům. A 
jeho program se teď pomalu začíná spouštět. A ještě ke všemu nebyl jediným, kdo do laboratoře v 
nedávné době vstoupil. Byly tam stopy ještě po někom jiném...  
 
Bylo mu jasné, že znovu neusne, proto se nalehko oblékl a bloumal chodbami. Nechtěl dál přemýšlet, 
budoucnost mu neskýtala žádnou radost. Byl tu problém s Císařem, s Rojem a s ... ním. Nikdy dřív se 
mu to nestalo, ale teď věřil ve vyšší osud. Musel doufat, že Síla s ním má nějaký vyšší záměr, než ho 
nechat jen obyčejně zemřít. Chtěl něco vykonat pro dobro galaxie. Nebo svých starých pánů, zašeptal 
mu v hlavě slabý hlásek. V noci byla jeho temná stránka nejsilnější. Jestli to tímhle způsobem bude 
pokračovat dál, bude muset přijmout sám proti sobě nějaká opatření.  
 
Jeho cesta ho zavedla až do místnosti s Detektorem výkyvů Síly. Jeho prioritní operací bylo stále vy-
hledávání výchylek v Síle uvnitř chrámu. Pořád bez úspěchu. Přístroj procházel nějaké jemu neznámé 
frekvence a podle všeho se dostal už do 63 % spektra, ať už se jednalo o spektrum čehokoliv. Nikdy 
se přesnému principu nepokoušel porozumět a teď v noci to nebude napravovat. Otočil se a zrovna 
vycházel ze dveří, když přístroj změnil svůj tón. Apollo byl zpět v místnosti a sledoval obrazovku. De-
tektor pomalu zvětšoval oblast po oblasti a zobrazoval stále větší detaily. Pomalu blikající tečka uka-
zovala na jeho cíl. Obraz byl stále blíž a blíž, až se zastavil na jedné místnosti. Uvnitř blikaly dvě tečky 
uživatelů Síly a na jednu z nich přístroj ukazoval. Mistr si okamžitě vyvolal informace o tom, o kterou 
kajutu se jedná. Když uviděl výsledek, nemohl uvěřit svým očím. Byla to kajuta jeho učedníků. 
 
Všichni agenti byli nastoupeni v hangáru. Na sobě měli uniformy spolu s odznakem jejich organizace. 
Žluté slunce, ve kterém byl nápis Spy. Počet paprsků značil hodnost. Čekalo je slavnostní otevření 
severní části základny. Už stačilo jen dokončit západní a celý komplex mohl být uveden do provozu. 
Cris přestřihla modrou pásku za velkého potlesku agentů. Po jejím proslovu se všichni začali skvěle 
bavit na večírku. Jeden z agentů Cris informoval, že v kanceláři ji čeká důležitý hovor. 
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Cris tedy odešla, aby ho vyslechla. Byl to Zet. Prý již má to, co chtěla a přiveze to sem na Hirsi. Varo-
val ji také, že Raimon zvýšil odměnu vypsanou na její hlavu a vyslal všechny svoje špehy. Takže na 
Hirsi už pro ní není bezpečno. Cris ale odletět nechce, protože základna již bude brzy hotová.  
 
Garra vzpomínal na dobu, kdy byl Jedi. Vzpomínal na svůj výcvik. Jeho mistrem byl Jun, který na něj 
byl dost přísný. Garra však byl schopný Padawan, i když někdy příliš horkokrevný. V jednom souboji 
poranil Padawana Difa, který byl jedním z nejlepších. Ostatní se ho proto poněkud báli. Jun mu vždy 
radil, aby se nestranil společnosti a tak Garra jednoho dne šel do společenské místnosti, aby si tu 
s někým domluvil tréninkový souboj. Mnoho Padawanů ho vidělo poprvé. Nechtěli s ním mít nic spo-
lečného, protože byl příliš nebezpečný. Také ho neměli rádi za to, co udělal Difovi. Dif byl prý ale příliš 
slabý – i když to byl nejlepší Padawan. Garra by byl ochotný utkat se i se samotným Kobem, který je 
možná také slabý. Po této hádce odcházel pryč, ale zastavila ho Padawanka Shajo, která jako jediná 
byla ochotna s ním trénovat. Garra její nabídku přijal. Garra měl tehdy oranžový světelný meč, Shajo 
fialový. Do místnosti vešel i Jun, aby shlédl ten zápas. Ve skutečnosti ale přišel, protože měl obavy o 
Shajino zdraví.  
 
Ze vzpomínek Garru vyrušilo hlasité zapípání. Garra tedy opustil hyperprostor a objevil se u vodní 
planety, která nebyla uvedená v mapě. To pípání signalizovalo ženu, se kterou se tehdy utkal na Co-
ruscantu a do jejíž lodi dal štěnici. Začal přistávat, ale náhle se u jeho lodi odmaskovaly dvě stíhačky. 
Požadovaly identifikaci a Garra řekl, že je obchodník z Coruscantu. Piloti mu to naštěstí uvěřili, proto-
že jeho loď byla vypůjčená z coruscantských loděnic a nebyla bitevní. Po přistání se do hangáru nahr-
nula ostraha. Garra vystoupil z lodi, použil super-rychlost a když opět zpomalil tak, že mohl být vidět, 
ostraha byla mrtvá. Prohlédl její uniformy, byly zvláštní. Nikdy předtím je neviděl. Poté se vydal do 
hloubi základny, aby zde našel tu ženu. 
 
Všichni agenti se rozběhli do hangáru, aby zjistili, co se tam stalo. Jakmile spatřili své spolubojovníky 
mrtvé, ihned vyhlásili poplach. Cris se o tom rychle dozvěděla a nařídila toho falešného obchodníka 
zadržet. Garra zatím pokračoval hlavní chodbou a zabíjel vše, co se mu postavilo do cesty. Nakonec 
došel do místnosti, kde před chvílí probíhala nějaká oslava, ale teď tu nikdo nebyl. Garra zavřel oči a 
když je znovu otevřel, byly černé se žlutými zorničkami. Prohledával celou základnu, hledal někoho se 
Sílou. Nakonec ho našel a tak se za ním vydal. 
 
Blížil se k velké místnosti. Ostraha zde byla silná, ale Garra se skrz ní dostal. Uvnitř byla ta žena, Cris. 
Jakmile Garra vstoupil, tasila světelný meč. Garra vysvětluje, že ona je jediná kořist, která mu kdy 
utekla. Sice už není lovec odměn a nepřišel kvůli odměně, ale kvůli cti, kterou kdysi měl. Cris nená-
padně přivolala posily, dva agenty, kteří hodlali Garru zastřelit. Ten ale použil svoji super-rychlost, 
jednoho přesekl a na druhého vystřelil ze své rukavice. Agent proletěl třemi zdmi a byl mrtvý. Do míst-
nosti přiběhl Zet a zděsil se, když uviděl Garru. Ten se k němu se stejnou rychlostí přiblížil a chytl ho 
pod krkem. Chtěl vědět, odkud zná jeho jméno a co je to tu vlastně za základnu. Pak Zeta hodil přes 
stůl ke Cris. 
 
Zet a Cris vysvětlují, že toto je základna tajné organizace a že ho dobře znají z Coruscantu jako lovce 
odměn. Garra se posadil a zdálo se, že už nebude dělat problémy. Chce vědět, proč je na Cris vypsa-
ná odměna. Vysvětluje, že Raimon ji chce dostat, protože ji nemůže odpustit, že právě ona se měla 
stát nástupkyní admirála Cley poté, co ta byla zastřelena na Pzobu. Raimon tuhle pozici chtěl vždycky 
pro sebe. Garra přiznává, že Cleu znal. Byla to také služebnice Dark Fightera, i když zpočátku proti 
své vůli. Cris je ale rozzuřená. Clea byla v jeho službách nedobrovolně vždycky. Když od něj mohla 
konečně utéct, nechal ji zabít.  
 
Garra vysvětluje, že je bývalým generálem sithských elitních jednotek a tajný učedník Dark Fightera. 
Cleu dlouhou dobu hlídal, aby neutekla a byl to on, kdo pochytal všechny členy achernarské královské 
rodiny, které pak jeho mistr používal jako rukojmí. Tohle Cris rozzuřilo ještě víc, už se neudržela a na 
Garru zaútočila. Ten ale její útok snadno vykryl a vykrýval všechny ostatní, čímž ji naštval ještě víc. 
Zuřivě mávala svým mečem, ale nikdy se Garry ani nedotkla. Garra ji potom chytil za ruku, vzal jí meč 
a hodil ho po Zetovi. Ten jen tak-tak uhnul. Meč rozsekl kus její lampy a málem zasáhl datadisk, který 
přivezl Zet z Achernaru. Garra ji párkrát otočil kolem sebe, než ji celkem klidně zpacifikoval pevným 
stiskem v náručí. Pak se Zeta zeptal, co je to za datadisk. Ten mu to ale neprozradil. Cris jen tak stála, 
než udělala něco, co nečekal ani jeden z nich. Dupla Garrovi na nohu, vyrvala mu z ruky meč a při-
máčkla mu ho ke krku. Důrazně mu vysvětlila, že ho obsah disku nemusí zajímat. Pak meč hodila na 
zem a odešla. 
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Garra zvedl meč, rozhrnul plášť a zasunul ho zpět na jeho místo, tím ovšem Zetovi odhalil dalších šest 
mečů, co měl rozmístěných po těle. Ten, jak zahlédl tolik mečů pohromadě, polkl na prázdno. Garra 
se na něj podíval a vydal se k němu, Zetovo srdce začalo bít čím dál tím rychleji a rychleji. Když k 
němu Garra došel, řekl mu, ať vyřídí své paní, že už ji lovit nebude a že nevyzradí existenci této nové 
frakce. Zet se strachy vůbec nehýbal a nakonec upadl do bezvědomí. Garra se na něj ještě chvíli dí-
val, kroutil hlavou a vydal se rozbořenými zdmi do hangáru na svou loď, aby opustil tuto planetu.  
 
Darth Badon v posledních týdnech dohlížel na stavbu křižníků a dodávek vojáků z Kamina. Občas i 
trénoval Sivu a podnikl několik průzkumných cest na Nar Shaddaa a Nal Hutta, které si hodlal nároko-
vat. Zároveň dokončil výcvik nového komanda Shadow. Byla to elitní skupina sedmi Shadowtrooperů. 
Jejich brnění bylo pokryto cortosisem a magnetickými pláty a byli vyzbrojeni novými puškami T-24S. 
Toto komando bude Badona následovat na Coruscant a pomůže mu v boji s Fatzarem. Nejprve ale 
poletí na Nar Shaddaa a Nal Hutta a bude pátrat po odpůrcích Impéria. Všechny takové má zabít.  
 
Celá imperiální válečná mašinérie byla již několik měsíců v nepřetržitém provozu. Star Factory neustá-
le chrlila ze svých útrob nové a nové lodě a droidy všech druhů. Arc Hammer a několik pozemních 
továren rozesetých po celé galaxii vyráběly stovky Dark Trooperů týdně. Do prací byly zapojeny tisíce 
lidí. Nebyli tím nadšení, ale museli to vykonat pro záchranu galaxie.  
 
Badon pak povolal zálohy a nařídil jim, aby provedly útok na opačných stranách hranice s Rojem. 
Zároveň se připravila spousta jiných flotil na útok proti Coruscantu, Ord Mantellu a dalším. Do bojů o 
Coruscant byl zapojen i Ultimate a hvězdný superdestruktor třídy Executor.   
 
Bitva o Bothawui skončila. Rapishova flotila zničena. Ale planeta byla zdevastovaná a mnoho Bothanů 
zemřelo. Shadows byly v troskách, ze kterých už nemohly povstanout. Scorch mohl všem přeživším 
vojákům přikázat, aby se bránili do posledního. Nebo se s nimi mohl stáhnout do ústraní. Obě mož-
nosti mu ale nepřipadaly dobré a tak se rozhodl pro třetí, jedinou logickou. Ihned ji všem rozhlásil.  
 
Nižší imperiální admirál měl zaútočit na bezvýznamnou planetu, která musela být dobyta, aby karto-
grafové nemuseli kreslit malý puntík uprostřed území, které Impérium získalo. Nečekal tam žádný 
odpor, maximálně jen domobranu, která se ale nemohla rovnat jeho silám. Podle všeho planeta patřila 
umírající frakci Shadows. Jakmile se jeho flotila vynořila z hyperprostoru, byl zaskočen, protože na 
orbitě byla formace bitevních lodí. Byla o trochu silnější, než jeho flotila. Admirál vydal rozkaz 
k přeskupení do formace, ale flotila Shadows vyslala zprávu, která admirála překvapila ještě víc. Bitva 
skončila dřív, než začala. 
 
Byla to nahrávka, kterou Scorch nechal odeslat Impériu. Řekl v ní, že všechna armáda, flotila, území a 
majetek Shadows se tímto předávají Impériu v zájmu boje proti společnému nepříteli. Zatajil však po-
zici stanoviště Alpha a informaci o systému hyperprostorových zkratek, kterou objevila jeho loď Pro-
metheus. Scorch pak svolal své nejlepší vojáky, osobní gardu nadanou Sílou a nejlepší posádky a 
naložil je do pěti fregat třídy Vengeance. Ty nechal nabarvit na černo a namalovat na ně starodávný 
červený symbol. Tuto eskadru pojmenoval jako Šerá stráž a odletěl s ní ke stanovišti Alpha.  
 
Během inspekční cesty dostal Badon zprávu od Castera ohledně rozpadu Shadows. Získané území 
nechal ihned obsadit vojáky. Komando Shadow stáhnul z Nar Shaddaa a Nal Hutta zpět na Korriban. 
Když teď jeden nepřítel odpadl, mohl mnoho armád a flotil přesunout na hranice se Sithy, kterým příliš 
nevěřil. Pak odletěl na Dathomir. 
 
Apollo zamyšleně vešel do komnaty svých učedníků. Oběma to přišlo nezvyklé, byla už pozdní hodina 
a mistr většinou touto dobou už dávno spal. Oni však jako vždy byli vzhůru, protože se rádi do noci 
věnovali studiu. Strod se zabýval spíše pokročilejšími technikami, zatímco Capro zdokonaloval to, co 
už uměl. Byl také prvním, kdo na nenadálou událost zareagoval. Zeptal se mistra, proč přichází. On 
odpověděl, že kvůli tréninku. Nejprve mu ale musí odevzdat světelné meče. Tohle Padawany mírně 
zaskočilo, ale poslechli ho. Pak se Apollo znenadání zeptal, který z nich slouží Roji. Byl ale překva-
pen, když oba tasili záložní světelné meče. Oba se ho snažili přesvědčit, že ten druhý je zrádce. Po-
stavili se proti sobě do střehu. Apollo nevěděl, co si o celé situaci má myslet. Ani jeden z nich neměl 
žádný důvod mít druhý světelný meč, pokud neplánovali něco nekalého. A přesto ho měli oba.   
 
Apollo chce, aby mu odevzdali i tyto meče a odešli do vazby, kde se podrobí dalšímu zkoumání. Ani 
jeden však nechtěl odejít a stále stál ve střehu. Strod navrhl, aby Apollo použil svoji intuici a objevil 
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toho pravého. Apollo přikývl. Znělo to velmi rozumně. Nemůže tu s nimi stát celou noc, dříve nebo 
později by se někdo z nich pokusil o nějakou pitomost. Zaměřil proto své instinkty plně na své učední-
ky. Snažil se hledat jakékoli odlišnosti v jejich auře, které by je vyřazovaly z průměru. Na povrchu nic 
nenašel, proto se musel ponořit hlouběji. Brzy už prozkoumával nejjemnější nitky jejich schopností. A 
v tu chvíli objevil to, co hledal. 
 
Aura jednoho jeho učedníka nebyla pravá. Jednalo se o pouhou náhražku. Byl schopen používat Sílu, 
ale jeho pravá aura byla zakryta iluzí, aby zamaskovala pravdu. Žasl nad tou věcí. Nikdy v životě ne-
viděl nic tak dokonalého. Byla to fata morgana zobrazující auru Jedie do nejmenších podrobností. 
Měla jedinou chybičku – aura běžného uživatele Síly se během života průběžně mění, tato věc měla 
jen jednou za čas jakýsi upgrade, který to měl simulovat. A také se mu to doteď dařilo. Chtěl mít však 
jistotu, proto důkladně prohlédl i druhého učedníka. Pak už měl jasno. 
 
Požádal Capra, aby odstoupil od Stroda. Tomu pak přikázal, aby už přestal zapírat a přiznal se. Pokud 
se nevzdá, bude muset zakročil silou. Strod však stále trval na svém a tak se na něj Apollo vrhl. Jílec 
světelného meče tvrdě dopadl na hlavu jeho učedníka, aniž ten stačil udělat jediný pohyb. Omráčený 
mladík se sesunul na zem. Apollův pohled se střetl s pohledem jeho pravého Padawana. 
 
A tím byl Strod. Capro ležel na zemi a nehýbal se. Apollo si chtěl být jist, že Capro nebude nic čekat 
až do poslední chvíle. Apollovy oči se stále víc zabarvovaly dočerna. Strod si toho všiml a pochopil o 
co jde, až když bylo málem pozdě. Světelným mečem na poslední chvíli zastavil mistrovu ránu, mířící 
na Caprův krk. Ačkoliv je to zrádce, má právo na život. Hluboko v genech Apolla byla zakódována 
nenávist k Jediům, která teď probublávala na povrch, když ho zradil ten, jemuž věřil nejvíce. Jeho 
vědomím stále kroužily myšlenky na pomstu. Nemohl se zastavit. Vongské naprogramování v něm 
pomalu přemáhalo zažitý jedijský kodex.  
 
Pokud mu Strod bude bránit, zabije ho také. Stejně ví, že právě ta jeho aura je umělá. Není to sice 
špeh Roje, ale ani to není opravdový Jedi. Strod nezapírá, ale vysvětluje, že jednal v nejlepším zájmu 
Řádu. Apollova krev se zaplnila midichloriany. Tentokrát procesu nebránil, nechal ho proběhnout na-
plno. Zaplavil ho ohromný příliv Síly. Měl pocit, že by teď dokázal cokoliv na světě. A nebyl daleko od 
pravdy. Zaútočil na Stroda se zdrcující silou. On však jen ladně jeho útoku uhnul. Apollo zaútočil zno-
vu a opět ladný úhyb. A znovu a znovu. Apollovi na tom už od začátku bylo něco divného, až mu ko-
nečně došlo, o co jde. Ten mladík vůbec nepoužíval svou Sílu, uhýbal jen pomocí obyčejných reflexů. 
Proto také jeho vylepšený organismus nedokázal pohltit jeho schopnosti – nedokázal pohltit nic, co 
nebylo založeno na Síle. Hrozilo, že jejich souboj se stane nekonečným. Strod ho však zničehonic 
ukončil. Zamumlal pár slov v jazyce, který Apollo neznal. Nic se nestalo. Znovu proto zaútočil. Jeho 
učedník neuhnul. 
 
Čepel se zastavila centimetr před Strodovým obličejem. Apollo se pokusil znovu a znovu o to samé, 
vždy se stejným výsledkem. Strod vysvětluje, že to nemá smysl. Použil vongskou formuli nadřazenou 
jeho motorickým schopnostem. Identifikoval se jako jeho nadřízený, takže Apollo mu teď nemůže nijak 
ublížit. Bude si muset vyslechnout to, co mu chce Strod říct… A z mistra se stal žák. 
 
Raynor žil na planetě Cejansij již delší čas. Se svoji jednotkou se utábořil v odlehlejším místě. Stoorge 
a jeho vojáci zmizeli hned po příletu z Waylandu, bylo mu pouze řečeno, že se mu ozvou. Raynor na 
něj neměl žádný kontakt, takže musel vyčkávat. Všechen čas věnoval tréninku své jednotky. Byli to 
sice veteráni, ale různých profesí. Chtěl z nich udělat homogenní jednotku, která by byla schopna 
postavit se čemukoliv. Každou noc měl noční můry. Stále se mu vracela ta noc, při které zemřela jeho 
rodina. Přísahal Fatzarovi smrt a doufal, že dostane příležitost ji uskutečnit.   
 
Badon svolal komando Shadow a droida HK-75. Vysvětlil jim průběh operace na Coruscantu. Droid 
ještě před odletem půjde na poslední kontrolu vylepšení a tým Shadow na cvičiště a pak do laboratoře 
pro jedové šipky. Veškerá flotila a vojáci byli připraveni, nyní čekají jen na signál od Fiixe. Badon také 
vyslal Sivu na Vjun, aby tam splnila menší úkol, který je součástí jejího výcviku.  
 
Azrijové prozkoumali získaného vojáka Roje a přišli na to, že všichni jsou mentálně spojeni. Někdo 
ovládá všechny jejich pohyby, signál pochází odkudsi ze sektorů Jádra. Kdyby se povedlo tohoto 
vládce zabít, vojáci by byli schopni myslet sami za sebe a jejich komunikační linky by byly zpřetrhány. 
Roj by se rozpadl a mohl by být snadno poražen. Azrijové dále zjistili, že tato modifikace vojáků se 
nedá nijak jinak obejít. Časem by se dala zlikvidovat, ale zatím to není možné. 
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Kdesi uprostřed Imperiálního území, v poměrně malé vládní budově, se setkala docela vysoká spo-
lečnost. Tomu také odpovídalo hlídání, které nařídil sám Imperátor. V okolí se pohybovaly elitní jed-
notky Stormtrooperů, na nebi hlídkovaly malé, ale kvalitní lodě. Je s podivem, že se nevyskytovaly 
mezi členy obrany i vojáci Císařství, vzhledem k tomu, že schůzi předsedal druhý nejvyšší vůdce Cí-
sařské armády – Maršál Fiix. Nicméně o jeho přítomnosti se nesměl nikdo dozvědět – a zvláště ne 
Císař Fridrich I., protože tak by uskupení ztratilo nejdůležitějšího agenta, agenta přímo v paláci – a 
sám Fiix moc dobře věděl, co je Fatzar schopný udělat zrádcům – nejdřív by jej čekalo několikahodi-
nové mučení, a poté poprava, která by ale asi byla v jeho případě neveřejná – nehodí se, aby lidé 
viděli, že zrádci jsou i v tak vysokých vrstvách. V těch vrstvách, které mají jít příkladem, a Fiix byl po-
měrně často vyvyšován nad ostatní.  
 
Budova připomínala trochu divadlo ve tvaru půlkruhu – amfiteátr, ale řečnický pult stál trochu dál a 
výš. Mezi „publikem“ se našly nejrůznější společenské oblasti. Celému tomu korunovala přítomnost 
Imperátora, který seděl uprostřed se svou gardou. Pak tam byli někteří další prominenti a funkcionáři 
od Impéria, několik málo lidí z Císařství – Fiixovi strážci a pomocníci, nikdo ovšem z paláce, všichni z 
posádky jeho lodě, a Velmistr Řádu Jedi, Kobe. Dále zde už ale nebylo mnoho slavných jmen. Většina 
lidí byla z různých revolucionářských, anarchistických nebo radikálně demokratických skupin. Všechny 
různé rasy, většinou ovšem vypadali jako největší špína vesmíru. Všichni ale byli horliví po smrti Císa-
ře. Největší skupinu tvořili lidé, kteří se po vyhlazení části Ord Mantellu rozprchli po celém Císařství – 
protože ztratili rodiny a domovy. Potom se opět začali scházet, a postupem času se spojili v docela 
velké sdružení, které sabotovalo různé vládní akce, rozkrádalo císařské pozemní konvoje, stříleli členy 
armády a tak podobně. Velké procento z nich skončilo na popravišti – ale stále jich je několik set.  
 
Fiix si odkašlal a začal hovořit ke všem očím, které se na něj upíraly. Anarchisté nebyli rádi jeho pří-
tomností, ale Fiix byl ochoten dokázat, že nyní stojí na jejich straně. Pak dlouho mluvil o různých vraž-
dách, zpronevěrách, zamlčování rozkazů o popravách; vesměs nic, co by mohl dokázat, ale i tak si 
částečně získal důvěru. Pak konečně přešel k plánu. Hodlá použít lidové revolucionáře. V den akce 
mají vniknout mezi civilisty a rozpustit je. Anarchie je pravou rukou revoluce – tou levou nepřítomnost 
policie. To zařídí on. Většina Coruscantských policistů na jeho povel odtáhne na druhou stranu plane-
ty, protože tam zinscenují exploze přehrad a elektráren. Všechno to bude práce revolucionářů. Během 
té akce však nedojde ke ztrátám na životech, takže se nemusí bát. Policie má jen několik rychlých 
transportérů – celý prapor se může do města od tísňového volání vrátit minimálně za hodinu a půl. 
Mají tedy devadesát minut na provedení vraždy. 
 
Jakmile nastane anarchie, lidé mohou zapalovat vládní budovy – ale musí je nejdřív vyklidit. To málo 
policistů jim nedokáže v ničem bránit. Fiix jim také poskytne úkryty zbraní, ale nesmí začínat s agresí 
proti živým tvorům a nesmí se přibližovat k Císařskému paláci. Fatzar totiž jinak přivolá svoji gardu, 
policii, armádu a možná i tým „Republica“. Tehdy by se životnost anarchistů zkrátila na necelé tři mi-
nuty. Jakmile budou lidé v ulicích a Fiix to uzná za vhodné, rozešle zprávu všem zainteresovaným 
frakcím. A to bude nultá minuta. 
 
Ve třinácté minutě se nad Coruscantem vynoří flotila Impéria. V patnácté minutě Fiix v paláci aktivuje 
bombu. Pět minut před výbuchem nebude Císař na nic reagovat, takže útočníci budou mít víceméně 
volnou cestu. Badon se zeptal, jak je možné, že nebude reagovat, ale jeden z Jediů mu vysvětlil, že 
v té době obdrží vzkaz, který si jistě vyslechne. Imperátor kývl, ale stále příliš nedůvěřoval. V té době 
by již měl být Císař po smrti. Fiix ale potřebuje, aby pro něj poslali transportér na střechu paláce, nej-
lépe i s komandem Jediů. Jakmile totiž Fatzar zemře, tým „Republica“ prohledá palác a Fiixe pravdě-
podobně zabije. Kobe přikývl.  
 
Pokud ovšem bomba selže, Fiix zmizí z budovy, protože proti Fatzarovi jistě neobstojí. Každopádně, 
Impérium musí provést výsadek svých vojáků, zlikvidovat policii a gardu a uklidnit rozbouřený dav. Až 
Císař zemře, Fiix to osobně vyhlásí veřejně, po boku Imperátora. Pak se situace uklidní a mírové jed-
notky zatknou všechny vysoce postavené úředníky. Ovšem, pokud bude Císař naživu, bude třeba 
vtrhnout okamžitě do paláce – hned po výbuchu oznámí Fiix signálem všem situaci. Jestliže se nebu-
de ubírat dobrým směrem, tak Jediové, elitní jednotky a řadová vojska Impéria vtrhnou do paláce a 
jeho okolí. Nesmí dovolit Císaři, aby se vzdálil, nebo unikl do podzemních chodeb paláce, protože 
jinak by se vrátil ještě s větší armádou. Jediové se ho tehdy musí pokusit zabít, stejně jako celý tým 
„Republica“. Imperiální flotila také musí sestřelit každou loď, která opustí povrch. 
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Až Císař zemře, musí být nastolena nová vláda. Coruscant bude patřit Impériu, ale světy bývalé Re-
publiky, která bude obnovena a Císařství zrušeno, zůstanou tak, jak jsou nyní. Jen Fiixova armáda na 
ně bude moci vstoupit, nikdo jiný. Také budou Republice navráceny všechny zabrané světy, stejně 
jako ona vrátí světy, které zabrala jiným. Fiix získá titul Prozatímního vůdce – stejný titul, jaký měl 
Fatzar za Guiverouse – a ustanoví datum voleb, které proběhnou maximálně do jednoho týdne.  
 
Fiix si nepřeje, aby kdokoliv zabíjel administrativní pracovníky. Budou popraveni pouze členové Císař-
ské rady, nástupce Císaře Herold, členové týmu „Republica“ a další, které Fiix určí. Na všechny, kteří 
uniknou, bude vydán celogalaktický zatykač. Poté bude obnoven Senát. Na Fiixe se sesypala lavina 
dotazů, výtek a pochval. Ale plán byl schválen. Kobe a Badon souhlasili. Bylo docela pravděpodobné, 
že právě byl vyřčen ortel smrti Císaři Fridrichu I. Do provedení akce zbývalo pět dní příprav a nervozi-
ty. 
 
Lerien Dankin, který právě řeší jistý problém v azrijské soustavě, poslal Radě zprávu. Prozradil, že 
našel tajnou stanici Jediů, kde kdysi vynalezli semiorganický světelný meč. Ten je zčásti postaven 
z biologického materiálu jeho uživatele a proto ho nikdo jiný nemůže použít. Meč také posiluje všech-
ny dovednosti – Lerien si takový meč postavil a vyzkoušel ho na vojácích Roje, funguje dobře. Dále 
posílá informace o ochranném obleku, který chrání před střelami a světelným mečem. Energii, kterou 
pohltí, pak může nositel použít na napájení ochranného štítu a podobně. Pokud ji ale bude dlouho 
kumulovat, může explodovat.  
 
Stoorge se vydal do Raynorova tábora, aby předal zprávu – frakce odsouhlasily plán na zabití Fatzara. 
Raynorův tým může jít na pomoc, avšak zřejmě bude mít podobný úkol, jako ten Stoorgův – tedy zlik-
vidovat tým „Republica“. Raynor má vybrat své nejlepší snipery. Pro něj samotného má však Stoorge 
jiný úkol. Oni dva se převléknou za vojáky toho nepřátelského týmu a infiltrují dovnitř. V paláci budou 
hlídat přistávací plochu, která bude sloužit jako úniková cesta pro Fiixe.     
 
Badon se vrátil ze zasedání a naposled si svolal svůj tým – Castera, Wilcona, HK-75 a komando Sha-
dow. Všechno jim vysvětlil. Wilcon musí pět hodin před začátkem akce zaútočit na pozice Roje na 
opačné straně hranic, aby odlákal jeho pozornost. Má k dispozici Ultimate i loď třídy Executor, protože 
nepřítel si musí myslet, že se jedná o hlavní útok a musí na něj soustředit co nejvíce obrany. Pak ne-
bude schopen přiletět Coruscantu na pomoc. Caster provede podobný útok na Ord Mantell, bude mít 
k dispozici dvanáct hvězdných superdestruktorů povolaných ze zálohy. Komando Shadow bude mít za 
úkol pomoct odboji na Cosucantu vyvolat co největší chaos. HK-75 bude následovat Badona přímo do 
paláce a pokud bomba nevyjde, bude mu pomáhat Fatzara porazit. 
 
Císař Fatzar seděl ve své kanceláři a přemýšlel. Přemýšlel o události, ke které dojde za sedm dní. V 
tu dobu se na území Řádu Jedi přemístí armáda tak obrovská, že ji nic neodolá. V ten den zabije Ko-
ba a všechny ty ostatní. Netušil, že za čtyři dny bude mrtev sám.  
 
23 hodin do atentátu. V noci, v jižní části města, začaly bouře. Lidé vtrhli do ulic a rozbíjejí a rabují 
obchody a sklady císařské policie. Jedná se o drobné problémy, Císař informován nebyl.  
 
21 hodin do atentátu. Maršál Fiix vydal rozkaz k přesunu policejních jednotek z celého města na dru-
hou stranu planety, kde došlo k živelné pohromě.  
 
19 hodin do atentátu. S největší pravděpodobností došlo k sabotování policejních jednotek jižní části 
města. Lidé pronikli do policejních a armádních stanic, ukořistili zbraně a obrněná vozidla a ničí sochy 
Fridricha I., transparenty Císařství a volají slávu řádu Jedi, Velmistrům D-Tonovi, Guiverousovi a Ko-
bovi, a v neposlední řadě i Imperátorovi Badonovi.  
 
18 a půl hodiny do atentátu. Císař se dozvídá o problému a káže oblast vybombardovat. Dá to na 
starost Maršálu Fiixovi. Ten však nepošle rozkaz na vojenská letiště. Místo toho startují dva bombar-
déry z jeho soukromé přistávací plochy. Ty jsou nad oblastí sestřeleny. Později vyšlo najevo, že byly 
řízeny autopilotem. Císař se to nedozvěděl a považuje věc za vyřízenou, protože veškeré informace 
mu má donést Fiix, a ten si je vždy nechá pro sebe.  
 
10 hodin do atentátu. Císař vstává a provádí klasickou ranní administrativu. Na jihu města mezitím 
vzniká jakási enkláva, lidé stavějí barikády, jakoby se připravovali na útok. Přepisují nápisy „Novoga-
laktická říše“ na „Republika.“ Nikdo z nich ovšem neopouští inkriminovanou zónu, jen občas čelí úde-
rům zbytků policie. Policejní jednotky se stále zdržují na druhé straně planety – nikdo (slovy Fiix) jim 
nedal rozkaz k návratu.  
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4 hodiny do atentátu. Císaře kontaktuje nepředstavený člověk z inkriminované čtvrti. Přestavuje se 
jako vůdce anarchisticko-antifatzarské skupiny zvané První Impernacionála, která touží po návratu 
Coruscantu do rukou Impéria. Žádají si setkání s někým z paláce, kdo by předal Císaři jejich požadav-
ky. Císař souhlasí a do oblasti posílá Fiixe – Fiixovi pak také pohrozí, že pokud nevyjedná smír, tak za 
jeho lež o situaci bude popraven.  
 
1 hodina do atentátu. Fiix se setkává s členy Impernacionály. Předstírá vyjednávání, ale ve skutečnos-
ti se s nimi již dobře zná – vždyť spolu velmi dlouhou dobu domlouvali vraždu Císaře. Předávají mu 
zařízení, které odevzdal pro tento účel Strod, onen hologram.  
 
Vše bylo již připraveno na finální útok na Coruscant, všechny zastírací akce se rozjely. Badon dal 
rozkaz k útoku na pohraniční světy Císařství. Stovky imperiálních lodí se začaly vynořovat z hyperpro-
storu a připravovaly útočné formace na prolomení obrany. Tisíce stíhačů opustily hangáry. Boje probí-
haly hladce, nepřátelské stanice byly obsazeny pluky Dark Trooperů a veškerý odpor zničen. Badon 
přiletěl na palubu Wilconovy lodě, aby se podíval, jak to pokračuje. Planety byly odříznuty od okolního 
vesmíru, Coruscant nedostal žádné varování. Wilconova flotila pokračovala k cíli. Pak na palubu vlaj-
kové lodi dorazila kódovaná zpráva od Fiixe – útok může začít.  
 
Fiix zaregistroval potvrzující zprávu od Badona. Když šel do svého soukromého trezoru pro hologram 
od Jediů, uvědomil si, že se potí a třese. To není dobré. Kdyby u něj Císař zaregistroval takovéto vněj-
ší příznaky nervozity, mohlo by to celý plán zhatit. Zaběhl ke svému stolu, a vytáhl tunu léků. Spolkl 
dvě tablety. Byly povinnou výbavou zásahových jednotek. Třesot okamžitě ustal, Fiix se uklidnil a 
přemýšlel ostřeji.  
 
Vrátil se k trezoru a vzal si, co potřeboval. Vyšel před pokoj a naposledy si jej dveřmi prohlédl. Blíží se 
konec, uvědomoval si. Několik let neskutečné diktatury se chýlí ke konci. Už žádné kamery v bytech 
obyčejných lidí, žádné hromadné popravy, žádné vyhlašování. Už žádné pompézní tituly. Dnes večer 
bude sžehnuto Císařství a z jeho popela jako fénix vyletí Republika ve své kráse. Zítra ráno opět vyjde 
slunce, ale už nebude svítit na Fatzarské standardy.  
 
Na chodbě se přidal k ozbrojenému doprovodu. Byl nutný při schůzích s Císařem. Tento doprovod 
ovšem tvořila jeho garda věrných vojáků, smýšlejících jako on. Kývl na ně a rozešli se. Císařská kan-
celář byla přesně uprostřed hlavního křídla paláce, a mírně vysunuta. Z jejich oken bylo vidět na hlavní 
ulici. Skla šla také odstranit, a z kanceláře se tedy stal balkón, ze kterého Fridrich pronášel různé pro-
slovy. Do kanceláře se dalo vstoupit z malé chodby, do níž se dalo dostat dvěma způsoby – monu-
mentálním schodištěm, které ústilo do zahrady, kterou palác ze tří čtvrtin obklopoval (zbytek tvořila 
hradba, kdyby se plebejci bouřili), a na které došlo k závěru incidentu mezi toho času Maršálem a 
zrádcem týmu „Republica“. Druhý způsob byly postranní chodby, které vedly z paláce. Protože scho-
diště bylo vždy pevně střeženo (na každém druhém schodu stál strážce), zvolil Fiix postranní chodbu.  
 
Dveře kanceláře byly zavřené. To bylo dobře, protože pak bude mít Fiix alespoň omluvu pro jejich 
opětovné zavření, aby mohl nepozorovaně zmizet. Taktéž brána na chodbu byla uzavřena. Na chodbě 
stáli čtyři Gardisté. Fiixe doprovázelo šest mužů. U vojáka, stojícího u dveří do kanceláře se ohlásil. 
Voják kývl a pustil Fiixe samotného dovnitř. Po vstupu se vchod opět neprodyšně uzavřel. Císař seděl 
za stolem v plášti a zdobené tunice. Cosi četl na obrazovce. Když zaznělo syčení zavírání dveří, jako-
by znuděně vzhlédl.  
 
Fiix zasalutoval a pozdravil. Předal Císaři holografický vzkaz a odešel – prý aby osobně bránil Minis-
terstvo míru, které bylo v obležení. Císař souhlasil a propustil ho. Maršál vyšel na chodbu. Když se 
zavřely dveře, podíval se na kamery. Nesvítily. To znamenalo, že středisko bezpečnostní kontroly je 
vyřazeno, a je obsazeno jeho muži. Vydal tedy rozkaz k útoku. Jeho vojáci okamžitě zastřelili dva 
Gardisty a další dva následovali ve chvíli. Výcvik Gardy se nemohl výcviku týmu „Republica“ rovnat. 
Tlumiče na puškách fungovaly skvěle. 
  
Jednomu vojákovi pak poručil, aby vyřadil otevírání všech dveří, kromě těch, kterými utečou k výsad-
kové lodi. Dalšímu vojákovi řekl, aby se převlékl za Gardistu a odešel hlídat místnost, kde k evakuaci 
dojde. Jakmile dojde k explozi, nejbližší hlídka bude od té místnosti vzdálena pětačtyřicet vteřin běhu, 
zatímco oni třicet vteřin. Budou mít patnáct vteřin na to, aby dveře té místnosti vyřadili zevnitř a měli 
tak útěk bezproblémový. V okolí paláce mezitím probíhaly tuhé boje. Raynor vedl své jednotky stateč-
ně a brzy obklíčil a zcela izoloval celou budovu.   
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Císař vzal hologram do ruky a prohlížel si jej. Tento typ neznal, a nevěděl o tom, že by se někde v Říši 
vyráběl. Nebyla na něm ani vyrytá značka. Mohlo to znamenat, že si jej protestanti vyrobili sami. Ne-
bylo to ostatně nepravděpodobné. Stiskl malé tlačítko na boku – a málem spadl ze židle. Hologram 
zobrazil postavu v nadživotní velikosti, až ke stropu – poznal by ji vždy a všude. Velmistr Guiverous, 
justičně zavražděn z jeho rozkazu.  
 
Guiverous vysvětluje, že toto zařízení není projektor hologramu, ale zvláštní promítač, který umožňuje 
zobrazovat duchy Síly i pro lidi, kteří jinak Sílu neovládají. Je to nejlepší vynález Jediů. Guiverous 
chce vědět, jestli Fatzar skutečně věří tomu, co všude prohlašuje. Sílou ho přemlouvá, aby mu vyzra-
dil, co skutečně plánuje. Fatzar věří v zářnou budoucnost. Tato generace poddaných prý slouží jen 
tomu, aby stvořila další generaci, která se ve školách bude učit jeho verzi dějin. Dozví se, že Jediové 
byli ti, co vládli a utlačovali. Dozví se, že Replikatora porazil on, a ne Jediové. Rodiče to svým dětem 
rádi potvrdí, protože jinak by byli popraveni. A pak přijde třetí generace. Ta bude v útlém věku odebrá-
na rodičům a bude učena v internačních táborech. Pro tuto generaci už Fatzar nebude Císař, ale sa-
motný bůh, co stvořil všechno živé a celý vesmír. Nebudou existovat myšlenky na vzpoury ani převrat. 
Jeho vláda bude stejně přirozená, jako příroda kolem. Termín „demokracie“ nebude vůbec existovat. 
Termín „vládce“ bude automaticky spojován s ním. Už nebude Fridrich I., bude znám jen jako Pán. 
 
To, že se stal Císařem, byl logický průběh věcí. Od smrti Replikatora a zmizení Gedimana vše na-
svědčovalo tomu, že musí přijít někdo, kdo vyplní mocenské vakuum. Guiverous i D-Ton byli blízko 
podobnému postavení, ale nedokázali využít shody náhod a prohlásit je za své schopnosti. Věří, že on 
je další stupeň evoluce vládnutí, on je dokonalost. Nepoučil se ze svých chyb, poučil se z chyb ostat-
ních. Byl vytvořen dějinami, souhrou faktů historie. Poddaní ho budou milovat, protože budou věřit, že 
všechno dobré je darem od něj a pokud nebude, přijdou o to. On si zařídí genetickou nesmrtelnost a 
bude tak skutečným bohem.         
 
Guiverous ale vysvětluje, že to byl on, kdo ho ve skutečnosti vytvořil. Když ho tehdy předvolal jako 
Prozatímního vůdce, myslel si, že dělá dobrou věc. Ale pak prohlédl a spatřil pravdu. Zjistil, že Fatzar 
byl vládnutím přímo posedlý a nikdy se ho nevzdá. Pokud ale nastane jeho pád, strhne s sebou 
všechny. Guiverous ví o jeho systému výbušnin v paláci. Pokud zemře, palác a celé okolí exploduje. 
Stejně tak výbušniny explodují, pokud Císař stiskne tlačítko vysílače, který nosí v kapse. Naštěstí, 
tento projektor Síly má v sobě zabudován systém, který všechny bomby neutralizoval. Kromě toho 
také tento projektor aktivoval první bombu v dosahu – bombu, která je ukrytá ve stole.  
 
Císař chtěl utéct, ale už bylo pozdě. Guiverous se rozloučil a jeho duch zmizel. Stůl se roztříštil a míst-
nost zavalil oheň. Tlaková vlna rozbila všechna okna. A kdo stál v okruhu několika kilometrů na dohled 
od paláce, viděl, jak ohnivá pěst vyhodila čísi tělo přímo doprostřed náměstí, kam dopadlo a tlakem se 
probořilo do dlažby. Tělo Císaře, tělo boží. Císař zemřel. Vše vyšlo podle plánu Spojenců. Jenže jeho 
spojenci byli stále ještě naživu a nevědouc o jeho smrti odhodláni bojovat za něj. Zatímco v paláci se 
Jediům a elitním imperiálním jednotkám podařilo udržet pořádek a potlačit všechen ozbrojený odpor, 
ve městě byla situace jiná – návrat policejních jednotek způsobil problémy rebelům, kteří byli nuceni 
přejít z ofenzívy do defenzívy a brzy byli na mnoha místech obklíčeni.  
 
Jediové počítali s tím, že bude potřeba obyčejné občany o smrti Císaře nějak informovat, proto využili 
císařskou loď, aby se dostali k hlavnímu městskému vysílači. Kvůli Císařově mediokracii byl těžce 
bráněný, ale obyčejní vojáci se nemohli vyrovnat rytířům Jedi. O několik minut později se už ze všech 
obrazovek, zvukových přijímačů a městských hlásičů ozýval známý hlas Maršála Fiixe.  
 
Oznámil, že Císař byl zabit. Prozradil, že Fatzar za svoji vlády přímo či nepřímo zahubil přes pět set 
milionů lidí. V těchto hrůzných činech mu pomáhali generálové, maršálové a admirálové. Jedním 
z nich byl i on, ale pěvně věří, že svými nynějšími činy dosáhl vykoupení. Pokud ne, občané Republiky 
ho mohou v referendu zbavit všech funkcí, poslat do exilu nebo do domácího vězení. Na světech Re-
publiky nyní přistanou jednotky Impéria, aby zabránily anarchii. Všechny tajné materiály o vězních 
budou zveřejněny. Po jejich přezkoumání budou propuštěni všichni vězni, kteří budou uznáni za 
vhodné. Je nutné prozkoumat tajné žaláře pod palácem, kde jsou drženi lidé, kteří jsou nyní považo-
váni za mrtvé, či kteří byli zcela vymazáni ze všech záznamů.  
 
Poté se musí Republikové území – za dohledu Impéria – vrátit do území před Fatzarovým nástupem. 
Veškeré správní rady Císařství budiž rozpuštěny a na každé planetě se vyhlásí nové planetární i Re-
publikové volby, utvoří se nový Senát a zvolí nový Kancléř. Tělo Fridricha bude předáno lékařům na 
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pokusy. Fiix nakonec poděkoval Řádu Jedi a Impériu za pomoc. Obzvláště ale poděkoval Guiverouso-
vi, který dokázal Fatzara svrhnout i po své smrti. Nyní je třeba spravit veškeré zločiny bývalého reži-
mu, a udržet pevné a nezlomitelné spojenectví s Impériem. 
 
Pak se ozval hlas Koba. Řekl, že už nemá cenu dále bojovat. Všechny císařské jednotky mají složit 
zbraně. Proti každému, kdo bude ozbrojen narušovat pořádek, zasáhnou prozatímní ozbrojené sbory 
tvořené jednotkami Impéria. Nemá dále smysl bránit prohnilý režim, je načase radovat se, že skončil. 
 
Po prohlášeních jako by celá planeta na chvíli ztichla, aby mohla v zápětí propuknout v ohromný jásot. 
Policisté a vojáci zmateně odkládali zbraně. Lidé vybíhali do ulic objímali se a smáli se. Všem skončila 
dlouhá noční můra. Jediové si oddychli – převrat skončil méně násilně, než doufali.  
 
Jediové byli po úspěšné akci nuceni na planetě ještě zůstat, aby dohlédli na probíhající jednání mezi 
prozatímní vládou a Impériem a dohlédli na spravedlivost voleb, ve kterých k jejich spokojenosti zvítě-
zil Fiix. Jejich schopností bylo rovněž potřeba i při potírání nepokojů, které způsobovaly zastánci sta-
rého režimu a loajální jednotky (povětšinou skládající se z vylepšených vojáků, které ale hromadně 
přebíhaly k Roji). Situace v Republice byla časem stabilizována a vláda se konečně mohla pustit do 
napravování škod, které způsobil Fridrich Fatzar. Impérium se brzo muselo vrátit k válce. Roj si stále 
připisoval další a další vítězství a získával stále nová území. K jeho zastavení bude potřeba všech 
dostupných zdrojů.  
 
Velmistra Koba jednoho večera, v době, kdy Jediové bojovali proti městským partyzánům, skrývajícím 
se ve stokách pod městem, vyrušilo zaklepání na dveře. Po vyzvání dovnitř vstoupili Strod il-Vtemn a 
Apollo. Přišli, aby mu něco řekli. O měsíc později, když už byla situace na Ord Mantellu uklidněná, 
Velmistr Kobe zmizel…  
 
KONEC. 


