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Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 12: LEGACY OF THE VONGS 

 
 
Válka se nevyvíjela dob ře. Přestože už Roj ztratil výhodu momentu p řekvapení a byly všeobecn ě 
známy jeho schopnosti a taktika, stále ve válce vít ězil a postupoval s nelidskou neúnavností parsek 
za parsekem. Pokusy o pr ůnik na jeho území a útok na jeho strategicky význam ná místa se setkáva-
ly s neúsp ěchem.  
 
Republika byla stále zmítána vnit řními problémy, Shadows rozprášeny a STF zatla čena až ke svým 
centrálním planetám. Jediný, kdo byl Roji schopen ú činn ě čelit, bylo Impérium. Sithové se do války 
zatím p říliš nezapojovali, krom ě občasných útok ů proti imperiálním hranicím. Podle všeho se řídili 
svým vlastním plánem.  
 
Jedinou nad ějí galaxie byl řád Jedi, který pod vedením Velmistra Apolla znovu z ískával svou n ě-
kdejší slávu. Jeho cesta nevedla p řes velké armádní akce, ale p řes hrdinství jednotlivc ů. Pouze on 
mohl do galaxie znovu p řinést mír. 
 
 
Už uplynul téměř rok, co dosedl do křesla Velmistra Koba, a už toho měl plné zuby. Už funkce v Radě 
mu neudělala velkou radost. Chtěl něco dokázat, bojovat se zlem a ne se pořád věnovat... papírování. 
Prakticky celý den seděl v kanceláři a podepisoval papíry. Rekrutů stále přibývalo, válka proti Roji se 
rozhořela naplno, přicházely zprávy od špionů, informace o územních změnách a pak tu byla celá 
hromada vnitřních záležitostí, jejíž smysl stále ještě pořádně nechápal. Apollo si povzdechl, vzal z 
hromady nevyřízených dokumentů další papír, prolétl ho očima a informoval se o tom, že Barab I padl 
do rukou Sithům.  
 
Pravda, jakkoli byla jeho osobní situace špatná, válka se vyvíjela dobře. Tedy... dobře. Mohlo to být 
mnohem horší. Teď už věděli, že vojska řídí několik geneticky upravených plžů, kteří byli navrženi jen 
pro tento účel. A za nimi stála nějaká další síla, která je řídila. Veškeré úsilí Jediů se upínalo ke snaze 
najít planetu, na které se nacházejí. Zabít je bylo esenciální, pouze pak mohli pokračovat v druhém 
kroku plánu. Výzkumem zajatých vojáků se jim podařil najít vzorec v úpravě DNA. Byli na dobré cestě 
k nalezení látky posilující původní řetězce DNA a potlačující změny v organismu. Nejdříve proti nim 
ale upravení vojáci museli přestat bojovat, celá akce nemohla probíhat po jednotlivcích.  
 
Ano, budou tu jistě problémy. Mnoha lidem se jejich vylepšený stav bude líbit a nebudou se chtít opět 
stát „jen" člověkem. Zpětná změna ale byla naprosto zásadní. Pokud by lidé zůstali upravení, stále by 
tu byla možnost využít mocenské vakuum vzniklé po Roji a znovu je začít ovládat. To si nemohli dovo-
lit. A ani se mu nechtělo pomyslet na to, co budou dělat se Sithy. Předválečné zprávy mluvili o milio-
nové armádě vytrénovaných Sithů a jestli je teď vylepšili... Mohl jen doufat, že Sithové mají nějaké 
vnitřní problémy nebo že takovou armádu nemají. V opačném případě by se do války zapojili pořádně 
a Impérium by už bylo dávno zničeno, nebo ne?  
 
A on byl na řízení toho všeho sám. Stála za ním sice Rada Jediů, ale ve válečném stavu nemůžete 
uplatňovat demokracii naplno, takže stále ještě měl mnohem víc pravomocí, než by správně měl mít. 
Jedinou užitečnou oporou, kterou měl, byl Strod. Jakmile překonal šok ze zjištění, co je zač, dokázal 
dobře využívat jeho znalosti a pomoc se řízením řádu. Pravda, občas měl pocit, že je jen figurkou ve 
hře mnohem mocnějších bytostí, ale pokud to bylo stále v zájmu světla, byl rád, že ho má na své stra-
ně. Vzal další papír a podepsal ho. 
 
Zapadlá planeta na okraji galaxie... Poušť, uprostřed malé městečko. Náhle se z nebe snesla malá 
nákladní loď a přistála přímo na náměstí. Všichni lidé venku se v panice začali zavírat do svých domo-
vů a zatarasovat dveře. Plošina se vyklopila a vyvanula z ní hustá pára. Jakási postava scházela dolů, 
její těžké kroky byly slyšet i na druhém konci tichého města. Byl vidět jen její obrys, dokud nedosáhla 
konečně písečné země a nevystoupila z mraku.  
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Mandalorianské brnění, oprýskané, ale stále funkční. Žluté se zeleným lemováním hledí přílby a dal-
šími prvky. Mandalorian se rozhlédl kolem, ale nikoho nespatřil. Vydal se tedy rovnou do místního 
baru, který byl vylidněn. Jen droid za barovým pultem čistil skleničky... a muž v černém kabátě spal na 
židli v koutě. Mandalorian se k němu pomalu vydal, zatímco muž stále spal. Když dorazil ke stolu, 
vytáhl z pouzdra datapad a praštil s ním o stůl. Muž se probudil. 
 
Je to Cargeil Carrgon a Mandalorian si pro něj přišel, protože je na něj vypsaná celková odměna tři-
náct milionů kreditů za jeho nesčetné zločiny. Mandalorian ho může mít živého i mrtvého, ale dává 
přednost první možnosti. Carrgon ho ale ignoruje. Mandalorian se postavil do pozoru a protáhl si krční 
svaly. Tasil blaster a namířil ho na zločince. Ten opět sklonil hlavu a zavřel oči. Ozval se výstřel. Byl 
slyšet na celé město. Ze dveří baru vyšel Mandalorian s mrtvolou přes rameno. Nastoupil do lodi, kte-
rá se odlepila a odletěla pryč. Za půl hodiny vyšli civilisté z úkrytů. Jakmile se rozneslo, že Carrgon je 
mrtev, začali jásat.     
 
Po přijímacích zkouškách byl Garra konečně členem Spy Sun, nové špionážní organizace. Vyfasoval 
svůj odznak s hodností i vlastní apartmá, ale byl stále pod dozorem vojáků. Cris ho nenechala ani na 
chvilku běhat kam se mu zachce. Cris seděla ve své kanceláři a pročítala si hlášení průzkumných 
letek. Na Achernaru byl celkem klid, jen sem tam nechal Raimon někoho odprásknout. Prohlížela 
různá hlášením až se zastavila u jednoho z nich. V rychlosti ho přečetla a nechala si zavolat Garru. 
Chtěl mít nějakou misi, tak mu jednu dá. Usmála se, nohy si dala na stůl a čekala, až přijde do její 
kanceláře.  
 
Garra, který již nenosil pruh látky obmotaný kolem hlavy, takže každý mohl vidět část jeho Ossuské 
pečeti, přišel do kanceláře a aby si vyslechl úkol. Cris kývla na ostatní, aby je nechali o samotě. 
Všichni okamžitě zmizeli, zůstal jen Zet, kdyby se náhodou něco stalo. Cris před Garru hodila spis 
plný informací. Ten si je přečetl, ale mise se mu moc nelíbila. Navíc na ni měl jen 72 hodin. Pokud ji 
splní v limitu, bude dostávat lepší mise. Pokud ne, mise budou horší. Garra to přijal a odešel. Díky své 
super-rychlosti to zvládne za polovinu času, takže v tomhle problém neviděl. V hangáru na něj čekali 
dva agenti, kteří poletí s ním. Zjistil, že hypermotor jeho lodi funguje jen na poloviční výkon – což ho 
trochu zbrzdí. Nevěděl, jestli je to jen náhoda, nebo jestli je Cris schválně sabotovala.    
 
Scorchova fregata třídy Vengeance se vynořila u planety Squebex. Tu obíhá dvanáct měsíců, které 
jsou pokryté masivní kovovou konstrukcí základen. Scorch na jednu z nich přistál, aby zjistil, co se tu 
zatím stalo. Šerá stráž připravila nový typ Vengeance typ III, zatím pouze jeden kus, ale další bude 
brzy dokončen. Scorch z ní udělal svoji novou vlajkovou loď a pojmenoval ji Surprise. Zároveň přišla 
zpráva od jistého muže, že potřebuje ochranu pro svůj konvoj. Scorch tu práci bere, může od něj rov-
nou něco koupit a vyzkoušet Surprise v akci.    
 
Záchranářské jednotky procházely zříceninami budovy na planetě Rona II. Byla to zkušení akademie 
pro lidi nadané Sílou. Podle záznamů holokamer do budovy vešla jakási osoba zahalená v kápi, která 
všechny uvnitř pozabíjela – beze zbraně. Poté, co vyšla ven, v budově explodovala nastražená bom-
ba. Na prošetření tohoto zločinu byl vybrán Lerien Dankin. Ten tu osobu, muže, vystopoval až na dru-
hém konci republikového sektoru, kde vykradl trezor banky, aniž by si ho někdo všiml. Podle výpočtů 
létal ve velmi rychlé lodi. 
 
Kain Hasdrubal, oděný v brnění a vyzbrojený pouze jednou tichou pistolí, se blížil k zahradě. Zane-
chával za sebou mrtvé stráže, které ovšem schovával do keřů. Vyhýbal se reflektorům, které pročesá-
valy aleje z velkého, luxusního domu. Kain mířil právě tam. Byl smrt, která si šla pro ďábla – pána 
domu. Byl pomsta. Člověk, který tam žil, Alden Ziij, byl jeho někdejším zaměstnavatelem. Jenže udělal 
několik blbostí. Po pádu Shadows chtěl založit podobný koncern. Ale šel na to špatně. Paktoval se s 
Fatzarovým režimem, dělal pro něj spojku s podsvětím. Podváděl ostatní mafiány. A co bylo nejhorší, 
podvedl i Kaina. Když pro něj odstranil jednoho rodianského šlechtice, Ziij poslal k jeho lodi policii. Ta 
ji prohledala skrz na skrz, ale protože Kain byl zatraceně dobrý profesionál, nenašli tam nic, co by je 
dovedlo k Ziijovi. Aspoň loď zabavili.  
 
Jenže tady šlo o princip. Už byl za zahradou a blížil se ke sklepům. Vniknul do nich, a postřílel několik 
strážných. Pak nalezl únikové schodiště. Věděl, že je sleduje hodně kamer, ale dostatek zkratovacích 
granátů tomu odpomohl. Kain znal ostrahu. Byla líná a než si něčeho všimne, bude pozdě. Po scho-
dech vylezl na střechu. Třemi ranami rychle odstranil všechny ostřelovače, a přešel ke střešnímu oknu 
vstupní haly – čtyři patra, vedoucí do ochozů, okolo velké dvorany, přičemž ve druhém vedly dveře do 
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kanceláře. Perfektní výzdoba, a hodně pilířů. To mu pomůže. Hydraulické klouby na brnění mu umož-
ní skočit až před kancelář. Položil na sklo výbušninu a trochu poodešel. Rána třískla do noci a skelné 
střepy se rozletěly po okolí. Než hluk odezněl, Kain skočil… nohy jej při dopadu trochu zabolely, ale 
ani to mu nezabránilo chytit jednoho zmateného strážce u dveří pod krkem a shodit jej přes zábradlí 
na zem, a druhého zastřelit. Potom zapadal za jeden ze sloupů, a střílel všechny stráže, jednu po 
druhé.  
 
Když dokončil své dílo přišel ke dveřím kanceláře. Věděl, že jiný východ odtam nevede. Ten chlap tam 
trávil jen minimum času, jinak byl stále v soukromých ubikacích. Proto si vytipoval chvíli, kdy jej tam 
chytne, jako myš v pasti. Otevřel elektronický zámek, a vešel dovnitř. Vysoký, fialový Twi‘lek, zvaný 
Ziij, těžce oddechoval za stolem. 
 
Ziij je velmi překvapen, že Kain je ještě na svobodě. Kain ho chce zabít, aby se tak pomstil za zradu, 
ale ještě chce vědět, proč to vlastně udělal. Ten mu vysvětluje, že tak jednal z příkazu Deccara. A ten 
sem právě letí. Kain se rozzuřil a nadzvedl stůl, u kterého Alden seděl, a hodil jej na něj. Ten spadl i s 
židlí a deska mu drtila břicho. Několik ran znetvořilo Twi‘lekův obličej. Potom se podíval na záběry 
kamer. A překvapeně vydechl. Celý dům se plnil skvěle ozbrojenými muži. A před kanceláří stál cha-
rismatický, vysoký humanoid, celý ve stříbrném brnění a s uzavřenou přilbou. Kain poznal, že je v 
pasti. Stejně jako Ziij předtím. Ledaže… To, co viděl na jedné z kamer, tam bylo snad půl vteřiny. Ale 
bylo to tam. To mu dalo naději… Vyšel před dveře. Cítil, že se do něj zabodlo snad sto pohledů a míři-
lo na nějak stovky pistolí, pušek, ostřelovaček. Dva metry od něj stála první řada vojáků, utvářeje oko-
lo něj půlkruh. A přesně uprostřed, Deccar.     
 
Deccar považuje Kaina za příliš dobrého a proto ho chce zastřelit. Ty horší lovce odměn si snadno 
koupí, ale ty, kteří by mu mohli dělat problémy raději odstraní. Sotva Deccar dokončil větu, objevil se 
na jednom balkonu, které byli v obrovském sále asi osm metrů nad zemí, Garra. Stál a díval se na 
obklíčeného muže, pak se ale otočil a řekl svým dvěma agentům, aby šli pro cíl jeho mise – krabici. 
Garra pak vystoupil ze stínu a zavolal na Deccara, že by se také rád připojil. Všichni se podívali jeho 
směrem, tím strhl veškerou pozornost na sebe. Deccar se na něj podíval, bylo vidět že sním absolutně 
nepočítal.  
 
Garra Deccara zná, pracuje totiž pro Raimona, hlavního nepřítele Cris. Cris totiž Raimonovi ukradla 
plány k projektu X14 (to je ten datadisk, který Zet přinesl z Achernaru). Deccar říká, že má přesilu, 
takže jakákoliv akce bude marná, ale Garra využil svoji super-rychlost, tasil své dva meče a všechny 
jeho žoldáky pozabíjel. Deccar začal střílet z blasteru, ale Garra byl v okamžiku u něj a zlomil mu ruku. 
Pak ho popadl a praštil s ním o zeď. Byl omráčený.  
 
Garra je překvapen, že tu potkává Kaina a naopak. Oba tu však plnili svoji misi. Agenti právě přinesli 
onu krabici. Garra Kainovi říká, že nyní jistě bude mít problémy s Raimonem a proto by si měl sehnat 
novou loď a odletět pryč. Nejdřív by bylo ale dobré Deccara zabít – Kain mu dupnul na krční páteř. 
Garra pak Kainovi říká o organizaci Spy Sun, která sdružuje ty nejlepší agenty, vojáky a piloty v celé 
galaxii. Má také dvě nejlepší jednotky, Galactic Force Defence, GFD a Blood Hunters, BH. Prozrazuje 
také, že šéfem Spy Sun je Cris, se kterou se už Kain setkal.  
 
Kain je rozhodnut do organizace vstoupit, ale Garra mu připomíná, že pokud bude chtít jednou odejít, 
bude mu muset být vymazána paměť. Pokud by chtěl zradit, celá organizace by po něm šla. Garra mu 
říká, ať jde za tři dny na Coruscant do baru Zuřivá kočka a ukáže barmanovi kartu, na které bylo vyra-
ženo velké slunce. Pak Garra i jeho dva agenti s bednou odešli.       
 
Mandalorian se vrátil ke svému zaměstnavateli, planetárnímu guvernérovi, a hodil mu mrtvolu Carrgo-
na na stůl. Guvernér mu dal odměnu a hned nový úkol. Má zajmout Hirnuse Rina, za kterého dostane 
dva miliony kreditů. Rin se nachází na Nal Hutta, odkud plánuje své akce proti obchodním trasám. 
Mandalorian se tam okamžitě vydal.  
 
Darth Badon stále bojuje proti Roji a opět se na nikoho nemůže spolehnout. Jediové mu sice pomáha-
jí, ale nemají žádnou armádu, takže jejich vliv není tak velký. Ačkoliv je Fatzar mrtev, situace není 
lepší. Roj se stále šíří a nejde zastavit. Jeho učednice Siva je nyní na Coruscantu, kde získává nějaké 
nové informace ohledně obnovené Republiky. Nechal si tedy předvolat Castera, pro kterého má pár 
úkolů. 
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Ulicemi Coruscantu se prodírala postava v temném plášti s kápí. Zapadla do baru Zuřivá kočka a 
zdejšímu barmanovi předala zprávu – tu má předat svému šéfovi. Pak odešla ven. Je to Gan Drake, 
člen týmu Scorchovi Šeré stráže. Od něj dostal instrukce, že se má vrátit na Surprise a odletět pryč. 
Takhle dlouho pobývat v Jádru je příliš nebezpečné. 
 
Garra se vrátil na základnu Spy Sun a předal krabici. Bohužel, misi nestihl splnit v čas, takže Cris 
nepřesvědčil, že je nejlepším lovcem, jak o sobě tvrdí. Podal hlášení, ze kterého se Cris dozvěděla o 
Kainovi. Rozhodla se proto i s Garrou a Zetem odletět na Coruscant, aby se s ním setkala. Po přistání 
odjeli do baru Zuřivá kočka, kde jim barman předal zprávu od toho záhadného muže.   
 
Šest vojáků následovalo velitele v těžkém brnění. Vešli do starověkého chrámu, který byl upraven tak, 
aby sloužil jako velitelství. Zamířili si to rovnou na přistávací plochu, ale žádná loď tu nebyla. Což bylo 
divné, poplašné zařízení hlásilo cizího vetřelce. Náhle ze stínu vystoupil muž se zeleným světelným 
mečem a začal vojáky sekat a pálit pomocí blesků Síly. Velitel a jeden voják ale přežili a útočníka 
obstoupili. Muž vojákovi usekl hlavu, ale velitel mu vyrazil meč z ruky a chystal se ho zabít. Muž ale 
velitele odhodil Sílou přes okraj plošiny a velitel spadl na zem. 
 
Tím mužem je Gan Drake, Scorch tu je také. Jejich loď byla krytá maskováním, takže ji strážní nespat-
řili. Scorch totiž Gana učí používat Sílu a dělá tak z něj svého osobního agenta. Oba muži se pak vy-
dali ke vchodu do pevnosti a snadno ho otevřeli. Za dveřmi se ale objevil Spider Droid, který ihned 
začal střílet. Scorch a Drake se na něj vrhli, ale nemohli najít žádnou slabinu. Droid byl kryt štítem, 
takže světelné meče proti němu nebyly účinné. Scorch se snažil pomocí Síly droida prozkoumat a 
najít způsob, jak ho zničit. Začal se koncentrovat, ale z koncentrace ho vyrušila bolest ruky způsobená 
zásahem. Když otevřel oči, droid však už byl v plamenech a Gan v bezvědomí. Probudil ho tedy a oba 
pokračovali hlouběji do pevnosti. 
 
Zde našli vůdce pevnosti a jeho ostrahu, kterou ale snadno porazili. Vůdce zajali, ale bylo jasné, že 
jeho mysl je ovládána někým jiným. Gan zatím našel to, pro co sem přišli. Ve vstupní chodbě se ale 
objevily další čtyři postavy – modifikovaní vojáci Roje. Jeden z nich byl velitel. 
 
Okamžitě došlo k souboji. Gan a Scorch tasili své světelné meče a pustili se do vojáků Roje. Byli to 
silní protivníci, ale dvojice ovládala Sílu a šermířské umění. Scorch pak tasil i druhý meč, aby mohl 
lépe bojovat, ovšem Gan začal být již unavený. Vibro-čepel jednoho z vojáků Roje zničila Scorchův 
meč, takže byl opět odkázán jen na jeden. Zbývali ale už jen dva nepřátelé. Velitel rozkázal svému 
podřízenému, aby pokračoval v boji, a sám začal rozbíjet zdejší počítače. Scorch vojáka probodl, pou-
žil Sílu na zrychlení a pustil se do velitele. Ovšem nedařilo se mu ho zasáhnout světelným mečem. 
Velitel však Scorche zranil na ruce a odzbrojil ho. Chytil ho pod krkem a už se ho chystal zabít, když 
mu Ganův meč projel hlavou.  
 
Když se Scorch vzpamatovával, na chvíli zahlédl jakýsi symbol na své zraněné ruce. Ale hned zase 
zmizel. Po zběžné prohlídce počítačů zjistil, že velitel stačil zadat autodestrukci celé pevnosti, takže 
dvojice mužů rychle utekla. Navíc měla nějaké obchodní jednání na Coruscantu.  
 
Zatímco Cris, Zet a Garra čekají v baru na Kaina, obhlížejí zdejší situaci. Bar je rezervován pouze pro 
nejbohatší obyvatele Coruscantu a funguje jako sídlo zločinu. Všichni tři se pak sešli u Cris v pokoji, 
kde začala přehrávat holografickou zprávu od záhadného muže. Na záznamu je Scorch, který říká, že 
Shadows nechal rozpustit a jejich území předat Impériu. Ale stále má několik loajálních členů, kteří 
jsou nyní bez práce. Rád by se se Spy Sun podělil o své vědomosti a technologie. Jako důkaz přátel-
ství Spy Sun daroval prototypní loď. Garra se na ní jede podívat. 
 
Garra přiletěl do hangáru a loď si prohlédl, vypadala poměrně obyčejně. Pak ale do hangáru vešla 
stráž, která Garru okamžitě zatkla. Navíc, žádná loď tu podle oficiálních informací být nemá. Garra 
však stráže zabil a svoji novou blasterovou pistolí i protokolárního droida, který všechno sledoval a už 
se to chystal ohlásit. Ukazuje se, že Garra má rozpolcenou osobnost. Když mu oči září červeně, je 
poslušný, když černě, je to nezastavitelný zabiják. Je mu jasné, že pokud ho zabijácká osobnost bude 
ovládat, nebude Cris poslouchat. 
 
Cris si zatím sehnala všechny informace o Scorchovi. Zdálo se, že nelhal. Když se Garra vrátil a ohlá-
sil, že loď vypadá v pořádku, Cris do hangáru poslala své techniky, aby loď prozkoumali, jestli v sobě 
nemá nějakou štěnici. Cris pak poslala Garru, aby si promluvil s manažerem baru. Nelíbí se jí totiž, že 
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tu vládnou korupce a zločiny. Jak to s ním vyřeší, to už nechala na něm. Garra odešel do manažerovy 
kanceláře a chladnokrevně ho zastřelil. Teprve potom mrtvole řekl, proč. Opět si uvědomil, že ho dru-
há osobnost příliš ovládá a jedná nelogicky. Cris poté všechny z baru vyhnala.   
 
Druhý den do baru vešel Kain. Barman ho odvedl do zadní místnosti, kde již čekala Cris. Oba spolu 
promlouvali ohledně popularity Spy Sun, která se stále zvyšovala. Kain potřebuje členství, protože po 
něm jde už i Raimon, nejlepší kapitán Achernarské flotily, s výcvikem od samotné Cley. A kromě toho 
mnoho lovců odměn a atentátníků. Kain byl pak ubytován v apartmánu nad barem. 
 
U Nal Hutta se objevila lovcova loď – chvíli létala kolem, ale pak se rázně vydala na povrch. Dosedla 
na pustinu blízko jedné malé vesnice. Mandalorian vystoupil, s jetpackem na zádech, s obrovitou puš-
kou přes rameno a se dvěma vibro-šavlemi v pouzdrech. Vesnice nebyla dál než dva kilometry a tak 
se s chutí vydal na cestu. Vesnici obývali lidé a Rodiani – a jistě minimálně jeden Hutt, který sídlil v 
hlavní budově uprostřed. Mandalorian se vydal přímo k ní. Zaklepal a počkal, až mu někdo otevře. 
Vyšel droid, který si změřil příchozího od hlavy k patě. Řekl mu, aby vešel dál, prý zrovna potřebují 
nějakého lovce odměn. Droid lovce dovedl do hlavního sálu, kde odpočíval Hutt. Spal, ale jakmile vešli 
dovnitř, probudil se. Mandalorian řekl, že hledá Hirnuse Rina a Hutt mu odpověděl, že ho zná a klidně 
ho zavolá. Mandalorian se vymluvil na to, že splnil Rinův úkol a přijel si pro odměnu. Hutt zapnul holo-
netový komunikátor a chvíli klábosil s nějakým Rodianem, což byl zřejmě Rin.    
 
Hutt pak Mandalorianovi dal úkol – na Nar Shaddaa sídlí huttský klan Dracc, který mu ukradl velmi 
cenný náhrdelník. Chce ho zpět. Mandalorian souhlasil, že mu ho přiveze. Za půl hodiny k budově 
přiletělo vznášedlo a z něj vystoupila osobní garda a pak Rin osobně. Mandalorian čekal před vcho-
dem, ale jakmile ho Rin spatřil, pochopil, že má problémy. Mandalorian mu řekl, že ho chce zatknout, 
ale Rin se nedal. Jeho dva strážci s vibračními kopími se připravili na boj. Mandalorian vyletěl deset 
metrů do vzduchu, tasil šavle a oběma strážcům usekl hlavy, než zase dopadl na zem. Rin vběhl do 
vznášedla, které se dalo ihned na cestu, naštěstí směrem k Mandalorianově lodi. Opět vyletěl a za-
chytil se za vznášedlo vystřelovacím lankem. Přitáhl se k němu, aniž by o tom Rin věděl. Za pár minut 
míjeli loď, takže se Mandalorian pustil a vběhl do lodi, která ihned odstartovala a začala vznášedlo 
pronásledovat.  
 
Mandalorian nechtěl střílet, aby náhodou Rin nezemřel. Z mraků náhle vyletěla nákladní loď, otevřela 
hangár a vznášedlo do ní vlétlo. Loď pak začala rychle stoupat a opustila atmosféru. Mandalorianova 
loď za ním. Loď mířila na Nar Shaddaa a spustila palbu ze zadního blasteru, ale svůj cíl nemohla trefit, 
protože neustále uhýbal. Nakonec vlétla do atmosféry měsíce a kličkovala mezi věžemi mrakodrapů, 
ale pronásledovatele nemohla setřást. Letěla přímo do velkého paláce, jehož protiletadlová obrana se 
ihned aktivovala. Mandalorianova loď raději přistála, protože tohle by ji mohlo zničit. Mandalorian vy-
stoupil a obhlédl palác. Pak si připravil výzbroj a vydal se k hlavní bráně...  
 
Darth Badon trénoval styly šermu, které se dozvěděl z několika Holocronů tajně odvezených z Chrá-
mu Jediů na Coruscantu – který byl nyní plně pod jeho kontrolou. Stejným stylům hodlal naučit také 
Sivu, jakmile se vrátí ze své mise. Území Impéria bylo nyní rozšířeno až k planetě Barab I., na území 
bývalého Shadows. Republice vzal planety Dathomir a Ithor. Chce získat vše, co dříve bylo jeho. Proto 
na Korribanu svolal válečnou poradu vyšších důstojníků. Nařídil jim, aby jednotky Roje nezaháněli 
pryč, místo toho je mají bez jakéhokoliv slitování ničit, stejně jako jejich základny a v případě nutnosti i 
celé planety. 
 
Po týdnu pronásledování záhadného muže zavedla stopa Leriena s jednotkou vojáků na neprozkou-
manou planetu těsně za okrajem Impéria. Planeta měla pozoruhodně silné elektromagnetické pole, 
které znemožnilo použít jakoukoli známou techniku na její průzkum. Lerien tedy přistál s jednotkou 
v džungli, ovšem byl ihned napaden místními bytostmi. Výsadková loď byla zničena a stejně tak i vysí-
lačky a z jednotky, která původně čítala dvacet vojáků, zbylo pouhých sedm. Ti postavili tábor a snažili 
se opravit své komunikační systémy.  
 
To se povedlo až po několika hodinách. Kolem planety zrovna letěla loď Azrijů, která vojáky naložila 
na palubu. Na Leriena tu čekala zásilka dvou biologických světelných mečů, vyrobených přesně podle 
jím objevených specifikací. Prohlédl si je a pak s nimi meditoval. Zjistil tak, že pokud bude někdy 
omráčen, meče nad jeho tělem převezmou kontrolu a budou bojovat dál. Pokud ovšem bude jeden 
z těch mečů zničen, zemře i Lerien. Po přípravách se pak Lerien vrátil zpět na planetu, aby našel další 
stopy… 
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Darth Raegar meditoval na palubě své vlajkové lodě. Přemýšlel o Badonovi, ke kterému přestával cítit 
sympatie. Považoval ho za slabocha, kterému jde jen o politickou moc. Ta Raegara nezajímala a bylo 
to znát. Jeho říše fungovala téměř sama – vylepšené vojáky ovládal Roj a zbytek říše podporoval 
armádu. Vše řídili vysoké šarže a sithští hodnostáři. Mohl si tedy dovolit trávit veškerý svůj čas na 
svém Death’s-head, kde nebyl přítomen jediný vylepšený voják, pouze nějací výzkumníci, vězni a 
samozřejmě Elitní garda, věrná jen jemu.  
 
Vojenská rozvědka přinesla zprávy o smrti Fatzara i o nové zločinecké organizaci, která pravděpo-
dobně vystřídá Shadows. Ani jedno z toho Raegara neznepokojovalo. Starosti mu dělal Imperátor. A 
tak se rozhodl, že mu napíše vzkaz, ve kterém ho pozve na osobní setkání na orbitě Pzobu. Poté si 
nechal předvolat vězeňkyni Nirne, ze které chtěl udělat svoji osobní agentku. Nirne nic neříkala, hledě-
la do země. Snažila se mít prázdno v hlavě, už minule se stalo, že jí četl myšlenky.  
 
To byl důkaz toho, že se zlepšila. Už se tolik nebála a dávala si pozor. Raegar vstal a sundal si kápi, 
aby mohla vidět jeho znetvořený obličej. Zeptala se, jak se mu to stalo a on ji to ukázal – Nirne upadla 
do bezvědomí, ve kterém se jí zdál strašný sen, o zradě a nepovedeném obchodu. O pomstě Imperá-
tora a následném utrpení v kobce na Korribanu. Všechno si to prožila na vlastní kůži... Raegar poté 
zařadil Nirne do výcvikového programu gardistů. Cvičit se bude přímo na lodi. Specializace: špionáž... 
 
Mandalorian došel k bráně, která byla ale příliš pevná na to, aby ji vyhodil do povětří. Nad ní ale byla 
malá střílna. Zapnul tedy jetpack a vyletěl do její úrovně. Hodil dovnitř granát a po malé explozi vletěl 
dovnitř. Přišel k počítačovému terminálu a nechal si zobrazit mapu paláce. Lokalizoval hlavní sál a 
protiletadlovou obranu. Ta se nacházela ve čtyřech věžích, každá v jednom rohu. Vydal se tedy k 
první, ale v tu chvíli se rozezněl poplach a všude začaly běhat stráže. Mandalorian se schoval do vět-
rací šachty a plazil se k první věži. Jakmile ji podminoval, vydal se k druhé, třetí a pak čtvrté. Nakonec 
lezl směrem k hlavnímu sálu. Objevil se v šachtě, přímo pod ní byla dvacet metrů vysoká místnost.  
 
Dole byl Hirnus Rin, dva strážci a tři Huttové. O něčem se bavili. Mandalorian zatím nechtěl zasaho-
vat, ale pak se Hirnus otočil k odchodu a nešlo dál čekat. Vyrazil mříž a padal volným pádem. Několik 
metrů nad zemí zapnul jetpack a zlehka dosedl na podlahu, přičemž tasil své dva blastery. Hirnuse 
rázně informoval, že je zatčen. Hirnus se však rozběhl ke dveřím, zatímco strážci se připravili na boj. 
Mandalorian na každého z nich zamířil jeden blaster a vystřelil. Strážci padli k zemi, z hlav se jim kou-
řilo. Huttové jen nečinně přihlíželi, tohle se jich netýkalo.  
 
Než Hirnus dorazil ke dveřím, dostal do zad zásah z neurálního blasteru. Padl na obličej a ještě se 
snažil plazit, ale Mandalorian ho snadno dostihl klidným krokem. Šlápl mu na ránu a přitlačil ho k zemi. 
Namířil mu neurálním blasterem na vaz a vystřelil. Hirnus byl v bezvědomí. Jednomu Huttovi však už 
došla trpělivost a rozhodl se to ukončit. Náhle se ze všech čtyřech dveří vyvalilo asi padesát stráž-
ných, vyzbrojených blasterovými pistolemi a vibro-kopími. Udělali kolem Mandaloriana kruh, který se 
pomalu zmenšoval. 
 
Mandalorian ale neváhal, zapnul jetpack a vyletěl zpět do větrací šachty. Strážci po něm stříleli, ale 
marně. Rozběhli se do všech chodeb, aby ho našli. Mandalorian zapnul tlačítko na svém zápěstním 
počítači a palácem se rozlehly čtyři exploze. Když byla obrana vyřazena, stiskl další tlačítko a autopilot 
jeho lodě se aktivoval. Loď se vydala na cestu. Mandalorian chvíli počkal a pak se odplazil do sou-
sední místnosti. Sebral Hirnuse, hodil ho přes rameno a vydal se do chodeb k nejbližšímu východu.  
 
Gardistů bylo ale všude dost. Našli ho a začali po něm střílet. Mandalorian položil omráčeného zajatce 
na zem, aby měl volné ruce. Schoval se za roh a střílel z jedné pistole. Když ji došla energie, střílel z 
druhé. Počítač mu pak ohlásil, že loď je na místě a tak stiskl další tlačítko. Ozvala se několikanásobná 
exploze a strop nad chodbou se propadl, jak loď shodila několik malých, ale silných bomb. Mandalori-
an do chodby hodil dýmovnici, popadl Hirnuse a pomocí jetpacku vyletěl otvorem přímo do lodi.  
 
Ta pak plnou rychlostí odletěla ke vzdálenějšímu mrakodrapu, kde přistála v hangáru. Mandalorian si 
vyhledal správce a dal mu pár stovek kreditů, když pohlídá jeho loď a zajatého Hirnuse uvnitř. Pak si 
půjčil jednomístný speeder a vydal se zpět k paláci. Rozhodl se totiž splnit zakázku onoho Hutta z Nal 
Hutta... 
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Rada se shromáždila na pravidelné týdenní poradě. Z jejích pěti členů byli přítomni pouze tři – Mistry-
ně Chyca byla právě na tajné misi za bitevní linií a Mistr Kao-Cher byl již jedenáct dnů pohřešován. 
Přítomna byla Mistryně Filia, Mistr Jun a nově jmenovaný Mistr Dzimir. Velmistr v určený čas nedora-
zil, proto začali jako obvykle rutinními hlášeními z fronty, o kterých bylo známo, že je nemá příliš v 
lásce.  
 
Čekání se vyplatilo, již za půl hodiny se rozrazily dveře a do sálu vstoupil Apollo následován jako vždy 
Strodem. Mistru Junovi jako už tolikrát předtím blesklo hlavou, že je podezřelé, že Mistr není k vidění 
už bez přítomnosti svého učedníka. Ti dva byli pořád spolu – i na schůzích Rady! Zpočátku vznášel 
formální protesty, ale jelikož to nikam nevedlo, nechal toho a raději se o celou situaci začal zajímat 
soukromě. Věřil, že Strodova přítomnost má nějaký zvláštní význam, několikrát ho i napadlo, že Vel-
mistr může být pod jeho kontrolou. Vždy takovou myšlenku rychle zapudil, to pomyšlení bylo příliš 
strašné. 
 
Apollo je ihned informován, že Jediové zachytili špionážní lodě Roje na jejich území, dále dostává 
zprávy o totální mobilizaci Impéria, o tajných operacích Spy Sun a také o zničení jedné z největších 
lodí STF, Unmercy. V průběhu zasedání přichází zpráva, že do atmosféry právě vstoupil neidentifiko-
vatelný objekt, ale Apollo tomu nevěnuje větší pozornost. Místo toho se zajímá, jak pokračuje vývoj 
séra Lambda. Prý úspěšně, prototyp byl vyzkoušen na padesáti zajatých vojácích Roje – u všech pro-
běhla zpětná přeměna a především byla zrušena mentální linka. Bohužel, nikdo nemá jistotu, jestli 
bude stoprocentně funkční. Jediové toto sérum musí otestovat na někom více vylepšeném, než jsou 
řadoví vojáci. Nejlepší by bylo otestovat látku na Oprajovi, který je držen v cele. Apollo však nechce 
přijít o tak cenného zajatce, protože dosud jim poskytoval mnoho významných informací. Jen díky 
němu vědí, v jakém sektoru hledat základnu, ve které sídlí Profesor. Přesto se nakonec nechává pře-
mluvit a zkoušku povoluje.  
 
Hořící loď padala atmosférou. Ve velitelském centru ji sledovali už od té chvíle, co vyskočila z hyper-
prostoru a vstoupila do atmosféry kvůli nedostatečně funkčním podsvětelným motorům, které nedoká-
zaly ustát gravitaci. Důstojníci si mohli jen domýšlet zvuk přetěžovaných motorů, snažících se zastavit 
pád. Váhali nad sestřelením plavidla, které se neidentifikovalo – na jeho palubě nedetekovali žádné 
zbraně a navíc nemířilo na žádné strategicky významné místo. Zničehonic byl z lodi vystřelen zá-
chranný modul. Vybral si bohužel špatnou chvíli, protože v ten samý okamžik vybuchl jeden z motorů, 
který pravděpodobně poškodil jeho systémy. Malé záchranné vajíčko se začalo snášet k zemi po spi-
rále, zanechávajíc za sebou kouřovou stopu. Důstojníci k došli k rozhodnutí – vydali rozkaz k palbě.  
 
Loď vybuchla na miliony kousků. Záchranný modul se ještě nějakou dobu snášel k zemi, než dopadl 
nebezpečně vysokou rychlostí pro všechny uvnitř do blízkého lesa. Okamžitě byl vyslán hlídkový le-
toun a pěší jednotka, aby celý prostor zajistili. Uvnitř modulu zatím umíral Mistr Kao-Cher. 
 
Mandalorian se vrátil k paláci. Vystoupil ze speederu a jetpackem vyletěl na střechu paláce. Proskočil 
oknem a na zápěstním počítači si nechal zobrazit plány místností. Vydal se rovnou do komnat. Místní 
garda byla stále v pohotovosti po jeho posledním útoku a tak se s ním brzy střetla. Mandalorian si 
však bez problémů prostřílel cestu až k cíli. Hutt seděl na palankýnu a byl obklopen strážci. Poslou-
chal hudbu, kterou mu vyhrávala malá kapela různých bytostí a požíral drahé jídlo. Zdálo se, že neměl 
o ničem ani ponětí - nečekal druhý útok stejného lovce odměn tak rychle za sebou. Mandalorian vběhl 
do místnosti a namířil na Hutta oba blastery.  
 
Stráž tasila pušky, ale Hutt ji zastavil. Chce vědět, co tu ještě Mandalorian chce. Ten mu na rovinu 
říká, že náhrdelník, který ukradl jistému Huttovi na planetě. Hutt mu ho tedy bez váhání předává a 
nechává odejít. Mandalorian utekl a vyletěl z okna zpět do svého speederu. Tohle bylo příliš jednodu-
ché. Vydal se zpět do hangáru a rovnou do své lodi. Tam našel Rina, jak se směje – tomu, že loď 
nemá stínění proti štěnicím. Zaražený Mandalorian pohlédl nechápavě z okna kabiny. Loď byla obklí-
čena gardou, někteří vojáci měli lehké raketomety. Požadují, aby Mandalorian okamžitě vyšel ven 
s rukama nad hlavou. Je zatčen za únos velvyslance Republiky. Mandalorian to považuje za nedoro-
zumění, ale velitel gardy mu ukazuje záznam, na kterém je obraz Rina a údaje o něm. Mandalorian se 
snaží hájit, ale při tom omylem vyzradí svého zaměstnavatele, Saulama'Hexe, guvernéra planety 
Gertta'Hex. 
 
Od velitele gardy se vzápětí dozvídá, že právě tento guvernér je zkorumpovaný padouch. Touto ces-
tou se chtěl zbavit své konkurence. Republiková policie po něm už nějakou dobu šla a právě ho za-
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tkla. Mandalorian pochopil, že má problém, že kterého se nemůže dostat. Nikdy nebojoval proti záko-
nu. Odhodil všechny zbraně a dal ruce nad hlavu. Gardisté ho spoutali, Rina osvobodili a loď zabavili. 
Mandalorian byl převezen na místní zastupitelství Republiky a uvrhnut do žaláře.  
 
Vězeň naproti si ho všiml a když nedával pozor, tajně zapnul svůj skrytý komunikátor. Je to agent 
organizace Spy Sun. Ohlašuje, že našel Mandaloriana, a pokud je to ten, o kterém se mluví, pak Spy 
Sun může získat velmi schopného agenta.  
 
Kancléř Fiix seděl ve své kanceláři a četl něco na obrazovce, přesněji informace o vyrovnání s rodi-
nami v pohraničí, které poškodily útoky za dob Císařství. Byla to dlouhá, namáhavá a drahá práce, 
protože výstřelky tehdejší policie téměř nic nevydělaly, ale škody se musely z něčeho zaplatit. A tak 
byla Republika více či méně závislá na spolupráci se svým velkým imperiálním bratrem... Jeho úvahy 
přerušila zpráva, že host již dorazil. Fiix přestal pracovat a čekal.  
 
Do místnosti vstoupil Stoorge a omluvil se za své zpoždění. Fiix ho pochválil za účast na vraždě 
Fatzara a na následné eliminaci všech jeho stoupenců. Potřebuje ale jeho pomoc znovu. Republika 
má příliš málo ozbrojených sil, Roji se nemůže rovnat. Na sjezdu generálů a admirálů však došlo 
k návrhu, aby Republika vytvořila několik čet, které by se soustředily na vojenské akce proti přesile a 
nepoměrné síle s tím, že by řešení situace po jejím zhodnocení vymyslely přímo na místě. 
 
Fiix chce, aby Stoorge také čety sestavil, vycvičil je a také vedl. Je ochoten mu nabídnout plný přístup 
ke všem republikovým zdrojům, a plat ve výši, kterou nenabízí ani mafie. Stoorge souhlasí a o peníze 
mu ani tak nejde. Každý tým má mít jen několik málo členů, maximálně deset. Armáda, policie i speci-
ální jednotky jsou plně k dispozici. Fiix také doporučuje, aby do týmů začlenil i Jedie. Nejprve má zalo-
žit jeden tým, teprve poté bude zakládat další.  
 
Stoorge však chce nejprve založit čtyři čety, v jejichž řadách bude čtyřicet jeho nejzkušenějších vojá-
ků. Jedna četa bude mít patnáct členů, z tohož bude pět nováčků. Fiix mu předává plnou moc, ale 
připomíná, že toto není žádný tým „Republica“ – je to zcela oficiální jednotka ozbrojených sil a nebude 
nijak propagována. Fiix mu zajistí ubytování v pokoji pro vyšší důstojníky a zvláštní kasárny pro jeho 
muže.  
 
Několik dní se Lerien své lodi neozval, neustále jen cestoval po planetě a hledal toho muže. Loď jen 
občas na povrchu zpozorovala výbuch. Ale asi po třech dnech došlo k něčemu, co nikdo neočekával. 
Přesně uprostřed džungle, v níž se zrovna nacházel Lerien, vyletěla malá stíhačka a vysokou rychlostí 
zamířila pryč ze systému. Několik chvil na to se džunglí prohnala obrovská exploze, která se převalila 
přes celou polokouli. Dva dny trvalo, než se prach vyvržený výbuchem rozplynul dostatečně na to, aby 
se dalo na povrchu přistát. 
 
Při průzkumu místa výbuchu byl nalezen Lerien v bezvědomí – a jinak v pořádku. Když ho odváželi 
z planety, lékařský droid zaznamenal nějaké energetické pole obklopující jeho tělo, které ho nejspíš 
zachránilo před výbuchem. Lerien byl ještě několik dní v bezvědomí, a když se konečně probral, pole 
zmizelo. Jeho oči byly ale změněné, výbuch je musel nějak poškodit, takže nyní zeleně svítily. Po 
lékařské prohlídce se Lerien vrátil k Azrijům a podal hlášení. 
 
Vysvětlil, že poté, co vstoupil do džungle, narážel na častý odpor. Čím hlouběji pokračoval, tím méně 
vojáků však proti němu stálo – místo nich nacházel četné tábory zmasakrované neznámým orga-
nizmem. V jednom táboru našel nepřátelského vojáka beze zbraně, který s ním chtěl mluvit. Zeptal se 
ho, co tu pohledává a Lerien mu řekl, že pátrá po tom muži, co sem nedávno přistál. Voják to potvrdil, 
ale řekl, že tomu muži se zdaleka vyhýbají, protože když ho našli poprvé v jeskyni uprostřed džungle a 
probudili ho, aby ho odvedli k výslechu, tak se údajně velmi naštval. Pak už jen byly nalezeny mrtvoly 
vojáků se všemi kostmi rozdrcenými.  
 
Kvůli tomuto muži rozšířila planetární populace vývoj svých zbraní a také stvořila dokonalé zabijácké 
tvory, kteří jsou uzpůsobeni pro boj ve tmě. Pokud se tito tvorové ocitnou na světle, začnou kolem 
sebe pomocí Síly vytvářet temný stín, který je zahaluje. Tito tvorové vznikli spojením DNA všech tvorů, 
které na planetě našli a vědci se je snažili zcela ochočit. To se ale nepovedlo, tvorové utekli a začali 
všechny zabíjet. Vědci proto na poslední chvíli aktivovali autodestrukci, která však zničila polovinu 
planety. Lerien si pak už jen pamatuje, jak upadl do bezvědomí a komunikoval s vědomím dvojice 
organických světelných mečů, které ho učilo.    
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Doktor pobízel droidy, kteří se motali kolem lůžka, posunujícího se po vzduchovém polštáři k ošetřov-
ně. Všichni přítomní se ze všech snažili udržet naživu ležící osobu. Z podvozku lůžka se táhla spousta 
trubic, v nichž proudili do těla umírajícího různobarevné tekutiny. Na obrazovku v čele lůžka byly vysí-
lány informace ze senzorů na jeho kůži - všechny ukazovaly nebezpečně nízké hodnoty. Přes zoufa-
lou snahu lékařů a med-droidů se na zem stále řinulo několik stružek krve, které zanechávaly rudou 
stopu na chodbách, kudy nemocniční konvoj projel.  
 
Daleko od všeho toho ruchu sjížděla výtahem do podzemních prostor chrámu dvojice Mistrů Jedi. 
Mistryně Filia doprovázela Mistra Dzimira. Chtěla se ujistit, že finální zkouška jejich protilátky proběh-
ne přesně podle pravidel a nikdo si nebude zahrávat s výsledky. Nedalo se říct, že by Dzimirovi nevě-
řila, sice byl členem Rady jen několik týdnů, ale řídila se heslem 'Důvěřuj, ale prověřuj‘. Zatím vše 
vypadalo slibně. Lék, který dokáže navrátit ovládnutým lidem jejich svobodu! Konečně něco, čím dají 
Roji ochutnat jeho vlastní medicínu. Tiché cinknutí jí oznámilo, že dorazili do nejstřeženější části 
Chrámu.  
 
Procházeli dlouhou chodbou. Míjeli laboratoře, ve kterých tiše pracovali u počítačů. Všechna potřebná 
data byla již dávno sesbírána, teď zbývalo jen dát je dohromady tím správným způsobem. Zvuk jejich 
kroků se nepříjemně rozléhal. Cíl jejích cesty ležel za pancéřovanými dveřmi, za něž měl přístup jen 
mistr Dzimir a Velmistr. Po zadání všech potřebných kódů se s decentním zasyčením rozjely do stran. 
Uvnitř se nacházela bohatě vyrobená laboratoř, jejíž jednu celou zeď zabíralo poloprůhledné zrcadlo, 
za nímž byl k vidění humanoid připoutaný na židli. V laboratoři se pohybovali dva vědci roztěkaného 
vzhledu - téměř celý den museli trávit v laboratoři, z níž nemohli ani na minutu odejít, přičemž byl jejich 
smrtelně nebezpečný nepřítel jen pár metrů od nich. Mají povolení začít s posledním testem. Jeden z 
vědců jen tiše přikývl a odběhl připravit injekci se sérem. Filia celý proces zvědavě sledovala.  
 
Velmistr meditoval ve své komnatě, na první pohled netečný ke všemu okolní dění. Na čele se mu 
perlilo několik kapek potu, ze všech sil se snažil mluvit a nevěděl, jestli ho někdo slyší. Komunikace 
během meditace byla Kao-Cherova specialita. Kao-Cher se však ozval. Umírá a nemá proto moc ča-
su. Jeho zpráva je stručná: objevil domovskou planetu Roje, Profesor je přítomen. Souřadnice jsou 
v lodi, prozrazuje i heslo k nim. Poté Apollovi vzkazuje, aby našel jeho bratra. A potom už jen ticho. 
Apollo si nepředstavoval, že jeho poslední rozhovor s jeho přítelem bude vypadat takhle. Doufal, že 
ne. Pořád ještě se nevzdával naděje, že Kao-Cher přežije. 
 
Temná místnost na palubě Suprise, fregatě třídy Vengeance typ III. Scorch tu medituje a pomocí Síly 
dokončuje svůj druhý meč, s modrou čepelí. Do místnosti vchází člen posádky, který informuje, že dál 
loď už letět nemůže. Je maskovaná a kvůli hustotě provozu hrozí riziko, že bude buď nalezena senzo-
ry, nebo do ní něco narazí. Protože se Gan Drake ještě nezotavil, chce Scorch letět ve svém osobním 
A-wingu, nenápadně následován třemi agenty. Za pár minut díky falešné identifikaci prolétl A-wing 
kolem vysokých coruscantských budov a pak hladce dosedl na jednu přistávací plochu. Scorch zmizel 
v ulicích dolního města a vyhledal onen bar. Nasadil si kápi a vešel dovnitř. Vycítil, kde přesně seděl 
Gan a posadil se na stejné místo.  
 
Barman ho zpozoroval a informoval Cris. Ta souhlasí, aby za ní Scorch přišel a zároveň nechává za-
volat i pro Zeta, Garru a Kaina. Všichni se schází v přijímací místnosti. Scorch vysvětluje, že tu je 
hlavně kvůli obchodu. Pokud chce mít Spy Sun náskok oproti ostatním galaktickým frakcím, potřebuje 
technologickou převahu. Cris ale spíš zajímá, co za to bude Scorch chtít. Scorch vysvětluje, že nová 
galaktická frakce jménem Roj nabírá moc a sílu, ovládá miliardy bytostí. Jeho území je velmi dobře 
bráněné. Několika průzkumným letounům, které Scorch vyslal, se sice podařilo proletět, ale nikdy ne 
tak hluboko, aby odhalily centrální planetu. Jedinou možností, jak hranice bez obtíží prolomit, je znát 
přesné rozmístění obranných stanic a jejich deaktivační kódy. Scorch a jeho stoupenci se již mnoho-
krát snažili tyto informace získat, ale Roj pokaždé nechal včas zničit počítače, které je obsahovaly. 
Scorchovi už dávno došlo, že tohle není náhoda, ve svých řadách má minimálně jednoho agenta Ro-
je.  
 
Scorch ale přišel k informaci, kde se skrývá jeden agent Roje, který takový počítač má. Scorch ani 
žádný z jeho mužů pro něj ale jít nemůže, jinak by se situace opakovala. Tohle je tedy úkol pro Cris. 
Spousta jejích agentů už na vojáky Roje víceméně narazila, ale více se o ně nezajímala. Nechtěla se 
dostat do konfliktu s jakoukoli frakcí, protože by jí to zhatilo plány. Ovšem tahle nabídka byla velice 
zajímavá. Technologie, kterými oplývala jeho nová loď, se dají využít ve spolupráci s jejich vlastními. 
Scorch tedy Cris předává disk s plány na výrobu fregat třídy Vengeance typ II, maskovaných stíhaček 
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Shadow Fighter a maskovacích Shadow obleků, dále disk s informacemi k příslušné misi a jako bonus 
disk s kontakty na různé pašeráky a zbrojní výrobce, kteří pro něj dříve pracovali. Nicméně tento po-
slední disk je chráněn kódem, Scorch ho odemkne až Spy Sun splní misi.  
 
Cris mu na oplátku dává šifrovanou komunikační frekvenci na hlavní základnu Spy Sun. Přes ní bude 
Scorch kontaktován, jakmile bude mise hotová. Pak ale Scorch narychlo odchází, cítí narušení toku 
Síly. Volá svým lidem, aby ho vyzvedli. Cris a její agenti odletěli na hlavní základnu. Cris během této 
mise hodlá prověřit Kainovy schopnosti. 
 
U planety Pzob se objevilo sedm imperiálních lodí, na jedné z nich byl Badon. Přiletěl sem na pozvání 
Raegara, na oslavu jeho narozenin. Badonova loď přistála v hangáru Raegarovy lodi a Badon 
v doprovodu čtyř Dark Trooperů vystoupil. Darth Raegar mu již šel naproti. Raegar měl dobrou náladu 
a po krátkém formálním přivítání osobně dovedl Badona a jeho doprovod na můstek, kde se právě 
zahajovala oslava. Tam Badonovi představil své důstojníky a generály, nebyli geneticky upravení. 
Poté všichni společně usedli ke stolu a začali jednat. Tématem hovoru je boj s Rojem. Badon říká, že 
válka se už chýlí ke konci, je to otázka pár měsíců. Geneticky upravená část Raegarovy armády boju-
je po boku Roje. Ostatní vojáci jsou však na území jeho říše a jsou v bojové pohotovosti. 
 
Raegar chce vědět, co se bude dít až válka skončí. Badon přiznává, že má plán, ale zatím ne jasný. 
Raegar poté říká svůj plán, ale zatímco mluví nahlas, komunikuje s Badonem telepaticky. Chce s ním 
mluvit tajně, v soukromí. Až skončí jeho oficiální návštěva, chce se s ním sejít nad planetou Roon.  
 
Když oslavy skončily, Badonova flotila odletěla na Nar Shaddaa, ale Badon sám odletěl s malou mas-
kovanou lodí na Roon. Tam již čekala stará stíhačka, kterou Raegar používal v dobách, kdy sloužil u 
Shadows. Raegarova stíhačka přistála v hangáru Badonovy lodi. Oba společně usedli k záležitostem, 
kterých byli hodni pouze oni dva. Raegar vysvětluje, že oba mají mnoho společného. Badon je konec-
konců stále Sith, i když se mu daří mást okolí jeho neutralitou. Již brzy nastane čas se s touto neutrali-
tou rozloučit. Jak oba vědí, čas Roje jednou skončí a až se tak stane, galaxie se bude pomalu stavět 
na nohy. To potrvá, protože válka poznamenala všechny. Avšak Raegarova i Badonova říše vyváznou 
z této války nejlépe. Badonova jako vítězná a Raegarova jako obnovená po znečištění Rojem. Raegar 
navrhuje obě říše spojit. 
 
Badon souhlasí, ale chce si zachovat svoji vládu. Raegar proti tomu nic nemá, chce alianci. Dále říká, 
že se dozvěděl o nějaké nové organizaci, která nahradila Shadows. Badon o této organizaci ví, je to 
Spy Sun a velí ji jakási žena. Víc jeho infiltrátoři nezjistili. Raegar říká, že pokud tato organizace posílí, 
bude nutné se s ní nějak vypořádat; přimět spolupracovat, nebo zničit. Do doby, než se Badon vypo-
řádá s Rojem, se bude Raegar snažit o Spy Sun zjistit něco víc. 
 
Cris, Zet, Kain a Garra se vrátili na základnu Spy Sun. Kainovi byl přidělen pokoj. Cris zatím narychlo 
svolala jednání vyšších důstojníků a seznámila je se vzniklou situací. Pak odešla odevzdat oba data-
disky s novými technologiemi hlavnímu vědci. Technologie byly rychle začleňovány do výzbroje a 
výstroje. Všechno šlo bez problémů. Poté si Cris zavolala Kaina do své kanceláře a pověřila ho oním 
nalezením a získáním počítače Roje. Předala mu veškeré informace o misi a dovoluje mu, aby si vzal 
všechny potřebné zbraně. Zároveň mu přiděluje loď, ale musí na ní dávat pozor, protože ještě není 
dostatečně otestována.  
 
Ve zbrojnici Kain dostal své vylepšené zbraně a v hangáru na něj čekala modifikovaná jachta, podob-
ná staré lodi Lady Luck. Její vybavení mělo přesně vyrovnanou praktičnost a pohodlnost. Byla dobře 
ozbrojená a výkonná. Kain nastoupil a čekal, povolení k odletu měl až za hodinu. Cris zatím určila 
jednoho tajného agenta, aby Kaina nenápadně sledoval.  
 
Cris pak dostala zprávu z Nar Shaddaa, a nechala si zavolat Garru. Ten je nespokojen, protože měl 
mít tři dny volna, na žádnou misi proto jít nechce. Cris ho však přesvědčuje, že tohle je skvělá akce 
jako dělaná pro něj. Dostala totiž zprávu od jednoho tajného agenta, který se shodou náhod dostal do 
republikového vězení. Tam prý zahlédl nájemného lovce. Ví o něm jen to, že je to Mandalorian. Cris 
po Garrovi chce, aby o něm zjistil víc, ale zároveň mu nesmí nic vyzradit. Jakmile bude mít informace, 
má jí je poslat a ona pak rozhodne, jestli Mandaloriana přijmout, nebo ne. 
 
Garra tuhle misi bere. Odchází do laboratoře pro nové vybavení a zbraně. Dostává novou útočnou 
pušku, rychlopalný blaster a speciální brnění vybavené generátorem štítu a pancéřováním s cortosisu. 
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Poté nastupuje do své lodi a odlétá směrem na Nar Shaddaa. Po několika hodinách přistává na nere-
gistrované přistávací ploše, aby se vyhnul kontrole v docích. Pak se vydal k budově bezpečnostních 
jednotek, kde se nacházela věznice. Aktivoval osobní maskování a infiltroval dovnitř. Prošel zcela 
nezpozorován až do monitorovací místnosti, kde nenápadně zabil obsluhu. Kamery mu ukázaly, kde 
se Mandalorian nachází.  
 
Garra pomocí ovládacího terminálu otevřel jednu z cel, nikoliv tu s Mandalorianem, ale tu přímo napro-
ti. Vězni se z cely ihned vyhrnuli a napadli hlídače. Měli početní přesilu a tak je snadno porazili a se-
brali jim zbraně. Garra pak změnil kód ke dveřím monitorovací místnosti, aby se hlídači nedostali 
dovnitř a nemohli vzpouře zabránit. Sám vyrazil do zbrojnice. Mezitím vypukl chaos, vězni zabíjeli 
strážné na potkání. Ti se zmohli jen na zabarikádování východu, takže se celá vzpoura odehrávala jen 
v přední části budovy. Garra zatím šel do zadní. U zbrojnice spatřil několik neozbrojených vězňů, jak 
se snaží dostat dovnitř. Vyzkoušel na nich své nové zbraně a potom i rozstřílel zámek dveří. Vzal 
Mandalorianovy zbraně a vydal se směrem k zamčenému vězeňskému bloku, od kterého měl klíč. 
 
Mandalorian byl dosud stále v cele, nekladl žádný odpor a nesnažil se uniknout. Stráže mu za odmě-
nu nechali jeho brnění i přílbu. Spal, ale zanedlouho ho probudilo houkání alarmu. Všude běhali bez-
pečnostní strážci a vězni se bouřili. Mandalorian se ale vzpoury nechce účastnit. Byl uvězněn dle zá-
konů. Aniž by o tom věděl, sloužil zlu a proto si zasluhuje trest. Raději bude sedět a čekat, jak to celé 
dopadne. 
 
Garra vešel do vězeňského bloku a přistoupil k Mandalorianově cele. Hodil na zem jeho vybavení a 
stručně vysvětlil, že za pár minut celá budova vyletí do povětří. Pak se ještě představil a aktivoval 
maskovací zařízení. Mandalorian se podíval za mizející postavou. Pak na to, co mu přinesla. Byly to 
všechny jeho zbraně a jetpack. Budova se začala otřásat, sem tam něco vybuchlo. Pak zkratovaly 
obvody a silové pole zmizelo. Mandalorian vystoupil z cely a rozhlédl se. Z hloubi chodby se ozývaly 
výstřely a řev. Ten Garra měl možná pravdu. Celá tahle budova asi vybuchne. Nasadil si tedy jetpack 
a zasunul všechny zbraně do pouzder. Mandalorian vyšel ven a jetpackem vyletěl na nejbližší mra-
kodrap. Pak jen čekal, až budova vybuchne. Když se tak stalo, šel se porozhlédnout po své lodi, která 
by měla být někde na policejní stanici... 
 
Zatímco Mandalorian prchal, Garra vyhledal jeho loď a z jejích počítačů smazal všechny souřadnice. 
Místo nich tam nahrál jednu: Tatooine, město Mos Espa, dok G. A ještě připojil krátkou zprávu: chce 
se s ním sejít v tamním baru. V kabině mu nechal nějaké kredity a vrátil se ke své lodi, kterou zatím 
objevili tři hlídači. Garra je snadno zabil a odletěl na Tatooine. 
 
Mandalorian se dostal ke své lodi za pár minut a zprávu si přečetl. Na chvíli se zamyslel, pak ale na-
startoval a loď vletěla do hyperprostoru. Za nějakou dobu se vynořila u Tatooine a Mandalorian s ní 
přistál do určeného místa. Vystoupil ven, stále ve svém brnění a s plnou výzbrojí a šel do toho baru. 
Neustále se rozhlížel kolem, zatímco mu ostatní ustupovali z cesty. Pak spatřil Garru, seděl u stolu a 
již ho vyhlížel. Posadil se tedy k němu. Chce vědět, proč přerušil jeho oprávněný trest. Garra vysvětlu-
je, že potřebuje jeho pomoc. Chce ale o něm nejdříve něco vědět. Mandalorian ale o své minulosti 
nechce mluvit, stejně tak nechce prozradit své jméno. Prozrazuje jen, že pochází z jedné kolonie, 
kterou Mandaloriani kdysi dávno vybudovali poblíž své planety. Ale během nedávné velké války byla 
zničena a tak se rozhodl, že se dá na cestu pravého Mandaloriana a poletí někam, kde bude jeho 
pomoc třeba.  
 
Garra vysvětluje, že si ho chce jen prověřit. Existuje totiž možnost, že je to agent Roje. Nemůže niko-
mu důvěřovat. Dále chce vědět něco o jeho poslední misi. Mandalorian říká, že pracoval pro Guverné-
ra Saulama’Hexe z planety Gertta’Hex, což byla první planeta, na kterou při své cestě narazil. Myslel, 
že Guvernér je dobrý člověk, ale ukázalo se, že je to zkorumpovaný zločinec. Policie ho zatkla a Man-
daloriana potom taky. Docela to otřáslo jeho důvěrou v Republiku.  
 
Garra Mandalorianovi pokládá poslední otázku: co by udělal, kdyby dostal nabídku 10.000 kreditů za 
vyzvednutí datapadu z tábora Tuskenů. Mandalorian říká, že by ho zajímala jen jedna věc: čí ten da-
tapad je. Nerad totiž něco někomu krade. Garra mu vysvětluje, že přesně tuhle práci pro něj nyní má. 
Jeden jeho kolega prchal z Tatooine po nepokojích s pašeráky. Ti ho ale sestřelili. Trosky lodi našli 
Tuskenové a vzali vše, co v nich našli, včetně onoho datapadu. Garra ten datapad chce, ale neumí 
s Tuskeny mluvit, musel by proto celý jejich tábor vystřílet. Když Mandalorian jeho práci vezme, nikdo 
nebude muset umřít. Navíc si vydělá peníze a získá nové kontakty. 
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Mandalorian tu práci bere. Garra mu předává souřadnice tábora a dává mu také galaktickou mapu, 
kterou mu předtím vymazal z palubního počítače. Až práci splní, má se vrátit do baru. Pokud tu Garra 
nebude, má na něj chvíli počkat. Pak mu dává 5.000 kreditů předem a odchází. Mandalorian je sebral 
a odešel do své lodi. S ní pak odletěl na souřadnice uprostřed rozlehlé pouště. Byla tam poměrně 
velká vesnice Tuskenů. Ti jeho loď ale očividně moc rádi neviděli. Ihned se seběhli kolem se zbraněmi 
v rukách. 
 
Rampa se sesunula a Mandalorian vyšel ven. Řekl, proč je tu, ale Tuskenové mu nerozuměli. Manda-
lorian tedy vytáhl svůj datapad a ukázal na něj. Zdálo se, že Tuskenové začali chápat. Obstoupili 
Mandaloriana s napřaženými palcáty a namířenými puškami. Mandalorian se už začal přiravovat na 
boj, ale pak spatřil hrající si děti jen kousek opodál. Zasunul tedy pistole zpět do pouzder a rozhodl se 
obchodovat. Z kapsy vytáhl holoprojektoru a na zkoušku ho zapnul. Pak ho podal tomu, kdo vypadal 
jako náčelník. Náčelník sebral projektor a prohlížel si ho. Pak ale nastavil prázdnou ruku a pobízel 
Mandaloriana k další věci. Mandalorian tedy odešel do své lodi a za okamžik se vrátil s velkou bednou 
nějakého harampádí. Tuskeni si začali prohlížet její obsah. Mandalorian stál zatvrzele na místě a če-
kal s nastavenou rukou. Náčelník mu tedy dal požadovaný datapad a vrhl se k bedně. Mandalorian ho 
už nezajímal. Ten se tedy vrátil do své lodi a nastavil kurz na původní místo v Mos Espa. 
 
Zde se opět setkal s Garrou, kterému předal datapad. Ten je spokojen a nabízí další případnou spolu-
práci. Mandalorian mu tedy předává své volací frekvence. Garra poté odešel z baru, ovšem za ním se 
nenápadně plížil tajný agent Impéria. Garra do datapadu něco zapisoval a pak ho hodil do odpadko-
vého koše. Agent ho sebral a chtěl si přečíst jeho obsah, datapad ale explodoval a zabil ho. Garra pak 
nastoupil do své maskované lodě a odletěl pryč. 
 
Už to je několik měsíců, co byl Re-Ros povýšen na Mistra. Právě letěl v X-wingu na Coruscant, aby 
tam splnil svoji misi. Dlouhý let si krátil meditací, ve které se mu zjevovala temná minulost: záhadný 
muž zabil jeho prvního bratra a potom i druhého. V tom muži cítil Temnou stranu, ale zároveň i něco 
dobrého.  
 
Bylo velmi brzy ráno, když se Re-Ros plížil klimatizací Arano Building ke svému cíli. Tuto budovu 
vlastnila jedna soukromá coruscantská firma, kterou ovládal Roj. Úkolem Re-Rose je najít Arana, maji-
tele budovy a známého gangstera, který je také agentem Roje, a sebrat mu důležitý disk. Re-Ros se 
dostal do jeho kanceláře v nejvyšším patře budovy. Dostal se do trezoru, ale ten byl prázdný. Byla to 
past. Arano tu už na něj čeká, doprovázen dvěma zmutovanými vojáky Roje a tuctem žoldnéřů. Arano 
má disk u sebe, ale nehodlá mu ho jen tak dát. Rozkazuje svým nohsledům, aby ho vyřídili. 
 
Náhle se ale on i žoldáci bezmocně vznášejí do vzduchu a jsou silně vrženi proti stěně. Rojoví vojáci 
jsou v dalším okamžiku probodnuti dvojicí levitujících světelných mečů, jedním oranžovým a jedním 
modrým. Re-Ros je překvapen, možná jde o posily z řad Jediů. Ale nejsou to Jediové. V místnosti je 
neznámý muž, jehož auru Síly ale Re-Ros už zná… ze svých vizí. Už není pochyb o tom, že je to ten, 
který zabil jeho dva bratry. 
 
Je to Scorch. Pomocí Síly zvedl disk a prozkoumal ho. Byla to ale jen návnada na odlákání nechtě-
ných hostů. Re-Ros chce pomstu, ale Scorch neví o čem mluví. Prozkoumává tedy jeho myšlenky a 
zjišťuje tak, o co jde. Vysvětluje, že toho prvního nezabil přímo on a ten druhý mu zabil to jediné, na 
čem mu kdy záleželo. Scorch ale nechce s Re-Rosem bojovat; ví, že je zatím příliš slabý. Pokud chce 
pomstu, musí ještě hodně trénovat. Re-Rose tedy pomocí Síly omračuje a pak si jde pro to, proč sem 
vlastně přišel. Za zdí je skrytá místnost plná datapadů, podivných biomechanických strojů Roje a je-
den svitek, který byl v pevném obalu a měl temnou auru Síly. Z nějakého důvodu si ho Re-Ros ne-
všiml, ale Scorch byl jiný. Vzal onen svitek a datapady, které potřeboval. 
 
Imperiální vědci a lékaři mají plné ruce práce s dokončením jisté záležitosti. Speciální regenerační 
komora právě uzdravila tělo Darth Badona, které bylo kdysi poničeno při souboji s Razerem. Badon už 
nebude potřebovat svoji podpůrnou masku ani implantáty. Jeho tělo se plně zregeneruje do osmi dnů. 
Badon poté odešel vyřídit žádosti podřízených, vyslechnout si jejich hlášení a vydat rozkazy. Potom se 
odebral do tréninkové haly, kde cvičil svoje Shadowtroopery a Sivu. Všichni prokazovali výborné vý-
sledky, což ho těšilo. Nyní mohl počítat asi s 800 dobře vycvičenými Shadowtroopery připravenými 
k okamžitému nasazení. Sivu pak vyzval, aby se k němu připojila a společně s padesáti Dark Troopery 
a několika Shadowtroopery odletěla na jistou misi. 
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Razer si vyslechl hlášení Rustyho. Velký projekt STF je konečně dokončen, ale nelze nijak otestovat 
jeho funkčnost. Už teď je ale jasné, že vytvořili něco v galaktické historii bezprecedentního. Razer 
přikazuje, aby byli zničeny všechny datové disky a všichni droidi, kteří se na stavbě podíleli. Nesmí 
riskovat prozrazení. Kvůli financování tohoto projektu však STF ekonomicky vykrvácela. To je také 
důvod, proč je tak dlouho v defenzívě. Po smrti Maršála a ukončení bojů proti Impériu však opět hro-
madí sílu.  
 
Razer dále rozkazuje, aby Rusty vzal čtyři flotily a provedl nepozorovaný obchvat sithské říše přes 
okraj galaxie. Za ta léta neustálého obklíčení armády STF na Nar Shaddaa značně zeslábly. Dokonce 
i Impérium si po předchozím jednání dovolilo postavit na jejím povrchu vlastní základnu. To musí pře-
stat. Nar Shaddaa je strategicky klíčová planeta a STF se ji nevzdá. Jakmile se Sithové nebo Roj po-
hnou, Rusty má oprávnění zaútočit. O těchto přípravách ale nesmí nikdo vědět, takže Rusty bude 
muset předstírat klasická bojová cvičení flotil a jejich posádek – které se budou skládat pouze 
z droidů.  
 
Jakmile Rusty i s flotilami odletěl, Razer zařídil vše potřebné ohledně projektu. Pak aktivoval svého 
robotického dvojníka, vzal si malou maskovanou stíhačku a poprvé za dlouhou dobu odletěl sám do 
vesmírného neznáma… 
 
Mandalorian letěl galaxií, neustále naladěn na Holonet, aby mu neušla žádná zpráva a tedy ani žádná 
potencionální práce. Po několika dnech nudného letu konečně něco našel. Byla to zpráva z Clak'dor 
VII. Někdo tam hledal nájemného lovce. Mandalorian tedy změnil kurz a za pár hodin přistával u cíle. 
Byl to zapadlý vesmírný přístav, mimo kontrolu místních sithských jednotek. Jeho mandalorianské 
brnění okamžitě přitahovalo pozornost místních obyvatel. Přišel před velkou budovu s balkónkem, na 
kterém stál zjizvený muž. Chvíli Mandaloriana pozoroval. 
 
Muž ihned ví, že se jedná o nájemného lovce. To on vyslal onu zprávu na Holonet. Zve Mandaloriana 
dovnitř, aby si s ním popovídal. Mandalorian vešel do zakouřeného baru, kde posedávaly různé pode-
zřelé postavy. Zjizvený muž vešel a všichni mu uhýbali z cesty. Muž má očividně velký vliv a zřejmě je 
tu nechvalně známý, protože se ho zdejší lidé bojí. Vysvětluje Mandalorianovi, o co mu jde. Ve vládní 
čtvrti je jeden muž, co mu dělá problémy. Chce, aby ho Mandalorian zabil, a jeho manželku také. 
Mandalorian se ptá, zda-li je na ně vypsaná odměna, ale muž mu říká, že není. Dodává ale, že na 
tyhle dva nikdy žádná odměna vypsána nebude. Díky všudypřítomné sithské hlídce se do té části 
města nikdo neopováží. Nikdo s ní nechce mít nic společného, natožpak aby na někoho v ní vypisoval 
odměnu. Mandalorian tedy chce vědět, jestli je ten muž nebezpečný. Dozvídá se, že je to vrah a násil-
ník, který se paktuje se Sithy. Také vede černý obchod, pašování zbraní a drog, v obojím spolupracuje 
se svoji manželkou, která mu poskytuje krytí na veřejnosti. Tohle Mandalorianovi stačilo, práci bere. 
Bere si zálohu, 30.000 kreditů. 
 
Mandalorian pak odchází do sídla cíle: je to budova naproti sithské centrále a je hlídána jeho poskoky. 
Snažil se tam jít tajně, aby se vyhnul konfrontaci se sithskými vojáky. Přehodil přes sebe hábit, který 
se válel na zemi poblíž bezdomovců, a procházel vedlejšími uličkami. Nakonec se před ním objevila 
vysoká budova se symbolem Sithů. Podíval se naproti ní. Byla tam menší budova, jejíž vchod hlídali 
dva civilně oblečení muži. Měli ale zbraně. Mandalorian se vrátil do zapadlé uličky a vystřelil záchyt-
nou kotvu na střechu. Pak se nechal lanem vytáhnout. Prorazil dveře vedoucí na půdu a pomalu sešel 
dolů, přičemž odhodil hábit a připravil si dvě blasterové pistole.  
 
Slyšel hlasy. Muž a žena. Vtrhl do místnosti, ale muž byl rychlý. Vytasil pušku, kterou měl opřenou o 
zeď, a začal střílet. Žena se schovala pod stůl a křičela. Mandalorian se schoval za roh, zatímco muž 
pokračoval ve střelbě. Do bytu vtrhli dva strážci z venku a tasili zbraně.  
 
Mandalorian proběhl do chodby a oba muže snadno zastřelil. Pak prošel do obývacího pokoje. Muž 
byl schován za skříní a neustále střílel, čímž slušně demoloval zdi. Mandalorian opětoval palbu a skříň 
se rozpadla. Muž začal přebíjet, ale Mandalorian byl rychlejší. Jediným výstřelem ho trefil do hlavy. 
Muž padl na zem a nehýbal se. 
 
Mandalorian šel dál, aby vyřídil i ženu. Ta ale křičí a žádá o smilování. Mandalorian si dobil blastery a 
připravil se na střelbu. Žena stále prosí. Mandalorian vystřelil a jediný výboj roztříštil stůl na kusy. Za-
razil se. Kromě ženy tam bylo ještě malé dítě, které začalo brečet. Zaváhal, blastery mu klesly. Náhle 
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o něco zakopl. Podíval se na zem. Byly to kusy té skříně. A mezi nimi něco povědomého. Byla to čer-
ná uniforma se symboly sithské armády. Než stačil cokoliv udělat, do bytu vtrhlo deset mužů v unifor-
mách. Chtějí ho zabít. 
 
Na to Mandalorian zareagoval vystřelením malé rakety, kterou měl připevněnou na jetpacku. Raketa 
vyletěla kolmo vzhůru a prorazila ve stropu a i ve střeše velkou díru. Vteřinu na to aktivoval jetpack a 
proletěl jimi ven, nad budovu. Zamířil si to zpět do baru. Vešel dovnitř, muž stále seděl na židli a popí-
jel nějaký chlast. Mandalorian mu říká, že muž byl sithským důstojníkem a měl malé dítě, o čemž ne-
byla řeč. Muž je rozzlobený, že to dítě nezabil, ale Mandalorian mu vysvětluje, že chce mít jasná pra-
vidla zakázky. Zatajil mu důležitou informaci. Muž po něm chce vrátit zálohu, ale Mandalorian mu vy-
světluje, že ta je nevratná. Muž stiskl spoušť, ale Mandalorian ve stejné setině vteřiny aktivoval jetpack 
a vymrštil se ke stropu. Silně do něj narazil, až v něm udělal díru, a ztěžka dopadl na stůl. To už ale 
měl vytasené oba blastery.  
 
Jak dopadl, stůl se prolomil a Mandalorian se ocitl na zemi, na břiše a hlavou k protivníkovi. Rána jeho 
židli svrhla a on se také ocitl na zemi, ale na zádech. Mandalorian vystřelil na jeho blaster, kterého to 
odmrštilo do davu. Vstal, přistoupil k muži, který se snažil postavit, a nohou ho přitlačil zpět k zemi. 
Jenže je obklíčen davem, který na něj mířil slušným arzenálem. Mandalorian nepřestával mířit a při 
tom z kapsy vytáhl termální detonátor. Zapnul ho a poskokům sdělil, že pokud ho zabijí, upustí ho. A 
jakmile dopadne, exploduje a všechny zabije. Chlápci si začali vyměňovat tázavé pohledy. Hlavně 
jejich zbraní klesly. Muž jim přikazuje, aby Mandaloriana ihned zastřelili, ale ten jim říká, že chce jen 
jejich šéfa, je nechá být. Nikomu se nic nestane, odletí odsud a bude klid. Dav chvíli váhal, ale pak 
zbraně odložil a udělal krok zpět. 
 
Muž je rozzuřen ještě víc. Mandalorian ho postavil na nohy a k hlavě mu přiložil hlaveň. Odešel s ním 
ven. Muž se ptá, kam nyní poletí. Sithové po Mandalorianovi již jistě jdou, prohledají každou odlétáva-
jící loď. Ani úřadům ho nemůže předat, protože muž je podplatí. Mandalorian mu říká, že bere tu první 
možnost, ale muž ho varuje, že jeho lidé si pro něj přiletí kamkoliv. Budou ho pronásledovat kdekoliv. 
Mandalorian má tedy už jen jednu možnost. Hodil muže na zem a namířil mu na nohu. Vystřelil. Noha 
odletěla. Muž zařval bolestí a šokem. Snažil se odplazit pryč, ale Mandalorian znovu vystřelil. Druhá 
noha odletěla. Muž se stále snažil odplazit. Znovu vystřelil. Tentokrát odletěla levá ruka. Muž řval bo-
lestí, ale pořád se snažil uniknout. Další výstřel odstřelil pravou ruku. Muž ležel bezmocně v prachu, 
krvi a spáleném mase. Mandalorian uklidil blaster a z ramena si sundal svoji tornu. Otevřel ji a její 
obsah, třicet tisíc kreditů, vysypal na zmrzačeného muže. 
 
Pak se vydal ke své lodi, zatímco muž sténal bolestí. Když už byl nahoře na rampě, zastavil se, jako 
by si právě něco rozmyslel. Tasil blaster a aniž by se ohlédl, trefil muže přímo do hlavy. Ta se rozletě-
la na kusy. Jeho loď vystartovala právě ve chvíli, kdy na místo doběhly sithské stráže. Než ale stačily 
uvědomit orbitální obranu, loď byla už pryč. 
 
Scorch je na palubě své fregaty Vengeance typu III, Surprise. Snaží se otevřít schránku, ve které je 
onen svitek z Arano Building. Ale aura Síly je velmi silná, Scorch ji nemůže prolomit. V tranzu slyší 
jakýsi hlas mluvící neznámou řečí, ale rozumí ji. Zřejmě je to nějaký duch Síly, který Scorche považuje 
za klíč k něčemu. Když se Scorch z tranzu probudí, vidí na své ruce jakýsi symbol.  
 
Poté odešel na můstek a vydal rozkazy. Nařizuje svolat skupiny Blackfire, Starfire a všechny ostatní 
na jedny souřadnice. Tam provede seskupení sil a zahájí útok, který, jak doufá, skončí zničením Roje. 
Co se týče informací, které předal organizaci Spy Sun, tak to byl jen prostředek, jak ji získat na svoji 
stranu. Pokud jsou jeho předpoklady správné, tak po zničení Roje zbudou v galaxii tři kořisti a tři lovci. 
Kořistmi budou Republika, Jediové a jeho organizace. Lovci budou Sithové, Impérium a STF. Proto 
chce mít Spy Sun jako pojistku a volného hráče.  
 
Ještě než flotila překročí hranice Roje, nařizuje vyslat všem galaktickým frakcím strategické informace 
o Roji: kde má svoji domovskou planetu a jak jsou rozmístěné hlídky. Scorch se také hodlá vypořádat 
s agentem Roje ve vlastních řadách. 
 
Velmistr Apollo zatím svolal všechny Jedie. Řekl jim, že Mistr Kao-Cher před několika dny donesl 
zprávu o poloze domovské planety Roje, na které se s největší pravděpodobností nachází i Profesor. 
Naštěstí byl Kao-Cher zachráněn, i když je stále v kritickém stavu. Doktoři ale říkají, že bude žít. Apol-
lovi se ulevilo, když tuto zprávu uslyšel. Kao-Cher byl jedním z jeho nejlepších přátel a také jedním z 
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nejschopnějších Jediů. Studenty byl oblíben pro svůj zábavný styl výuky. Každý nováček v Akademii 
mu prošel pod rukama. Apollo si nedokázal představit, že by jeho práci vykonával někdo jiný. Apollo 
dále Jediům říká, že přišla zpráva od Scorchovy flotily – prý vyráží do útoku. Apollo se jí okamžitě 
ozval a žádal o koordinaci společného útoku. 
 
Apollo dále informoval Impérium a STF a požádal je o asistenci při útoku. Razerův postoj vůči Jediům 
je však poměrně chladný, takže STF zřejmě nepomůže. Ale Impérium možnost koordinovaného útoku 
snad uvítá. Mistr Jun navrhuje poslat zprávu také Spy Sunu, ale Apollo to rezolutně odmítá. Nemá 
důvěru v žoldnéře. Jun je však odhodlán poslat zprávu bez jeho vědomí, ačkoliv je mu jasné, že nemá 
peněžní prostředky na to, aby jim zaplatil… Apollo chystá chirurgický útok, jehož cílem bude sám Pro-
fesor. Bez jeho nadvlády se Roj rozpadne. Jeho vojáci se snad rozhodnou podstoupit léčbu pomocí 
protilátek, které Jediové mají. Apollo předpokládá, že nepodstoupení léčby bude prakticky znamenat 
sebevraždu nebo doživotní vyhnanství, protože zmutovaní lidé nebudou zrovna oblíbení. 
 
Apollo rozhodl, že místní jednotky budou rozděleny do tří skupin. Jednu povede on, jednu Mistr Jun a 
jednu Mistr Dzimir. Mistryně Chyca povede čtvrtou skupinu, jejíž členové jsou nyní nasazeni mimo 
chrám. Mistryně Filia je ale zaskočena tím, že jí Apollo nesvěřil velení. Ten ji ale vysvětluje, že pokud 
bude útok neúspěšný, musí tu být někdo, kdo povede řád dál.  
 
Ten večer přišla Cris zpráva od Jediů. Byla podepsaná členem rady a byla stručná – říkala, kde je 
domovská planeta Roje a kdy přibližně dojde k útoku. Byla v ní obsažena stručná žádost o poskytnutí 
několika schopných mužů, kteří by dokázali pomoci v boji proti Profesorovi. Bylo zdůrazněno, že to 
není nabídka práce, za kterou by dostali zaplaceno a že je jen na jejich svobodné vůli, zda se rozhod-
nou pomoci… 
 
Cris zvažuje, že nějaké lodě jako pomoc pošle, ale Zet ji připomíná, že Spy Sun nemá dostatek lodí. 
Nemůže si dovolit takovouhle akci. Cris je rozhodnuta pomoci, až jak se situace vyvine. Zatím chce 
výsledky od jejích agentů Garry a Kaina. 
 
Systém Waishak, sektor Sharadan: to byl teď cíl Mandaloriana. Letěl už několik dní, ale sithské bez-
pečnostní síly ho stále pronásledovaly. Smrt důstojníka musela být pomstěna za každou cenu. Man-
dalorianova malá loď byla v hyperprostoru rychlá, ale sithských lodí bylo hodně a holonetová informa-
ce o jeho útěku byla přeci jen rychlejší. A tak kamkoliv přiletěl, Sithové na něj už čekali s bezpečnost-
ními flotilami lehkých korvet a fregat. Nemohl utíkat donekonečna... ale mohl utéct tam, kam ho bude 
obtížné pronásledovat a kde se bude moci schovat. A tím byl právě systém Waishak. Území poblíž 
centra Galaxie... ale jak se k němu blížil, kromě běžného holonetového vysílání zachycoval i četné 
zprávy o přesunu vojenských sil majoritních frakcí.  
 
Něco velkého se tu chystalo. Rozhodl se, že poletí tam, kam se stahovaly vojenské flotily. Ve velké 
bitvě se snadno ztratí a Sithové ho tam budou těžko pronásledovat, leda že by se chtěli zapojit do 
bitvy. Jeho loď se vynořila poblíž planety, která byla překvapivě obklopena mohutnou flotilou. To, že 
její lodě směřovaly přídí pryč od planety, znamenalo, že je to obranná flotila. Mandalorian ihned zpo-
malil a začal to prozkoumávat senzory. Ale ty lodě se o něm nějak dozvěděly a malá eskadra stíhaček 
mu byla okamžitě v patách. Jejich zbraně byly přesné a ničivé a Mandalorianova loď dostala silné 
zásahy. Systémy podpory života byly vyřazeny, stejně jako hypermotor.  
 
Mandalorian nastavil kurz směrem na povrch a veškerou energii dal do štítů a obranných blasterů. 
Loď prolétala flotilou, jejíž zbraně ale mlčely. Místo toho ale vysílala desítky stíhaček, které střílely po 
Mandalorianovi ze všech sil. Loď dostávala další zásahy a za chvíli začala nekontrolovatelně padat. 
Proletěla atmosférou, přičemž začala hořet. A za pár vteřin explodovala. Zbyly pouze padající trosky... 
 
Padající trosky mířily k zemi a jejich plameny postupně vyhasínaly. Jeden předmět však byl pomalejší, 
než zbytek roje šrotu. Malá kapsle s hladkým povrchem a brzdnou tryskou zespod. Ačkoliv brzdila ze 
všech sil, do země narazila poměrně silně, takže utvořila menší kráter. Dveře se otevřely a z nich se 
vypotácel Mandalorian, obtěžkaný vším vybavením, které dokázal zachránit. Vysíleně všechno odhodil 
na zem, z pouzdra vytáhl makrotriedr a šel prohlédnout okolí. Dopadl doprostřed planiny, sem tam 
byly ostrůvky skalních vyvýšenin. 
 
Loď Destiny. Lerien Dankin zachytil zprávu od výzvědné služby, že většina frakcí chystá velký společ-
ný útok. Lerien tedy vydává rozkaz letět na planetu Jediů, aby se mohl připojit.   
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Garra se vrátil na centrální planetu Spy Sunu. Během své mise musel ještě ověřit pár informací, proto 
se tak dlouho zdržel. Podle toho, co se dozvěděl, bude během pár týdnů v galaxii celkem rušno. 
 
Průzkum ukázal, že planina byla ze všech stran obklopena džunglí. Mandalorian chtěl zůstat na místě 
a zprovoznit nouzový kódovaný vysílač, ale na nebi se objevila letka stíhačů, zjevně pátrající po místě 
dopadu. Letka zahlédla kapsli a ihned po ní začala střílet, aby vůbec nic nezbylo. Mandalorian na 
poslední chvíli uskočil před explozí, čímž ovšem dal stíhačkám najevo, že se mu podařilo se zachránit. 
Stíhačky párkrát planinu obletěly, aby se mohly vrátit na další nálet. Mandalorian se dal do zběsilého 
úprku. Sem tam prováděl krátké skoky svým jetpackem, aby rychle měnil pozici. Stíhačkám to dost 
znesnadňovalo míření, ale nepřestávaly se snažit.  
 
Okraj džungle se rychle přiblížil a Mandalorian do ní co nejrychleji vletěl dlouhým přískokem. Stíhačky 
ho zde nemohli vůbec zaměřit a tak odletěly pryč. Zkontroloval palivo jetpacku... zbývalo už jen na pár 
vteřin letu. Prohlédl džungli ve všech možných spektrech a když se ujistil, že tu nikdo není, vydal se na 
cestu. Po pár hodinách chůze spatřil v dálce jakousi stavbu, která několikrát převyšovala okolní stro-
my. Zapnul odposlech komunikace, ale zdálo se, že všechny signály jsou silně rušené a kódované. 
Raději proto připravil zbraně a opatrně se vydal vpřed.  
 
Dorazil k mýtině, na které budova stála. Jednalo se zřejmě o nějakou komunikační centrálu. Skryt v 
houští makrotriedrem sledoval okolí. Nikde žádný pohyb. Už chtěl vstát a bezstarostně pokračovat, 
když odkudsi ze stromu něco seskočilo a přímo před něj. Byla to bytost, kterou nikdy předtím neviděl. 
Nesla na sobě známky biomechanických systémů, části byly živé, části uměle organické a jiné vypa-
daly čistě mechanicky. Bytost měla čtyři paže, osm očí a místo úst asi dva metry dlouhý sosák, který 
fungoval jako chapadlo a bič zároveň.  
 
Tvor se výhrůžně napřímil a zavrčel. Mandalorian ihned spustil palbu, ale výstřely tvorovy nic moc 
nedělaly. Pak vystřelil on, z jakési zbraně vyrůstající z jedné paže. Mandalorian dostal zásah do hrud-
ního pancíře a odletěl deset metrů za sebe, kamsi do keřů. Monstrum se za ním vydalo, ale Mandalo-
rian tam už nebyl.... 
 
Razer ve své stíhačce putuje napříč galaxií, aby se osobně pomstil Roji, který je zodpovědný za nej-
větší problémy v STF. Díky svým schopnostem a čtyřem světelným mečům likviduje celé hordy Profe-
sorových mutantů. Razer ví, že jsou telepaticky propojeni a tak Profesorovi vyhrožuje, že jeho pád se 
již blíží. 
 
Darth Badon se vrátil z inspekční cesty na Kuatu, kde továrny na výrobu vesmírných lodí jely naplno. 
Taktéž Star Factory vydávala ze svých útrob stále nové a nové stroje. Konec války nebyl daleko, jen 
se muselo využít dobré příležitosti a skoncovat s armádami Roje. Badon věděl, že pokud by v nějaké 
z příštích bitev padl, celé Impérium by bylo vrženo do chaosu a ani Caster by nebyl schopný dát 
všechno dohromady, pokud by nebyl zabit dříve, než by se o něco pokusil.  
 
Badon nad těmito myšlenkami hloubal několik dní a nakonec se rozhodl. Impérium musí být rozpuště-
no a jeho místo zaujmout jiný státní útvar. Po všech stránkách musí být provedena reforma státního 
zřízení a i mnoho dalšího. Jeho komanda nebudou schopna zastavit případnou revoluci po jeho pádu 
a Siva už vůbec ne. Musí být obnoven řád Jediů, ale ne tak, jak si ho Jediové představují. Musí to být 
řád Šedých Jediů, kteří se řídí myšlenkami Jediů i Sithů. Badon nemeškal a poslal přísně tajnou zprá-
vu všem imperiálním špičkám, aby se urychleně dostavily na Korriban. 
 
Imperiální vysocí důstojníci se sešli v konferenční místnosti na Korribanu hned další den. Byl zde i 
Lamir Caster. Badon všem vysvětluje, že Galaktické impérium, tak jak je známo dnes, je pro ostatní 
národy symbolem útlaku a mnohdy tomu tak skutečně je. Když kdysi dávno tento politický útvar vznikl 
poprvé zradou Anakina Skywalkera, tak Galaktické impérium vydrželo něco kolem třiceti let a to pod 
vedením Sithského lorda Palpatina. Po jeho pádu v Bitvě o Endor se Impérium přetransformovalo na 
Imperiální zůstatek, jehož činnosti však byly často sabotovány Novou Republikou. O mnoho let pozdě-
ji, po zatčení Kancléře Gedimana, došlo k znovuvytvoření Galaktického impéria. Několik vládců se 
vystřídalo v jeho čele. Badon, jakožto zatím poslední vládce, došel k názoru, že po porážce Roje bude 
vystaveno útoku Sithů nebo jiných frakcí. Je proto nutné vyhledat spojence a mít benevolentnější tvář. 
Tímto tedy Badon vydává zvláštní ustanovení, které transformuje Impérium na konfederaci galaktic-
kých národů pod jménem Galaktická liga. 
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Důstojníci jsou tímto rozhodnutím zaskočeni a nápadu moc nevěří. Nevědí, jak to mají přednést lidu. 
Badon ale vysvětluje, že lid sám přijme svobodu a Galaktickou ligu uvítá rád. Bude zavedeno Ligové 
konzilium, ve kterém bude vždy jeden vyslanec z konfederálního sektoru, jehož hranice budou zakres-
leny podle významných planet. Celkem jich bude sedm: Korribanský sektor, Coruscantský sektor, 
sektor Mon Calamari, Kashyyykský sektor, sektor Nar Shaddaa, Fondorský sektor a Nabooský sektor. 
Mnoho dalších reforem bude zavedeno, až bude Roj zničen. 
 
Mandalorian odběhl do hlubší části lesa, kde by se mohl lépe skrýt. Vyčkával za stromem, s blastery 
vytasenými. Když se dlouho nic nedělo, opatrně vykoukl, ale monstrum tam už nebylo. Spatřil ho, jak 
právě vešlo do té budovy a dveře za ním se začaly pomalu zavírat. Mandalorian neváhal. Zapnul jet-
pack a poslední kapky paliva obětoval na rychlý dlouhý přískok.  
 
Proletěl dveřmi, které se těsně za ním zavřely, a vrazil do zad nic netušící bytosti. Ta padla na břicho 
a nebyla schopna žádného pohybu. Z Mandalorianových chráničů předloktí se vysunuly čepele, které 
ihned vrazil hluboko do šíje monstra. To zachrčelo a z rány začala vytékat slizká krev. Čepele se za-
sunuly a Mandalorian opět tasil blastery. Byl v místnosti plné biotechnologických počítačů, jejichž 
design nikdy předtím neviděl. Uprostřed místnosti byl výtah.  
 
Mandalorian do něj vešel, protože nikudy jinudy jít nešlo. Než stačil přijít na to, jak se ovládá, výtah se 
rozjel nahoru. Zastavil v místnosti položené v nejvyšší části budovy. Byl z ní dobrý rozhled do velké 
dálky na všechny strany. Byly tu další ovládací terminály a biokabely vedoucí do velkých antén na 
střeše. Všechno tu podivně bzučelo, jako hmyz. Mandalorian prohledal místnost, ale nikdo jiný tu ne-
byl.  
 
Soustředil se tedy na terminály. Zcela očividně byly zodpovědné za vysílání toho rušeného či kódova-
ného signálu. Mandalorian měl u sebe naštěstí dekódovací zařízení, které používal při různých misí. 
Zapojil ho do konzole a vyčkával. Systém se musel adaptovat na neznámý druh softwaru, což probí-
halo dost pomalu.  
 
Mandalorian zatím makrotriedrem prohledával okolí. Na obloze spatřil formace stíhaček i větší raketo-
plány, asi sto kilometrů daleko. Létaly mezi povrchem a flotilou na orbitě. Bylo zřejmé, že pokud se 
odtud chce dostat, bude se tam muset vydat a nějakou loď ukořistit. Prozatím ale bude muset zjistit 
více informací o tomto druhu nepřítele. 
 
V okolí planet Osarian a Corellia se zformovala obrovská uskupení imperiálních jednotek. Jejich cíl byl 
jasný: osvobodit Rojem okupovaná imperiální území a zabezpečit hranici se Sithy v okolí planety Na-
boo. Celkově Badonovi šlo o obklíčení jednotek Roje dislokovaných v jihovýchodní části jejich území a 
tam je rozdrtit. Badon sám měl být v čele útoku, v těch nejtěžších bojích. Navíc se tohoto útoku mělo 
účastnit přes 40 % celé imperiální armády vybavené nejmodernější technikou.  
 
Badon na poradě důstojníků vysvětluje, že pokud bude tato bitva vyhrána, pak již není nic, co by jim 
zabránilo rozdrtit Roj. Badon poté Sílou uzamkl všechny dveře a vyřadil kamery i odposlouchávací 
zařízení, aby nikdo nepovolaný neslyšel další část porady. Dodává, že po zničení Roje budou moci 
rozhodnout o osudu mnohých soustav v dříve sporných oblastech. Nejvíc území získají od Republiky, 
za kterou sice budou stát Jediové, ale jejich ozbrojené síly jsou nedostatečné. Se Sithy bude nutno 
počítat jako s novým silným uskupením, ale Jediové mu budou stát v cestě. Co se týče STF, je dobré 
si z něj vytvořit spojence. Badon navrhuje nabídnout mu četná území na severozápadních hranicích a 
tím ho uklidnit. Důstojníci tato rozhodnutí přijali s nadšením. Po skončení porady si Badon zavolal šéfa 
imperiální kontrarozvědky, generála Montyho. Rozkázal mu, aby zahájil operaci RED. 
 
V okolí planety Aleen zuřila těžká vesmírná bitva, ve které se imperiální jednotky snažily zničit hlavní 
stanici Roje. Po masivním překvapivém útoku, kdy více než polovina lodí Roje byla vyřazena nebo 
zničena, se silně pancéřované jednotky Roje zmohly na protiúder za pomocí nově příchozích jednotek 
z okolních soustav. Velkoadmirál Wilcon poznal, že toto nebude snadná bitva a tak nařídil ústup od 
planety a vyčkání na přílet posil. Bohužel, jeden z imperiálních interdikčních křižníků se porouchal a 
nedokázal deaktivovat svůj generátor gravitačních studní. Imperiální flotila se tedy nemohla ponořit do 
hyperprostoru. 
 
Neustále přilétaly další a další lodě Roje a imperiální křižníky, i když těžce vyzbrojené a chráněné 
silnými štíty a pancéřováním, začaly ztrácet prvotní elán. Wilconovi se však povedl bravurní kousek. 
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Sice přišel o deset svých nejsilnějších křižníků, dostal se však do pozice, odkud mohl zničit velící loď 
Roje. Wilcon zariskoval a všechny jeho síly začaly okamžitě útočit na velící loď. Ta byla silně poško-
zena a jen tak-tak se jí podařilo uniknout. Při tomto útoku však Wilcon ztratil mnoho lodí i stíhaček a 
byl nucen se pomalu stahovat, než se dostal z pole interdikčního křižníku a mohl vletět do hyperpro-
storu. 
 
Když se Badon dozvěděl o Wilconově neúspěchu, nebyl právě nadšen. Impérium zde ztratilo patnáct 
nejlepších lodí a desítky fregat a menších křižníků. Jelikož toto byla zatím jediná porážka za celé „ji-
hovýchodní tažení“, jak jej nazval Caster, Badon Wilconovi odpustil a nechal ho připravit novou ofen-
zívu.  
 
Loď Destiny se blížila k planetě Jediů, Cejansij. Ovšem náhle došlo k fatálním kaskádovitým poru-
chám. Navigační a pohonné systémy začaly kolabovat jeden za druhým. Loď začala ztrácet kurz, vy-
padla z hyperprostoru a neřiditelně se řítila do pásu asteroidů. Zde utrpěla těžká poškození a systémy 
podpory života byly vyřazeny. Mnoho členů posádky při tom zahynulo a ti co přežili, umírali postupně 
na nedostatek vzduchu. Mezi mrtvými byl i Lerien Dankin… 
 
Mandalorian rozkódoval část informací. Pak ho vyrušilo pípání senzorů. Pohlédl na monitor a uviděl 
červenou tečku, která se rychle blížila ke stanici. Podíval se z oken a v dálce spatřil malý vzdušný 
speeder místního designu. Sledoval ho po celou dobu. Přistál na mýtině u vchodu a jeho dveře se 
otevřely. Vystoupili z nich dva vojáci, na první pohled lidé, ale bližší průzkum ukázal, že mají jisté tě-
lesné mutace.  
 
Mandalorian rychle připravil zbraně a postavil se na plošinu výtahu. Ta s ním sjela do přízemí právě ve 
chvíli, kdy vojáci vstoupili dovnitř. Zpočátku byli zaraženi tím, koho vidí, ale pak se zmátořili a zamířili 
své pušky. Neměli šanci. Mandalorian trefil do hlavy oba najednou. Vojáci se skáceli k zemi, takže 
mohl bez problémů projít mezi nimi, přímo ke speederu. To byla jeho cesta odsud. Nahlédl do kabiny, 
zdálo se, že technologie se podobá zbytku galaxie, ovšem některé komponenty byly biotechnické. 
  
Posadil se do křesla a zkoumal přístrojovou desku. Koutkem oka náhle zaregistroval pohyb. Oba ležící 
vojáci náhle vstali a jejich zranění se rychle zacelila. Obrátili se ke speederu a vypadali dost naštvaně. 
Mandalorian rychle zavřel dveře a nastartoval. Vojáci zahájili palbu – zdálo se, že speeder má jen 
lehké pancéřování, takže Mandalorian musel rychle odsud.  
 
Za pár vteřin se zvedl a zamířil do oblak, několik desítek pulzů ho mírně poškodilo. Mandalorian si 
oddychl a nastavil kurz k místu, odkud startovaly lodě na orbitu. S trochou štěstí ho nikdo nesestřelí... 
 
Scorch je připraven vypořádat se se zrádcem ve vlastních řadách. Již nějakou dobu ví, že je to Gan 
Drake, muž, který se již od počátku vydával za přítele a žáka. Scorch napadá Gana přímo na můstku 
lodi Surprise, pomocí Síly, které nemůže odolávat. I Gan ovládá Sílu, ale zdaleka ne na tak vysoké 
úrovni. Snaží se Scorche napadnout, ale je příliš slabý. Scorch ho vyřadí a pak mu pronikne do jeho 
mysli, kde mu vytvoří iluzi pokračujícího souboje. Bere si všechny potřebné informace, které Gan vě-
děl, a ničí jeho mysl. 
 
Pak nařizuje, aby bylo Ganovo tělo vyhozeno přes palubu spolu s lodním odpadem. Gan sice stále 
žije, ale zažívá nejhorší muka. Scorch pak nařizuje zahájit útok na hlavní planetu Roje. Zároveň také 
nechává Roji odeslat jisté falešné informace… které vytvořil díky poznatkům z Ganovy mysli. 
 
Scorchova flotila se vynořila u hlavní planety Roje a ihned zahájila útok. Obranné jednotky Roje měly 
sice početní přesilu a disponovaly mnohem větší palebnou silou, byly ale zaskočeny. Speciální fregaty 
Scorchovy flotily byly totiž vybaveny maskováním, takže dokázaly způsobit velký chaos. Rojové lodě 
pálily na všechny strany a některé z nich se tak zničily navzájem. Zatímco se bojovalo, maskované 
výsadkové lodě pronikly do atmosféry. 
 
Obranné věže a protiletecké jednotky byly rychle a snadno zničeny. Bylo zabezpečeno první přistávací 
stanoviště, nicméně poměrně vzdálené od cílového objektu, tedy pokud informace a instinkty nevedly 
Scorche špatným směrem. První lodě se odmaskovaly až pár metrů nad ideální plochou, aby vysadily 
pěchotu. Větší lodě se snažily co nejrychleji vyložit tanky a zmizet, to ale nepřítel nehodlal dovolit. 
Proti výsadku se pohnulo několik jednotek nepřítele zároveň. Nakonec z jedné výsadkové lodě vysko-
čil i Scorch osobně. 
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Mandalorian letěl v uloupeném speederu přímo k místu, odkud startovaly lodě. Nikdo ho cestou neru-
šil, což bylo dobře. Pak se ale stalo něco, co nečekal. Z nebe náhle začaly sestupovat výsadkové 
lodě, mnoho lodí. A rozhodně nebyly místní. Zahájily zběsilou palbou a kosily jednotky protivníka po 
desítkách. Jak se Mandalorian blížil, viděl bitvu mnohem zřetelněji. Výsadkové lodě přistávaly a vysa-
zovaly pěchotu i vozidla.  
 
Snažil se kroužit kolem, aby se do bitvy nezapletl. To se mu ale nepovedlo. Zbloudilá střela, netušil od 
koho, zasáhla pravobok speederu, který se ihned stal neřiditelným. Ve vývrtce padal k zemi. Mandalo-
rian se připoutal a snažil se udržet směr, ale moc to nešlo. Speeder dopadl tvrdě na zem a několik 
stovek metrů klouzal po povrchu, čímž likvidoval vše, co mu stálo v cestě – stromy, keře i nepřátelské 
vojáky. Nakonec se zastavil o vrak nepřátelského vozidla. Mandalorian se probral z mrákot a vypotá-
cel se z trosek. Sotva vyšel ven, obklopili ho nově příchozí vojáci s namířeními zbraněmi. Mandalorian 
dal ruce nahoru a vysvětlil, že není nepřítel. 
 
Scorch se připojil ke svým elitním jednotkám v brnění typu Saboteur, které bylo vybavené generáto-
rem štítu a maskováním. Vojáci se ihned splynuli s okolní krajinou a začali likvidovat nepřátele. 
Všechno šlo podle plánu. Nepřítel neočekával výsadek v takovém měřítku a tak blízko jeho hlavní 
základně. Spustil ale mohutnou dělostřelbu, která sestřelila mnohé výsadkové lodě. Scorch nastoupil 
do jednoho z tanků a vydal se přímo do přední linie. Cítil, že se blíží k tomu, který ovládá všechny 
mutanty Roje.  
 
Dva vojáci náhle přivádějí muže oblečeného v mandalorianském brnění. Scorch si ale nemůže dovolit 
brát zajatce… chce se o něj postarat osobně. Ptá se ho, co je zač. Pokud mu nedá uspokojivou odpo-
věď, zabije ho. Mandalorian vysvětluje, že na této planetě ztroskotal poté, co prchal před Sithy. Není 
nepřítel. Původně chtěl z této planety rychle utéct, ale nyní se zdá, že by mohl být užitečný. To ale 
Scorchovi nestačí. Seskočil z tanku a namířil na něj čepel světelného meče. Pronikl mu do mysli a 
prozkoumal ji. Tak zjistil, že Mandalorian skutečně není nebezpečný. Souhlasí s tím, aby se přidal 
k jeho armádě.  
 
Z hyperprostoru vyletěla stíhačka X14, jeden z nejlepších a nejnovějších prototypů útočné stíhačky 
v galaxii. Pomocí maskovacího zařízení, rušiček a mnohého speciálního vybavení se dostala celkem 
snadno a bezpečně na planetu, kde přistála pár kilometrů od hlavních bojů. Z ní vystoupil Garra, oble-
čený v lehkém brnění a s maskou, vyzbrojený dvěma blastery a pěti Sithskými meči. Ohlašuje se zá-
kladně, která mu říká, že jeho cílem je zajistit předmět s krycím názvem L18. Všechny ostatní cíle jsou 
sekundární. Jakmile sežene L18, má se přidat k týmu Blood Hunters, se kterým podpoří ostatní útočící 
jednotky. Flotila Spy Sun zatím pomůže ostatním frakcím zlikvidovat nepřátelská plavidla a zajistit 
nějakou leteckou podporu. 
 
Nad planetou už dávno probíhala bitva, když se z hyperprostoru vynořila hrstka výsadkových lodí Je-
diů podpořená výrazně početnějšími loděmi svých spojenců. Zatímco ty okamžitě zaútočily na lodě 
Roje bránící planetu, rychlé výsadkové lodě zamířily přímo na povrch. Apollo sledoval trojrozměrný 
holografický model planety. Podle senzorů se zdálo, že na planetě se již na mnoha místech bojuje. 
Mávnutím ruky si zvětšil oblast největších bojů. Překvapilo ho, že útočníci vybrali místo značně dobře: 
boje probíhaly jen několik kliků od pyramidy, ve které cítil přítomnost Profesora. Sáhl po vysílačce a 
rozkázal Mistru Dzimirovi, aby se se svými bojovníky spojil s velením útočníků. Hodilo by se, kdyby 
Jediové měli nějaké lepší krytí, až budou uvnitř.  
 
Apollo sám však o útoku pochybuje. Strod ho ale ujišťuje, že bude úspěšný, ačkoliv je jasné, že Profe-
sor je bezesporu jedním z nejnebezpečnějších protivníků, se kterými se kdy setkal. Jediové dosáhnou 
vítězství, ale budou za něj muset zaplatit velkou cenu. A není jasné, jaký osud potká galaxii dál. Apolla 
zamrazilo v zádech. Náhlá vzpomínka mu prořízla mysl jako nůž. Měl pocit, že udělal krok směrem do 
propasti a až pak si uvědomil, co to pro znamená. Najednou mu bylo úplně jasné, jak dnešní den 
skončí.  
 
Jejich loď vstoupila do atmosféry následovaná ostatními. Zkušení piloti neměli problémy vyhýbat se 
palbě protiletecké obrany a prokličkovat si cestu až na zem. Několik lodí bylo sestřeleno, žádná však 
nebyla esenciální součástí jejích útočného plánu. Přistání se podařilo jen kousek od zlověstně se tyčí-
cí pyramidy. Útočná jednotka si tam nemohla činit naděje, že jejich přistání zůstane nepovšimnuto 
mezi proudem ostatních lodí proudících na planetu. Útok bude muset proběhnout naprosto bezchyb-
ně.  
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Mistryně Chyca vedla drobnou skupinu agentů mířících k úpatí pyramidy. Jejich úkolem bylo nalézt 
těch několik bytostí ovládajících vojska Roje a zneškodnit je. Zatímco bitva na planetě měla odpoutat 
pozornost od hlavní úderné jednotky, tak jednotka útočící na Profesora měla odpoutat pozornost od 
její skupiny. Jakkoli bylo zneškodnění hlavní postavy Roje důležité, jejich poslání bylo přímo zásadní – 
jen pokud uspějí, bude zde nějaká šance na návrat galaxie k jejímu původnímu stavu. Pokud měl ně-
kdo šanci – tak to byli právě oni, vojáci zvyklí pohybovat se za nepřátelskou linii a nenechat se v žád-
ném případě zahlédnout.  
 
Mistr Dzimir se přibližoval se skupinou svých jednotek k epicentru bojů, kde se dalo očekávat, že na-
razí na velitele ostatních útočných sil. Jejich situace byla značně ošidná – byla tu možnost, že po nich 
začnou pálit obě strany a oni nedostanou příležitost si promluvit. Potřeboval odchytit nějakého vojáka 
a nechat se jím dovést k jeho vůdci. Doufal, že problémy nenastanou, mimo laboratoř se necítil moc 
dobře ani když nehrozila možnost okamžité smrti. Mezi stromy uviděl první známky boje. Všichni zpo-
zorněli a blížili se vpřed značně obezřetněji. Pořád ještě Roj zaskočit z neočekávané strany. 
 
Strod... u všech předků, proč si vybral takhle pitomé jméno? Strod il-Vtemn... Z počátku to byl úžasný 
nápad, pobavilo ho, že všem strčí přímo pod nos, co se v něm skrývá a bude se moc celou dobu 
uvnitř smát tomu, že nikdo nebyl schopen ty druhé náznaky rozluštit. Nemohl se jim ale divit – v mas-
kování se byl skvělý a byl potřeba celý detektor výkyvů Síly, který řád vlastnil, aby byl odhalen jeho 
amulet, dotahující maskování uživatelů Síly na zcela novou úroveň. Kdyby neměl tolik času na výzkum 
a tolik artefaktů k dispozici, nejspíš by ho nikdy nevytvořil. Zpočátku se necítil příliš dobře, že se musí 
skrývat, ale jiný způsob nebyl. Navíc jim vše bohatě vynahradil svými vědomostmi o Yuuzhan Vonzích 
a Profesorovi, kterými disponoval. A teď všechny zavedl přímo do jámy lvové. Věnoval rychlý pohled 
dívce v brnění, která klusala po jeho levici. Ta jeho pohled zachytila a mrkla na něj na oplátku. Nikdo z 
ostatních vojáků se nevšiml, že disponuje bohatší výbavou než ostatní a že batoh na jejích zádech má 
jiný tvar než ty ostatní. Strod doufal, že dnešní den oba přežijí a pak budou mít konečně zasloužený 
klid.  
 
Profesor seděl v tichosti a poslouchal hlasy uvnitř své hlavy. Byl si moc dobře vědom útočné skupiny, 
vedené Velmistrem řádu Jedi, vnikající do pyramidy. Nemohli uniknout jeho pozornosti, na téhle plane-
tě měly i stromy uši. Doslova. Nedělal si z nich hlavu stejně jako z útočících armád, kterými byl obklo-
pen. Síly na planetě budou rozdrceny, jakmile na ně zaútočí zbytek obránců a síly nad planetou budou 
brzy obklíčeny loděmi, které dorazí z blízkých soustav. A ti Jediové uvnitř... V hlavním sálu na ně če-
kali jeho nejelitnější vojáci – dokonale sehraná bytost s třiceti těly. Hodí se k tomu, aby se zbavili řa-
dových vojáků, kteří elitní útočníky doprovází. O ty se postará on sám. Po několika pokusech, které na 
sobě za poslední roky provedl, byl přesvědčen, že je nesmrtelný. Jeho tělo se dokázalo vzpamatovat z 
téměř kompletního zničení a postupně se přizpůsobilo všem nepříznivým jevům, jimž je vystavil. Jedi-
ové neměli ani ponětí, do čeho se pustili. Dnes všichni zemřou. 
 
Bitva byla v plném proudu. Nové stíhačky se osvědčily, dokázaly vyhnat ty nepřátelské z okolí několi-
ka desítek kilometrů. Pozemní jednotky si vedly obstojně, nicméně jednotky nepřítele se pořád vyno-
řovaly odnikud. Tankové oddíly se k pyramidě blížily velmi pomalu a Scorch sám zatím moc nepřátel 
nezabil. Uprostřed toho všeho zmatku dostal hlášení, že na druhé straně nepřátelské základny přistá-
vají neidentifikovatelné lodě. Scorchovi bylo jasné, kdo to je, a tak vydal příslušné rozkazy.  
 
Bohužel nepřítele to nezlomilo, ba naopak jeho jednotek ještě přibylo. Na orbitě to bylo o něco lepší, 
přestože několik fregat už bylo zničeno. Roj disponoval obrovskou silou, pokud by se obranné síly z 
celého sektoru spojily, pak by invaze proti Roji byla rozdrcena velice snadno. Bylo tedy nutné, co nej-
rychleji vyhrát tuhle bitvu a zabít toho šílence, jeho myšlenky byly doslova vidět na každém zmutova-
ném vojákovi, který tu pobíhal. 
 
Scorch však připravil plán i pro tuhle alternativu. Vzal Mandaloriana a několik svých elitních vojáků 
v brnění Saboteur a odpoutal se od hlavního tankového útoku. Kolem pyramidy bylo naštěstí dost 
polorozbořených ruin a skal, které poskytovaly slušné krytí. Scorch nařídil spojit všechny tři útočné 
svazy do jednoho obřího. Stíhačky provedly nálet, který zasáhl bunkry ve směru, kudy se měla přiblížit 
Scorchova úderná skupina.  
 
A v tom nejlepším se náhle nad hlavami všech vojáků odmaskovala fregata třídy Vengeance typ III. 
Svoji velikostí vrhala stín na dobrou polovinu bojiště. Její masivní přední děla začala ihned bombardo-
vat hlavní obranné linie na krajích pyramidy. Druhá fáze útoku započala… a Scorch s Mandalorianem 
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a maskovanou skupinou se dostali až k úpatí této obrovské stavby. Nicméně Scorchovi pořád v hlavně 
hučela jediná myšlenka, že jeho několik desítek tisíc mužů vede bitvu jen s jedním oponentem. 
 
Poblíž planety se z hyperprostoru vynořila imperiální flotila, která ihned napadla okrajové jednotky 
Roje. Badon nechtěl riskovat ztrátu zbytečně mnoha lodí a proto použil Bitevní meditaci na posílení 
svých jednotek. Badon viděl, že zde bojují i Jediové a další frakce a proto rozkázal rozložit výsadek 
nedaleko jejich pozic. Osobně zde velel útoku proti jednomu křídlu nepřátelských obránců. Když byli 
rozprášeni, nařídil svým vojákům bránit výsadkovou zónu, zatímco se společně s deseti Dark Troope-
ry vydal k pyramidě, kde cítil podezřelou koncentraci Světlé strany Síly… 
 
Když Scorchova skupinka zaznamenala přibližující se zdroj zvuku ze směru, z kterého právě přišli, 
jako na povel splynuli s okolním porostem. Jejich ostražitost ohledně vetřelců opadla, když se z nich 
vyklubala dvojice jejich vojáků doprovázející mladého třicátníka v róbě mistra Jedi. Je to Dzimir, který 
trval na tom, že se Scorchem musí mluvit. Protože mají společný cíl – zabít Profesora – je vhodné, 
aby své úsilí nějak koordinovali. Jméno Dzimir bylo Scorchovi neznámé, ale necítil z něj žádné jiné 
úmysly, tedy zatím ne. Předal mu tedy komunikační kódy a domluvil si s ním společný postup. 
 
Garra procházel bojištěm bez povšimnutí, sem tam zabil vojáky, kteří mu stáli v cestě, rozmístil pár 
výbušnin na nepřátelské protiletadlové věže a ještě nějaké menší sabotáže, které zajistí bezpečnější 
výsadek všech jednotek co nejblíže k epicentru dění, tedy k pyramidě. Náhle spatřil Scorchovu sku-
pinku, jak se domlouvá s Jediem. Odezíráním ze rtů zjistil, co chystají, bohužel ale nezjistil jaké jsou 
přesně ty komunikační kódy. Garra bude muset najít nějakého Scorchova vojáka, omráčit ho a ty kódy 
mu sebrat. Jen tak bude moci komunikovat s ostatními a říct jim, že je připraven kdykoliv vyhodit věže 
kolem pyramidy do povětří. 
 
Pak Garrovy senzory zachytily maskovanou postavu za jeho zády. Očividně nebyl jediný, kdo tu pou-
žívá maskovací zařízení. Otočil se a pomocí termovize spatřil jednoho ze Scorchových vojáků. Několi-
ka chvaty ho omráčil a sebral mu komunikátor. Ihned se pustil do prolamování oněch kódů. Nakonec 
se mu to ale povedlo a on tak mohl vyslat zprávu. V ní informoval, že za patnáct minut explodují 
všechny obranné věže a v tu chvíli provedou vzdušný výsadek jeho úderné síly Spy Sun. Pyramida 
samotná je prý pokrytá nějakými podivnými rostlinami, které pohlcují nárazy projektilů i energetické 
výstřely, takže nejlepší bude ji zničit zevnitř. K proražení vstupních dveří doporučuje použít kryograná-
ty nebo tekutý dusík z chladících nádrží.  
 
Vojáci rozrazili další dveře, rychle prohlédli místnost, do které vstoupili a rychle pokračovali dál, násle-
dování Jedii a jejich spojenci. Celá skupina postupovala svižným tempem přímo do centra pyramidy, 
aniž narazila na nějaký výraznější odpor. Dalo by se dokonce říci, že veškerý odpor byl doposud pou-
ze symbolický. Dark Troopeři, Scorchovi Saboteur vojáci i Rebel Troopeři měli trochu problém přizpů-
sobit se tomu, že musí spolupracovat s nezvyklými speciálními jednotkami a byla zapotřebí trocha 
organizace, aby byl dobře uspořádán řetězec velení. Teď postupovali vpřed jako dobře namazaný 
stroj.  
 
Apollo ani nikdo ostatní už hodnou chvíli nepotřeboval naváděcí přístroje. Všichni cítili, co se před nimi 
nachází a všichni z toho měli špatný pocit. Auru kolem sebe většinou dokáží šířit jen uživatelé Síly, ale 
tahle bytost, Profesor, kolem šířila její naprostou absenci. Jako by někdo vytrhl kus jejich vesmíru a 
vrátil ho zpátky vyždímaný od každé kapičky Síly.  
 
Poslední dveře. Vojáci bleskově umístili nálože a padli do zákrytu. Výbuch. Vzduch byl plný prachu, 
který náhle prozářil alespoň tucet světelných mečů. Vojáci vběhli do místnosti po stranách nově vznik-
lého otvoru a zaujali pozice tak, aby mezi nimi mohli proběhnout vpřed uživatelé Síly.  
 
Všichni užasli, když se před nimi otevřel pohled na to, co se skrývalo uvnitř místnosti. Byla neuvěřitel-
ně obrovská, jeden až žasl, jak se tolik místa mohlo vejít dovnitř hory. Opačný konec se téměř ztrácel 
v mlžném oparu. A kam až oko dohlédlo se táhly skleněné nádoby, v nichž se vznášeli roztodivní tvo-
rové. Nikdo z nich nikdy žádného podobného neviděl. A uprostřed místnosti se tyčil počítač, už z dálky 
o sobě hlásající svou cizost.  
 
Kousek před ním stál Profesor a kolem něj jako mravenci bylo asi třicet tvorů, kteří přes svoji mohut-
nost působili patetických dojmem oproti svému pánovi. Ten měl na výšku alespoň dva metry a půl a 
přestože šířkou nepřesahoval okolostojící ještěry, působil mnohem silnějším dojmem. Ve svých 
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čtyřech rukou držel světelné meče. V jeho tváři nezbylo nic lidského. Profesor své nepřátele vítá. Je 
rád, že přišli všichni najednou, alespoň mu to ušetří dost práce. A jeho slovy ještěři doposud klidně 
stojící kolem něj se pohnuli do útoku překvapivou rychlostí. Vojáci zmáčknuvší spoušť zasáhli jen čirý 
vzduch, případně silové pole chránící počítač proti plazmovým výbojům. Boj začal. 
 
Mandalorian se sice nevyznal v galaktických událostech, ale hned poznal, že tohle je jejich cíl. Tasil 
blasterové pistole a střílel na nejbližší monstra, ale těm to příliš nevadilo. Rozběhla se proti vojákům, 
některá dokonce přímo proti němu. Ty se snažil zastřelit jako první. Mačkal spouště jako o život – a 
jedno monstrum se mu podařilo skolit. Jenže postarat se o ostatní, na to už nebyl čas a ani munice. 
Dvojice monster k němu bleskově přiskočila a mrštila jím proti zdi.  
 
Mandalorian se zmátořil z bolestivého dopadu a zkontroloval situaci. Monstra se pomalým krokem 
blížila proti němu, aby ho rozsekala svými pařáty. Byla přesvědčena o svém úspěchu, takže nepospí-
chala. Mandalorian zahodil blastery a vyšvihl se na nohy. Vysunul zápěstní čepele a postavil se do 
výhružné pozice. Monstra se zdála být překvapena, jejich kořist byla silnější, než zřejmě předpokláda-
la.  
 
První monstrum se proti němu vrhlo a napřaženými pařáty, ale Mandalorian mu zasekl čepel hluboko 
do hrudi a vzápětí ho odkopnul pryč. To už se na něj ale sápalo to druhé. Zásahu na poslední chvíli 
uhnul a švihnutím ruky jí nařízl hrdlo. Monstrum udělalo pár kroků vzad, z rány se řinula slizká krev. 
Ale zranění se velmi rychle zacelilo a příšera byla opět připravena bojovat, a mnohem víc zuřivěji.  
 
První zatím schytávalo jednu ránu za druhou, ale žádné vážnější zranění neutrpělo. Druhé monstrum 
se přiblížilo k Mandalorianovi zezadu a obmotalo ho svým obratným ocasem kolem pasu. Vyzvedlo ho 
asi metr nad zem a snažilo se mu ukousnout hlavu. Mandalorian ale švihnutím oběma čepelemi ocas 
doslova ustřihl, spadl na zem a dalšími výpady rozsekal nestvůře břicho. Neidentifikovatelné orgány 
vyhřezly ven, ale během okamžiku zase doslova vlezly zpět a rána zarostla.  
 
Mandalorian vyskočil do vzduchu a seknul příšeře po hlavě. Netrefil se – čepel odsekla spodní čelist. 
Monstrum se ale nezastavovalo, a tak Mandalorian znovu vyskočil a tentokrát se mu podařilo příšeře 
useknout hlavu. Spadla na zem a hned po ní i tělo, které sebou ještě pár vteřin škubalo.  
 
Druhé monstrum však zatím provedlo rychlý výpad a jeho pařáty odsekly Mandalorianův levý chránič 
předloktí – tím mu vyřadilo jednu čepel. S jednou čepelí byl boj o poznání horší. Mandalorian ovládal 
bojové umění se dvěma, na tuhle situaci nebyl příliš připraven. Bez jednoho chrániče také nemohl 
vykrývat všechny údery a tak jim musel uhýbat, což bylo horší. Monstrum mělo rychlé reflexy, mno-
hem rychlejší než člověk.  
 
Mandalorian dostal nápad. Jediná možnost. Seknul příšeru znovu do břicha a do vzniklého otvoru 
rychle strčil odjištěný granát. Zatímco se rána zacelovala, Mandalorian uskočil a lehl si tváří k zemi. 
Monstrum explodovalo. Slizká krev a vnitřnosti se rozlétly po celém okolí a umazaly Mandalorianovi 
brnění. Mandalorian se postavil na nohy a obhlédl situaci. Ostatní příšery zatím masakrovaly vojáky, 
ale jejich velitelé se statečně drželi. Mandalorian však byl téměř odzbrojen.  
 
Badon na nic nečekal, hned vytasil světelný meč a vykryl útok jednoho nepřátele, který se na něj vrhl. 
Když se otočil, aby odrazil dalšího zezadu, uviděl, že dva z jeho Dark Trooperů jsou již zničeni. Ostat-
ním ihned přikázal, aby zahájili těžkou palbu. Dark Troopeři začali ihned pálit určenými směry rakety a 
granáty a podařilo se jim tak zabít dva další nepřátele. V nechráněné chvíli však jedno monstrum ude-
řilo velkou silou Badona do zad. Naštěstí zde měl lehké brnění a tak ho náraz pouze odhodil. Badon 
se zachytil Sílou o zeď, odskočil do vzduchu a pustil blesky do tří monster, které ohrožovaly nějaké 
vojáky. Nebyli sice jeho, ale pro teď to byli spojenci a tudíž bylo dobré jim pomoci. 
 
Badon se pak mohutně rozmáchl a rozsekl v půli dalšího nepřítele. Další se na něj vrhl a vyrazil mu 
meč z ruky. Badon po nekrychle vystřelil ze své pistole a hodil dva plazmové granáty. V příští vteřině 
si přitáhl meč a pomocí stejné Síly přitáhl i jedno další monstrum, které ihned na to probodl. Pak se 
rychle přemístil k Dark Trooperů a nařídil jim, aby ho kryli, zatímco on se soustředí na Bitevní medita-
ci. Dark Troopeři položili obranou zeď z automatických palebných věží a min a rychle se postavili do 
krytých stanovišť. 
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Garra procházel pyramidou a likvidoval všechno, co mu stálo v cestě. O pár pater nad ním byl slyšet 
boj. Ovšem on měl jisté poslání. Musel nejdřív obstarat věc s krycím názvem L18 a až potom mohl 
pokračovat v dalších úkolech. Prošel dlouhou chodbou a pak zabočil doleva. Před ním se objevily 
velké dveře, které se náhle otevřely a z nic vyšlo několik monster. 
 
Garra nelenil, ihned tasil své dva obrovské upravené blastery. Pár výstřelů z těchto zbraní rychle pře-
měnilo skupinu nepřátel v hromadu znetvořených mrtvol. Postupoval v před a nemilosrdně likvidoval 
všechny nepřátele, kteří se na něj valili v čím dál tím větším počtu. Nakonec se dostal do místnosti, 
která vypadala jako laboratoř. Zde našel konečně to, co hledal. Vzal z boxu injekci, vložil ji do speciál-
ní nerozbitné nádoby a vydal se bojovat do vyšších pater. 
 
Za několik minut dorazil do místnosti, kde se tvrdě bojovalo. Okamžitě tasil blastery a začal s likvidací 
monster. Jen co se dostal blíž ke spojeneckým jednotkám, zaslechl Mandaloriana, jak žádá o zbraň a 
tak mu hodil jeden ze svých upravených blasterů a Sithský meč. Pokynul hlavou a opět začal rozsévat 
smrt.  
 
Mandalorian zachytil obě zbraně v letu, a právě včas. Jedno z monster mu chtělo useknout hlavu pa-
řátem, ale ten se na poslední chvíli zarazil o nastavenou čepel meče. Mandalorian odhodil blaster na 
zem, aby jílec mohl chytit i druhou rukou. Rozmáchl se a příšeře usekl obě ruce. Dalším švihnutím ji 
usekl hlavu.  
 
Pak si meč strčil za opasek a chopil se blasteru. Spatřil monstrum, jak do každé ruky chytilo jednoho 
vojáka, vyzdvihlo je vysoko nad zem a chystalo se z nich vyždímat život. Mandalorian neváhal, zamířil 
příšeře na hlavu a pustil do ní dlouhou dávku. Hlava explodovala a vojáci dopadli na zem. Byli však 
v pořádku. Mandalorianovi je jasné, že s těmito monstry jen ztrácí čas. Musí se postarat o jejich vůd-
ce. 
 
Ačkoliv máloco to dokáže, tak bleskový útok těchhle monster překvapil i Scorche. Měl trochu strach, 
jak si s tímhle asi poradí jeho speciální jednotka. Ačkoliv byli pro tohle trénovaní, ztráty budou vysoké. 
Jak mu velely instinkty, nejvýhodnější bude zaujmout pozornost příšer bojem zblízka, zatímco ti, kteří 
neovládají Sílu, je budou likvidovat palbou z dálky. 
 
Scorch svým Saboteur vojákům přikázal zaujmout pozice a střílet. Maskování tu mohli deaktivovat, 
stejně nemělo smysl. Rychlost nedělala ani jedné straně potíže. Scorch i zmutované bytosti se k sobě 
nezadržitelně blížily. Scorch se pokoušel, aby ke střetnutí došlo co možná nejdál od ostatních. Přeci 
jen potřebuje trochu prostoru. Čas vytasit zbraň přišel záhy. 
 
Nejbližší příšera sekla jakousi zbraní po místě, kde se za nějaký čas vyskytne Scorchova hlava, 
nicméně tenhle pohyb byl očekávaný. Scorch proto snadno uhnul a oranžová čepel jeho světelného 
meče projela něčím, co vypadalo jako noha. Končetina však neupadla, zásah nebyl stoprocentně 
přesný, ale stačil, aby stvůra vypadla z koncentrace. Scorch provedl ještě dva kroky, odrazil se a jeho 
výskok ho dostal o pár metrů blíž ke středu místnosti. Kdyby to neudělal, dostal by se do obklíčení a 
zřejmě by byl rychle zabit. 
 
Ihned jakmile Scorch zmizel z palebné zóny, zalila přední monstra střelba Saboteur vojáků. Malé 
zbraně neměly účinek, dva granátomety a pár raket však mutantům způsobil až nečekané škody. Pár 
dalších bylo zraněno střepinami. Problém byl v tom, že monstra nebylo možné udržet, prolomila linii a 
v boji zblízka začaly narůstat ztráty. Vojáci zkrátka nemohli čelit takové hrubé síle. Několik jich padlo 
ihned díky pařátům a čelistem. Pár dalších bylo zabito při o trochu férovějším boji s vibromeči. Většina 
byla ale zachráněna svým výcvikem. Rozpustila původní formace a dalším bojem způsobila nepříteli 
další ztráty. Podobně to vypadalo i v jiných částech bojiště. 
 
Scorchovi bylo již od začátku něco divné… téměř všechno bylo divné. Cítil to, ten psychický tlak, co 
vytváří Profesor. Ale ještě něco jiného. Síla, něco bylo se Sílou. Udržet si rychlost ho stálo mnohem 
více námahy než kdykoliv dřív. Všechno bylo teď mnohem více vyčerpávající. Boj bude třeba ukončit 
co nejrychleji. Z jeho myšlenek ho vyrušilo monstrum ze zadních řad, které se k němu dostalo jako 
první. Rozmáchlo se a podlaha na místě, kde byl Scorch, se rozpadla pod sílou nárazu. Scorch však 
uhnul včas, odvetným útokem prohnal monstrem světelný meč a mrštil jím na stranu. V mžiku oka bylo 
jasné, že je tu i další problém – rána se za pár chvil zacelila.  
 



24 

Soustředil co nejvíce Síly na svou ruku a odhodil raněného na dalšího příchozího mutanta. Jednoho z 
dalších šesti, co se proti němu rozběhlo. Takovouhle hordu by v klasickém boji nedokázal přemoci, 
proto tomu uzpůsobil svoji taktiku. Vyhnul se útokům, zasadil ránu a uskočil pryč. 
 
V prvním případě se mu to povedlo a další monstrum oslepil i díky tomu, že tasil druhý světelný meč. 
Při odskoku si už myslel, že přeci jen to tak těžké být nemusí, ovšem Rojový voják odhadl místo jeho 
doskoku a zaujal na něm výhodnou pozici. Scorch nemohl dělat nic, než se pokusit do něj v plné rych-
losti narazit nohou a následně se od něj odrazit na jiné místo. Manévr se povedl, ale kopanec udělal 
víc škody, než užitku – Scorchovou nohou projela silná bolest. Zatím ale nic vážného. 
 
Na rychlý boj se už dalo zapomenout. Kolem Scorche byla už skupina monster, která kalkulovala jeho 
pohyby. Scorch musel vyzkoušet jiný styl boje. Úmyslně trochu ubral na rychlosti, aby vypadal zrani-
telný. Mutant toho využil a seknul. Jeho končetina se stala opěrným můstkem pro Scorchův útok a po 
odskoku jeho meč nakonec projel mutantovou hlavou. Bezvládné tělo dopadlo na zem. Ve svém zápa-
lu si ale nevšiml dvou dalších monster, která byla nebezpečně blízko. Nebylo zbytí – po jednom hodil 
svůj druhý meč a bezchybně mu usekl mozkovnu. K obraně před útokem druhého monstra nastavil 
prázdnou ruku a doufal, že bude moci utéct. Povedlo se, částečně. Ačkoliv bylo jeho brnění velmi 
kvalitní, chrániče ruky nevydržely a rozlomily se. Z rány začala téct krev.  
 
V dalším boji musel Scorch přetrpět pár dalších ran, ale podařilo se mu skolit tři další monstra useknu-
tím hlavy. Únava rostla exponenciálně s každou další ránou, nehledě na několik vnitřních zranění a 
nalomených kostí, která cítil i přes dávku adrenalinu, kterou si píchnul. Už nemělo cenu šetřit si Sílu, 
musel to ukončit rychle. Pokusil se nejbližšího mutanta usmažit blesky Síly, ale nic se nestalo. Muselo 
stačit obyčejné odhození. Dalo mu to trochu času rozhlédnout se po okolí. Byl od ostatních dál, ale 
viděl, že se vede těžký boj.  
 
Bohužel jeho polevení bylo kritickou chybou. Poslední, co svým levým okem spatřil, byly pařáty obřích 
rozměrů. Náraz byl enormní, Scorch byl odhozen a vytřel podlahu i s několika přístroji až o mnoho 
metrů dál. Šok, byl to hrozný otřes. Uživatel Síly se z téměř jakékoliv rány rychle vzpamatuje, ale tohle 
bylo něco jiného. Hlava mu třeštila a levá polovina obličeje trpěla nesnesitelnou bolestí. Ihned poté, co 
toho byl schopný, se posadil a pokusil se uklidnit. Něco bylo divné, zorné pole menší. Nezraněnou 
rukou si sáhl na místo, kde bývalo jeho levé oko. Bývalo, stejně tak jako notná část jeho levé poloviny 
obličeje. Náhle zpozoroval, jak se k němu šine jeden velký problém. Nebyl schopen odporu, když ho 
monstrum chytilo pod krkem a zvedlo do nepřirozené výšky.  
 
Nebyl to ten hlavní protivník, ale ani nebyl obyčejný. Na čele měl červenou tečku a na celém těle čer-
vené pruhy. Byl to Spare. Scorch natáhl pravou ruku a přitáhl si svůj upuštěný meč, aby usekl monstru 
paži a vysvobodil se ze sevření. Co se však nestalo, čepel neškodně přejela po jeho brnění. Zdálo se, 
že Spare s ním mluví telepaticky. Informoval ho, že toto brnění je proti jeho meči odolné. Scorchovi 
pozvolna docházel kyslík. Byl si jistý, že kdyby mutant chtěl, mohl by mu dávno utrhnout hlavu. Tenhle 
si to ale vychutnával. Zbytky zorného pole se zmenšovaly a vůle vyprchávala z těla… 
 
Pak se něco stalo. Z mutantovy ruky se začalo kouřit, až ji nakonec mutant musel s podivným a pře-
kvapeným výkřikem rozevřít a oddálit. Scorch tak byl uvolněn. Jeho znaky na těle žhnuly do tmy, 
z jeho ran přestala téct krev, duhovka pravého oka nabyla podivně červené barvy.  
 
Větší přítomnost Temné strany Scorch v životě necítil, schoval světelný meč a vysunul si malou vibro-
čepel, doposud odpočívající v pravém chrániči ruky. Vrhnul se na Spara a začal do něj řezat téměř se 
stejnou silou, jako on předtím mlátil jeho. Pravděpodobně to zanechalo nějaké následky, ale díky re-
generaci to na mutantovi nebylo znát. S použitím Síly ho Scorch narazil s velkou silou na zeď, napřáhl 
pravou a nezraněnou ruku a namířil na spoj brnění na hrudi. S pomocí vibročepele i velké síly, kterou 
soustředil do rány, se mu povedlo proniknout hluboko do mutantovo těla, otočil s rukou o devadesát 
stupňů a prudkým pohybem zpět vytrhl jeden plát brnění. Odskočil a přitáhl si pohozený granátomet.  
 
Vystřelený granát mutanta rozpáral zevnitř, část zbytků jeho těla Scorche potřísnila. Mutant ještě dý-
chal, Scorch tedy aktivoval světelný meč a jeho čepelí projel nepancéřovaným okem. Konec. Scorch, 
s mečem stále zapnutým, se klidným krokem blížil k hlavní bitvě. Necítil bolest, jenom zlost a hněv. 
Víc smrti… Už opět cítil svoje telepatické schopnosti. Zkusil do myslí ostatních poslat zprávu. Byla 
jasná a výstižná. Bylo nutné zabít Profesora. 
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Mandalorian vyslyšel Scorchovu telepatickou zprávu. Docela ho zaskočila, nečekal, že s ním někdo 
bude telepaticky mluvit. Chtěl o ní říct ostatním, ale zdálo se, že ti ji dostali také. Všichni si mezi sebou 
jen vyměnili souhlasné pohledy a pak upřeli zrak na Profesora.  
 
Jediové sváděli s Profesorovými monstry vyrovnanou bitvu. Prakticky okamžitě po vypuknutí bojů byli 
obklíčeni a monstra pohybující se jako jediný tvor na ně dotírala doslova ze všech stran. Uprostřed 
jejich kroužku se pohybovalo několik jejich vojáků, další byli rozprášeni mezi jednotky ostatních frakcí 
a zbytek byl mrtev. Sehranost nepřátel ale bohatě vyvažovala Síla – oni sice mohli vědět, kam nejlépe 
udeřit, to jim ale nemohlo pomoci, když byl jejich úder očekáván. Jediové se pohybovali stejně jako 
oni, sehraně, a každý jejich úder přinášel smrtelná nebezpečí svému cíli.  
 
Strod odrazil další úder směřující na jeho hrdlo a koutkem oka se podíval na Velmistra. Byl pobledlý a 
nebylo se čemu divit. To, co se tu teď děje, musí zanechávat značnou stopu na jeho organismu. Těž-
ko říct, jak dlouho to ještě vydrží. Uhnout hlavou a okamžitě seknout po hnátě s drápy. Úspěšný zásah 
a paže se téměř oddělila od zbytku těla. Bez zaváhání sáhnul za svůj opasek a mrštil nožem po krku 
netvora. Úspěšný zásah a nůž ze speciálního kovu zajel hluboko. Jed začal působit a třebaže tvora 
nedokáže zabít, určitě ho zdrží na dost dlouhou dobu. Strod využil získané chvilky a rozhlédl se po 
bojišti. Ostatní vojáci zadržovali nápor netvorů a několik vedoucích postav se začalo přibližovat k jejich 
hlavnímu cíli.  
 
Apollo zavrávoral. Bylo to už velmi dlouho, co se kolem něj pohybovalo tolik uživatelů Síly nadopova-
ných adrenalinem a bojujících o svůj život. Kromě jeho známých spolubojovníků tu byl Imperátor, Še-
dý Jedi a ten třetí, ať už byl vlastně cokoliv. Cítil jejich schopnosti, jeho midichloriany zpívaly schop-
nostmi, které získávaly. Věděl, že v téhle místnosti jsou ti nejlepší uživatelé Síly z galaxie. A on teď 
získal jejich schopnosti. Jeho tělo zářilo nabytou silou a jeho oči se zalily černotou. Stejně jako jeho 
zrak se zatemnila i jeho mysl – musel okamžitě odejít z kruhu svých spolubojovníků, nebo některý z 
nich dojde ke smrtelné úhoně. V tomhle stavu ho nedokáže už ani Strod zastavit. Mohutným skokem 
se přenesl ke středu místnosti ke svému úhlavnímu nepříteli. Strod, Jun a Dzimir ho následovali. 
 
Garra se vydal rovnou k Profesorovi. Cestou vyřídil pár mutantů a asi pět metrů od něj vyskočil do 
vzduchu a chtěl mu zasadit mečem smrtelnou ránu do krku. Profesor se však ohnal rukou a mohutnou 
silou Garru vyslal k nejbližší zdi. Když do ní narazil, byl chvíli v bezvědomí, dokud ho neprobral jeden 
z jeho vojáků. Ten mu hlásí, že ostatní vojáci již nedokáží zadržet mutanty, kteří se sem snaží probít 
odkudsi ze spodních pater. 
 
Garra zkontroloval svůj blaster, byl zničen. A meč se někam ztratil. Musel tedy využít něco, o čem si 
myslel, že to už nikdy nepoužije. Sáhl si k opasku a vytáhl černý světelný meč. Vzal ho do ruky a chvíli 
se na něj upřeně díval, jako by se mu před očima odehrávala nějaká vzpomínka, ale nakonec ho za-
pnul. Rudá čepel prozářila okolí. Spolu s vojákem se vydal odrazit další vlnu nepřátel. Kosil je po de-
sítkách, ale jen co zabil posledního mutanta, hned se na něj valila další vlna ještě větší, než ta první. A 
posily pořád nikde. 
 
Proto se tedy sám vydal pyramidou, aby nalezl ztracené muže. Za nějaký čas našel jejich těla v jed-
nom větším sále, ovšem nikde neviděl to, co je zabilo. Jeden z nich ještě dýchal. Od něj se dozvěděl, 
že se na ně vyrojila banda mutantů… ale tihle byli jiní. Měli světelné meče s červenými čepelemi. 
Jakmile to voják sdělil, zemřel. 
 
Garra se začal pomalu vracet, když se před ním i za ním objevili čtyři geneticky upravení Sithové. Vrhli 
se na něj. Garra jen stačil uskakovat a bránit se, jelikož ty bestie byly celkem silné. Výpad střídal vý-
pad a souboj začal nabírat celkem vražedné tempo. Nakonec se mu je díky pár speciálním útokům 
podařilo zabít. Ovšem i on byl zraněný, popáleniny od světelných mečů měl skoro po celém těle. Když 
se vracel zpět, odpálil dvě chodby, takže zabránil mutantům postupovat k Profesorovi, alespoň na 
nějaký čas.   
 
Jen co se vrátil do hlavní místnosti, viděl, že se nic moc nezměnilo. Bitva stále nabírala na obrátkách. 
Garra si byl dobře vědom, že bez Síly tady toho moc nezmůže. Strhl ze sebe hrudní plát už tak poško-
zeného brnění a odhalil tak malbu Ossuské pečetě, která blokovala veškeré midi-chloriany v těle. Gar-
ru začal spalovat hněv a tím dal průchod Temné straně. Pečeť se na některých místech pomalu vytrá-
cela a on ucítil slabý záchvěv Síly. Její pomocí si potom oblékl zpět svůj černý hábit. Možná neměl 
tolik moci jako dřív, když byl Sith nebo Jedi. To mu ovšem nebrání, aby se s Profesorem znovu utkal. 
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Byl sotva tak na úrovni sedmiletého Padawana a byl si toho dobře vědom. Ta prokletá pečeť ho držela 
moc při zemi, ale kdyby se jí snažit ještě víc uvolnit, mohla by ho zabít. Garra aktivoval světelný meč a 
byl připraven na boj na život a na smrt. 
 
Badon přestal používat Bitevní meditaci a vrhl se opět do boje. Hodil světelný meč na nejbližšího ne-
přítele, zaujal agresivní postoj a v doprovodu všech zbylých Dark Trooperů zaútočil na pravé křídlo. 
Cestou se jeho skupina probíjela nepřátelskými řadami. Od zdi najednou k Badonovi přiskočila silnější 
Profesorova nestvůra, Opsi. Badon se stihl krýt a zároveň vyskočil a sekl Opsiho do hlavy. Dark Troo-
peři pálili od boku ze svých arc-casterů, ale příšeře to zřejmě nedělalo větší škody.  
 
Badon byl nucen přistoupit k jinému způsobu boje, jelikož by se mohl vyčerpat a nebyl by pak připra-
ven svést konečný boj s Profesorem. Zaujal proto defenzivní postoj, formu Soresu, a pouze odrážel 
útoky. Avšak když Dark Troopeři hlásili, že jim zbývá kriticky nízké množství munice, dal příkaz, aby si 
našli munici ze zabitých spojenců a kryli mu záda před případnými útoky ze zálohy. Badon zaujal zno-
vu agresivní postoj, Ataru, a začal útočit všemi možnými prostředky. Monstrum nemohlo uhýbat všem 
útokům, ale i přes značné rány dokázalo Badonovi oponovat, ba dokonce i vrátit úder.  
 
Badon najednou vycítil slabost toho monstra, udělal dvojité salto a zabořil do něj celý světelný meč, 
poté rychle odskočil a sežehl příšeru blesky. Konečně se zdálo, že je Opsi mrtvý. Badon ho pro jistotu 
propíchl napodruhé, a když se ani pak nehýbal, bylo dokonáno. Badon se nyní otočil k Profesorovi a 
zaujal defenzivní postoj. Rozhlédl se po svých spojencích, kteří byli připraveni také zaútočit. 
 
Konečně. Jeho vojáci dokázali přinejmenším zadržet jejich poskoky, přestože neměli úspěch v likvida-
ci jeho hlavních protivníků. Osm – to se na moc nezmohli, čekal, že poslední obranou galaxie bude 
trochu víc než tahle hrstka ubožáků. Jen se na tu sebranku podíval – tři Jediové a jejich velmistr, kte-
rému snad nebylo ještě ani dvacet, Šedý Jedi, ať už to znamenalo cokoliv, a dva žoldáci. Jediným 
problémem mohl být Imperátor, ale byl přesvědčen, že takovou překážku dokáže překonat. Z přečís-
lení si nic nedělal a jediný schopný oponent mu nedokáže důsledně čelit. Byl čas, aby zaplatili za svůj 
patetický pokus zastavit jeho plány. 
 
Čekal od nich trochu víc. Zklamali ho – doufal, že se mu postaví výkvět téhle galaxie a zatím se dočkal 
takové sebranky ubožáků. Jediové, kteří v životě neviděli pořádný boj, hrstka vojáků a Imperátor. Pro-
fesor doufal, že na svou stranu dostanou alespoň Razera nebo jinou legendu téhle galaxie a oni zatím 
přijdou s tímhle. Teď za svoji opovážlivost zemřou.  
 
Zcela chladnokrevně zapnul své dva světelné meče. Potom i druhý pár. Všechny čtyři čepele protočil 
v dokonalé kombinaci kolem svého těla. Nebyl omezován svým tělem, jeho čepele se mohly objevit 
kdekoliv. Jeho klouby umožňovaly otočení prakticky jakýmkoli směrem, jeho pohyby byly perfektně 
koordinované, jeho smysly vnímaly každou stranu kolem jeho těla, jeho kosti byly prakticky nezničitel-
né a pokožka byla jen těžko proniknutelná i pro světelný meč. A v rukávu měl ještě několik triků, o 
kterých jeho protivníci neměli ani tušení... 
 
Udeřil dříve, než se jeho protivníci vzpamatovali. Vybral si svůj cíl pečlivě, zasáhl Apolla jako světelná 
smršť. Smrt velmistra nalomí morálku ostatních Jediů a zbytek boje pro něj bude o to jednodušší. Je-
ho čtyři čepele dopadaly se smrtící přesností, ale velmistr je zatím stíhal krýt. Dlouho nevydrží. Jeho 
podřízení se pokusili odklonil Profesorův útok, ale stačilo několik mávnutí čepelí, aby si kolem sebe a 
svého cíle vytvořil dostatek prostoru. Další rána a další. Začínal polevovat. Náhle vykopl nohou a za-
sáhl velmistra přímo do prsou. Apollo upustil světelný meč a s nepěkným křupnutím odletěl po podlaze 
do houfu bojujících. Tím na chvíli ztratil Profesorovu pozornost. Ten několikrát udeřil na Jedie, který 
byl nejblíže. Ten jeho rány nedokázal krýt a tak se efektním saltem vzad přenesl do bezpečné vzdále-
nosti. Profesor se ani nepokoušel přeseknout ho v půli (přestože by se mu to jistojistě podařilo), ale 
raději věnoval zase trochu pozornosti svým ostatním oponentům. 
 
Badon byl připraven, ovšem Profesorova rychlost překvapila i jeho samotného, když vyrazil a velmi 
rychlými útoku odklidil všechny Jedie. Badon používal prozatím defenzivní taktiku, jelikož si potřeboval 
zjistit, co přesně Profesor ovládá za schopnosti a tak zprvu jen odrážel jeho rány. Ty sice nesměřovaly 
na něj, ale on považoval za důležité krýt všechny, kteří jsou jeho spojenci. Když se naskytla příležitost 
k útoku, vyrazil Badon vpřed, odklonil dva jeho útočící meče a provedl útok na trup. Úder světelného 
meče s Profesorem ani nehnul, což bylo alarmující. Badon dosáhl pouze toho, že se Profesorova po-
zornost soustředila na něj. Zprvu čelil silným útokům Profesora, které se mu ale dařilo s hravostí vy-
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krývat. Pak Profesor zkusil Badona odkopnout. Ten na to byl ale připraven. Vyskočil do přemetu ve 
snaze seknout Profesora shora. Zničehonic ovšem Profesor udeřil druhou nohou, kterou již Badon 
nestačil plně krýt, takže byl odkopnut několik metrů dozadu. Podařilo se mu však zachytit Sílou o zeď 
a neškodně přistát na zemi. 
 
Badon si uvědomil, že takhle to nepůjde a zatímco se Profesor zaměstnával jeho spojenci, konkrétně 
s Jedii, vzpomněl si na schopnost, kterou se kdysi naučil od samotného Replikatora – rozdrcení Sílou. 
Vyrazil proto vpřed, vykryl dvě rány, vyskočil a chytil Profesora Sílou. Zdvihl ho do vzduchu a začal mu 
ohýbat páteř a všechny kosti v těle tak, aby je zlomil. Ale bohužel neměl dost síly k tomu, aby se mu 
povedlo Profesora rozdrtit. Odhodil ho tedy stranou a stáhl se zpět s mečem v defenzivní pozici.   
 
Ještě než Profesor dopadl na nohy, rozsekal několik vojáků, kteří stáli na tom místě. Ostatní vojáci, 
převážně z řad sil Jediů a Impéria, se rozběhli proti němu a stříleli ze všech sil, ale Profesor všechny 
výstřely odrážel zpět na ně. Vojáci padali jeden za druhým.  
 
Jeden z davu ale stále přežíval, uhýbal odraženým výstřelům a přeskakoval mrtvoly, které mu padaly 
do cesty. Mandalorian. S blasterem v jedné a sithským mečem v druhé ruce. Profesor odrazil výstřel 
na jednoho vojáka, který padl k zemi s dírou uprostřed čela, aby se za jeho zády hned objevil další 
voják, tentokrát již s vytaseným vibromečem připraveným k seknutí.  
 
Profesor však vojákovi usekl obě ruce a zároveň druhým světelným mečem ho probodl. Čas jakoby 
plynul pomaleji... Ruce, stále svírající vibromeč, vyletěly do vzduchu, zatímco mrtvola klesala k zemi. 
V tu chvíli konečně dorazil Mandalorian. Proskočil zmenšujícím se prostorem mezi vibromečem a 
padající mrtvolou.  
 
Byl ani ne půl metru od Profesora. Jak prolétal kolem, sekl ho do boku. Čepel snadno projela tkání. 
Mandalorian dopad zakončil elegantním kotoulem a rychle se ohlédl. Profesorova rána byla velká. 
Stačilo málo a přeřízl by ho v pase. Jenže se velmi rychle začala zmenšovat.  
 
Mandalorian se snažil trefit Profesora zezadu do hlavy, ale ten to tušil a tak všechny čtyři výstřely vy-
kryl. Dva výstřely odrazil zpět Mandalorianovým směrem, naštěstí minuly. Další dva výstřely odrazil do 
dvou stran... 
 
Řež se rozjela, Scorchovi tenhle styl boje nesvědčil... Kolem Profesora bylo příliš málo místa na něja-
ké útoky bližšího rázu, které by stejně asi skončily nepříjemně. Jeho útoky byly přesné, kdokoliv z 
přítomných, kdo udělal sebemenší chybičku v obraně byl zabit nehezkým způsobem, obzvláště vojáci 
bez možnosti použít Sílu. Scorch si držel svojí vzdálenost, Profesor se mu plně nevěnoval, proč by 
taky měl. Občas, když byl dost blízko, asi jen reflexivně po něm švihl některou z končetin se světelným 
mečem.  
 
Situace nebyla dobrá. Jedijské, Imperátorovy i vojenské pokusy způsobit zranění Profesorovi selhaly, 
avšak jeden z vojáků, Mandalorian, kterého Scorch na začátku útoku potkal, se dostal do výhodné 
pozice, zasadil ránu. Zranění se však rychle zacelilo a voják korunoval svůj útok čtyřmi výstřely z blas-
teru, Profesor všechno odrazil, přičemž jedna střela by zasáhla Scorche do boku, kdyby ji neodrazil 
svým mečem.  
 
Mandalorian se pravděpodobně měl stát dalším Profesorovým cílem a jelikož měl nyní dostatek místa, 
Scorch se rozhodl jednat. Z nějakého důvodu stále ještě nevnímal svá zranění, dokonce ani zmenše-
ný výhled mu tak nevadil, a spojení se Sílou nikdy nebylo silnější. Dvě jakási zařízení s podivnými 
káděmi byla doslova vyrvána z podlahy a křížem vržena proti silnému nepříteli... 
  
Profesor, ačkoliv je zcela jistě nemohl vidět, se jim poměrně snadno vyhnul, Scorch si jen z potřeby 
trochu se uklidnit zatočil v ruce mečem a pak se zrychleným během přiblížil k monstru. Věděl, že si 
nemůže dovolit udělat chybu. Jeden úder nepřátelského světelného meče, úhyb, druhý úder, shyb, 
třetí úder, blok vlastním mečem, byla tu však ještě jedna Profesorova končetina, která se poměrně 
nebezpečně rychle blížila. Scorch měl štěstí, že útok zastavil Sílou, ale držet něco tak silného bylo 
nadmíru náročné. Naštěstí spolubojovníci zaměstnávali těch několik sekund Profesorovu pozornost... 
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Scorch nasměroval výboj Síly mezi sebe a Profesora, což mělo za následek odhození jich obou. Pro-
fesor už se zase zaměřil na někoho jiného, nicméně boj se nevyvíjel moc dobře, tímhle tempem ča-
sem všechny unaví a zlikviduje.  
 
Bylo načase zjistit, jestli Scorch pochytil alespoň nějaké psychické triky od svého bývalého mistra. 
Ačkoliv to bylo s takovou dávkou Temné strany skoro nemožné, navíc, když musel dávat pozor na 
rozvztekaného Profesora, i přesto se mu povedlo najít přesně to duševní rozpoložení, které hledal.  
 
Profesor se otočil, spatřil snadnou kořist a sekl, rána směřovala podélně a Scorche rozťala vedví, 
avšak tělo se ihned rozplynulo. Místo toho do Profesora narazil ve velké rychlosti jakýsi přístroj a roz-
tříštil se o něj. Scorchovi se trik podařil, sice se mu nepodařilo probourat Profesorovu psychickou bari-
éru, ale dokázal zmást několik jeho smyslů. Pokud sebere síly a povede se to znovu, ostatní tu slabinu 
můžou alespoň trochu využít... 
 
Obyvatelé STF už Razera nemilovali tak jako dříve, opustil je. V propagandistických spotech sice vy-
stupoval jeho robotický dvojník, ale jak už to tak bývá, zrovna drb o dvojníkovi se z prapodivného dů-
vodu nějak rychle rozšířil po celém, dnes již notně scvrklém impériu. Vůbec život obyčejného robota, či 
nedej bože organické formy života na území říše byl plný utrpení. Byl nedostatek všeho a to navzdory 
faktu, že moderní automatické výrobní komplexy chrlily jeden výrobek za druhým. Všechno ale šlo 
okamžitě už celé desetiletí na frontu.  
 
Situace začínala být neudržitelná, cítil to i Rusty, který měl nad STF nyní faktickou kontrolu, i přesto, 
že z podstaty vůbec nikdy nic necítil. S Razerem již nebyl celý rok ve spojení a začínal mít něco, čemu 
masňáci říkaly „obavy“. Když už začínal zvažovat vykonání rozkazu 8, kleště ve kterých se STF na-
cházelo, citelně povolily a Rusty samozřejmě věděl proč: zbylé galaktické mocnosti se rozhodly skon-
covat s tím nebezpečným mutantem jehož špinavé pracky dosahovaly ještě nedávno až do STF. 
  
A to byla ta příležitost, na kterou čekal. Neměl sice už k dispozici žádné zázračné rezervy jako před 
několika lety, ve skutečnosti armády STF připomínaly spíše přehlídku veteránů a pojízdných vraků a 
morálka organické části velitelů byla na bodu mrazu, ale Rusty dobře věděl, že když shromáždí 
všechny obranné síly do jediného bojového svazu, který posílí o elitní oddíly Iron Reapers a dva trum-
fy, které po celé roky pečlivě chránil (Shaktara a Rigu) získá sílu schopnou ze zálohy prorazit jakoukoli 
obranu v Galaxii.  
 
A tak se také stalo, v momentech kdy se Profesorovi síly bránily invazi, se začal Rusty prokousávat 
skrz ostatní nyní méně chráněné říše a zanechával na všech planetách k obraně dobře vybavené 
pluky droidů, kteří měli případný protiútok notně zdržet, případně jako odvetu začít ničit civilní cíle. 
Rustyho konečným cílem, stejně jako ostatních, byla Profesorova planeta, ale jeho pohnutky byly jiné, 
než jejich… rozkaz 8 musel být splněn, pokud... 
 
Mistr Jun odrazil druhý výstřel a pokusil se zasáhnout Profesora ještě předtím, než urovná svoji obra-
nu. Nepodařilo se. Vzápětí musel odrazit několik drtivých úderů. Pořád nemohl uvěřit tomu, jakou sílu 
Profesor ve svých pažích má. Přísahal by, že každá z jeho ran mu rozdrnčela všechny kosti v těle. 
Další rána a další. Jedna doleva a jedna na hlavu. Zničehonic se před ním objevil další světelný meč a 
on věděl, že si ho všiml příliš pozdě. Nasměroval mu do cesty svou čepel, ale věděl, že ta na místo 
nedorazí včas. Srdce se mu zastavilo a zůstalo stát, i když byla smrtící rána zastavena stejně jako 
několik dalších. Jeho srdce se opět rozběhlo a tentokrát po boku mistra Dzimira. Dokázali chvíli Profe-
sorovi úspěšně vzdorovat, pak jejich nepřítel divoce zavířil meči a jim nezbývalo, než se stáhnout a 
nebo se nechat nakrájet na kostičky. Chtěli se opět vrhnout do útoku, jenže místo Profesora se na ně 
náhle řítila obrovská káď. Taktak se jí vyhnuli a sledovali, kam se přesunul jejich nepřítel.  
 
Strod se snažil Profesorovi zasadit alespoň nějakou ránu, jenže ten po místnosti vířil jako derviš a byl 
rád, když s ním alespoň na chvíli mohl zkřížit meče. Nevypadalo to, že by se ostatním dařilo o mnoho 
lépe. Apollo již před hodnou chvílí zmizet pod hromadou monster a jen občasné problesknutí jeho 
světelného meče dávalo najevo, že je ještě naživu. Strod cítil to pnutí v Síle, věděl, co se velmistrovi 
stalo a budoucnost před ním začala nabírat jasnější obrysy. Vzal si chvíli oddechu a rozhlédl se po 
dívce. Zahlédl ji na opačné straně sálu. Jejich pohledy se setkali. Samozřejmě měli pro tenhle okamžik 
plán. Profesor před chvílí působil docela rozptýleně, než se opět vrhnul na toho Šedého Jediho. Tohle 
by mohla být ta pravá chvíle. Na to, aby se domluvili, jim stačil jediný pohled. Teď. 
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Badon pozoroval bitvu mezi Profesorem a ostatními a neustále se snažil přijít na způsob, jak by se dal 
Profesor zničit. Když ho však ani po pěti minutách nic nenapadalo byla situace špatná, Profesor neú-
navně útočil a všichni se museli krýt před jeho útoky. Náhle Badonovi probleskl nápad, bude sice ris-
kantní, ale nic jiného ho nenapadlo a navíc jeho spojenci potřebovali okamžitě pomoc. 
 
Profesor právě dotíral na nějaké Jedie, když tu k němu přiskočil Badon s mohutným Sithským hně-
vem, jedna z mála sithských technik, kterou použil jen párkrát. Profesor jeho útok sice odrazil, ale nyní 
se musel soustředit úplně na všechny, na Jedie, několik vojáků a i na něj samotného. Badonova rych-
lost a síla byla mnohonásobně zesílena, ale bylo to jen na krátký čas, nanejvýš deset minut, pak bude 
Badon zeslaben a v nebližší době se nebude moci Profesorovi postavit, tuto techniku navíc sloučil s 
bojovou formou Ataru, takže v praxi mu žádný obyčejný Jedi nebo Sith nemohl čelit. S Profesorem to 
bylo jiné, dokázal mu čelit, ale i na něm bylo vidět, že tolik útoků od Badona a dalších nepřátel neudrží 
věčně.  
 
Zprvu držel pozici, ale pak musel pomalu ustupoval. Sotva stačil krýt všechny rány co na něj padaly. 
Badon ale věděl, že je zbytečné útočit přímo jemu na tělo, i když několik seků mu uštědřil. Jeho kůže 
byla ale velmi silná. Badon se však zaměřil na něco jiného, na jeho zbraně, pokud by se mu podařilo 
zničit všechny jeho meče, byl by alespoň v jedné sféře bezbranný a vojáci s puškami by ho mohli do-
střílet.  
 
Jenže Badon táhl více Profesorovy pozornosti než ostatní, tudíž bylo pro Badona téměř nemožné mu 
zničit zbraně, proto vysílal k myslím všem ostatním Jediům svůj plán. A pak nečekaně vyšel. Upro-
střed jeho salta vzad a útoku na Profesorovu hlavu, kterému ten musel zabránit a tak na zlomek vteři-
ny pustit ze zřetele Jedie, který k němu odkudsi přiskočil a přesekl mu jeden meč. To Profesora zjevně 
na okamžik rozhodilo, protože minul útok proti Badonovi, který mu na oplátku vykopl a zničil i druhý 
světelný meč. Badon pak od Profesora odskočil, odrazil se od zdi a připravil se na nový útok.   
 
Profesor však nebyl z těch, co by se nechali tak snadno porazit a vyloučil ze svého těla na všechny 
okolo nějaký druh toxinu. Většina jich na to nebyla připravena a řadoví vojáci a Jediové začali hro-
madně padat k zemi. Profesor pak začal své dvě odzbrojené ruce mutovat tak, aby byly schopné odo-
lat krátkým přímým zásahům světelných mečů a posloužily mu tak jako jejich náhražka.  
 
Zrovna když se Badon chystal k další sérii útoků, obrovská zelená nádoba za ním se rozletěla na tisíc 
kousků a na zem z ní, kromě spousty slizu, vypadlo velké částečně rozložené a odporně smrdící mon-
strum, asi další nezdařený Profesorův pokus. V tom ale monstrum bleskurychle vstalo a odstrčilo not-
ně šokovaného Badona s takovou silou, až upadl. Nejpodivnější na tom výjevu, který s překvapením či 
dokonce šokem sledovali všichni přítomní, byl fakt, že monstrum se vrhlo vysokým skokem přímo na 
Profesora. Dopadlo tak silně, že ho povalilo na zem a začalo ho neúnavně a velmi prudce bít, až z něj 
odlétával jeho vlastní sliz. 
 
První se z šoku probral Scorch, a protože měl teď pár chvil jen a jen pro sebe a Profesor byl daleko od 
všech ostatních, vyslal na peroucí se dvojici zrůd obrovský výboj sithských blesků. Profesor zaúpěl a 
druhé monstrum doslova explodovalo, tedy alespoň to tak v první chvíli vypadalo. Až o vteřinu později 
si Scorch uvědomil, že celé monstrum bylo jen jakýsi zvrácený druh biotechnického obleku. Nebylo 
pochyb, svíjejícího se Profesora zarážel svými obrovskými kovovými pařáty do podlahy samotný vůd-
ce STF! 
 
Profesor mobilizoval poslední zbytky svých sil, odhodil Razera stranou a svižně odrazil smršť útoků od 
ostatních přeživších, aby se dal na útěk. V tom mu do zad zajelo patnáct asi deseticentimetrových 
jasně rudožlutě žhnoucích krystalů. Profesor znovu zaúpěl, tentokrát však mnohem silněji a jeho řev 
neustával. Razer se hlasitě a hluboce zachechtal a pomyslel na to, jak strašnou bolest musí Profeso-
rovi způsobovat radioaktivní izotopy reaktorového thoria, které normálního člověka změní v hromadu 
bublajícího želé už na dva metry a které z těla jen tak nevyndá. 
 
Následovala další salva sithských blesků a jiných dálkových technik ostatních, včetně pár ran 
z blasteru od kohosi úplně vzadu, kterou Razer završil zběsilým až frenetickým útokem z blízka, při 
kterém Profesorovi utrhl asi dvě nebo tři ruce. V tom začal Profesor děsivě pištět, bylo to celkem ne-
příjemné i Razerovi, pískot se totiž ozýval uvnitř jeho hlavy a měl asi co dělat s tou Sílou, kterou tak 
rádi používají Jediové. O vteřinu později začaly ze stropu obrovské místnosti doslova pršet standardní 
Profesorovi mutanti. Byly jich desítky… stovky tisíc, asi šlo o Profesorův poslední trumf v tomhle boji a 
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jak si všichni přítomní pomysleli, nemohl ho vynést v tu nejnevhodnější chvíli. Všichni až na Razera 
byli unaveni, nebo jim nezbývalo mnoho času… Profesor navíc znovu regeneroval alespoň ta nejhorší 
zranění. 
 
Následný boj byl jako z nějaké noční můry či deliria. Všichni přítomní utvořili jakýsi ostrůvek a smažili 
mutanty blesky, blastery a světelnými meči. Razer teď konečně využil své plamenomety zabudované 
ve třetí a čtvrté paži a zapaloval mutanty doslova po stovkách na deset až dvacet metrů. Hořící zrůdy, 
které se přesto blížily, pak jednou rukou ohromnou sílou vrhal jako kulečníkové koule proti těm zby-
lým. Vše se zdálo marné. Zanedlouho byli všichni včetně Badona, Scorche i Jediů mrtví, roztrhaní na 
kusy, nebo doslova zaživa mutanty sežráni a zbýval pouze hlubokým hlasem klející Razer, jehož ko-
vový exoskelet mutantímu apetitu nesvědčil.  
 
Profesor se v tomto okamžiku již dostal pryč z pyramidy, i když thoriové krystaly v těle mu stále způ-
sobovaly hroznou bolest. A tak, vědom si silné útočné flotily STF, která se právě blížila k planetě, 
s hořkým úšklebkem aktivoval autodestrukci pyramidy, která i s Razerem a mutanty vzápětí explodo-
vala.   
 
Přilétávající flotila STF prozkoumala povrch planety. Bylo jasné, že všichni tam dole jsou mrtví. 
Rustymu, který právě s lodí Shaktar vstupoval na orbitu, dorazila strohá poslední Razerova slova… 
Provést rozkaz 8! 
 
Rusty neváhal ani vteřinu. Přikázal zaměřit příď lodi Riga a zahájit přípravy k výstřelu. Droidi začali 
rozkaz bez námitek plnit. V tom samém okamžiku se nad planetou vznášely i zbytky Imperiální flotily a 
jeden kapitán nevěřil svým očím. Nejprve na planetě explodovala hlavní základna mutantů a teď se 
zdá, že dvě nejmocnější lodě STF se chystají zničit jedna druhou. Jakmile k tomu dojde, nezbude z 
celého hvězdného systému nic. Kapitán přikázal stáhnout se mimo dosah.  
 
Kapitánův útěk však byl zcela zbytečný. Paprsky hlavních zbraní Shaktara a Rigy se do sebe totiž za 
pár okamžiků skutečně zařízly a následná exploze rozervala samotný prostor a čas v celé soustavě. 
Všude se děly hrozně podivné věci, kupříkladu kov vraků se choval jako kapalina, hvězdné vakuum 
zářilo jako modrozlatá mlhovina a nezdálo se, že by cokoli explozi přežilo v původním stavu. Tedy až 
na jednu pomlácenou a špinavou, ale evidentně bytelnou loď, které nekontrolovatelně unikala plazma 
z motorů. 
 
Šlo o útočný výsadkový člun Iron Reapers, poslední to zbytek toho nejelitnějšího, co STF kdy měla. 
Jeho posádka, Lom, Hiter, velitel Wolfram a několik dalších, nemohla nic dělat, než se unášet turbu-
lencemi narušeného časoprostoru. Náhle vše ustalo a oni se objevili přímo před vlajkovou lodí Profe-
sorovi flotily. Velitel lodi byl překvapen náhlým zjevením plavidla STF, považoval to za nějaký nový 
druh maskování.  
 
Wolfram si však zachoval chladnou hlavu a palubním dělem zaměřil můstek lodi. Jediným výstřelem 
ho zničil, stejně jako celou jeho posádku. Člun se pak dal na rychlý sestup k planetě, na které s potí-
žemi přistál, lépe řečeno havaroval. Tým Gama byl kompletní, a to včetně několika útočných pozem-
ních vznášedel s vlastní inteligencí. Okamžitě započal se svým útokem na Profesorovu pyramidu.  
 
Byl tu jediný problém. Zpět časem měla podle dlouho připravovaného supertajného rozkazu 8 cestovat 
celá útočná flotila za pomocí přesně řízeného energetického výboje a mělo to být přesně 24 hodin 
zpět. Místo toho byl tým Gama kdesi na Profesorově planetě jen pár desítek minut před útokem Impe-
riálních sil. Pro normální vojáky bezvýchodná situace, pro Iron Reapers příležitost nahnat mutantům 
trochu stranu a zachránit STF a celou galaxii. 
 
Mutanti se rychle mobilizovali a napadli to, o čem si mysleli, že je hlavní síla útočníků. Boj to nebyl 
vůbec tak lehký, jak si mysleli, ty kovové bestie, ač jich bylo relativně málo, byly nějaké mnohem 
chytřejší a odolnější než na co byli zvyklí. Těch otravných much si dokonce povšimla i Profesorova 
mysl, dostaly se totiž příliš blízko jeho laboratoři. Brzy však měl mít jiné starosti, k planetě se blížila 
spojená útočná flotila galaktických sil.    
 
Příslušníci Iron Reapers, a to ať už ti kovoví, nebo těch pár lidských, měli navíc jednu nepříjemnou 
vlastnost – když už nemohli bojovat, spustili autodestrukci a vzali s sebou i celé široké okolí. Po jedné 
takové hromadné autodestrukci a pár salvách z orbity si Profesor a jeho mutanti s ním mysleli, že je 
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po Iron Reapers veta, ale mýlili se. Wolfram, Lom, Hiter a ještě asi šest dalších si už pod sutinami 
hloubili za pomocí zbraní svou cestičku skrz stěnu hory přímo do Profesorovy laboratoře. 
 
Když se do ní konečně prokopali, boj mezi Profesorem a ostatními vůdci útočných sil právě začínal. 
Wolfram by nejraději nařídil Hiterovi vyhodit je pěkně na dálku do vzduchu tím obrovským blasterem, 
co tahal na rameni a po kterém dostal přezdívku, ale nevěděl, kde je Razer, a to byl problém. A mu-
tanti v pyramidě si brzy všimli živého masa právě v podobě Hitera, což bylo hodně zlé. Tým musel 
přejít do defenzívy, ale musel také zasáhnout do boje s Profesorem. Wolframa napadlo jediné řešení: 
budou se muset rozdělit. Ona a dva muži se pokusí probít k Profesorovi a ostatním a zbytek se bude 
snažit přilákat pozornost mutantů a přežít jak jen to půjde. A tak se také stalo. 
 
Hiter s něčím, co připomínalo dělo tanku, likvidoval mutanty po celých zástupech a ostatní nezůstávali 
se svými puškami a vibročepelemi pozadu. Jen jediného Loma teď na celé planetě zajímalo něco 
jiného, než zabíjení. S velkým zájmem si pohrával s jednou z vongských počítačových konzol u zdi 
laboratoře. 
 
Boj pak probíhal stejně jako v minulé časové linii, tedy alespoň se to tak Razerovi, Scorchovi, Profeso-
rovi, Jediům, Mandalorianovi a všem ostatním zdálo. Zábleskům blasterů na druhé straně laboratoře si 
nikdo nevšímal... Pak se ozval vysoký pištivý zvuk a ze stropu začaly seskakovat hordy mutantů. Pro-
fesor spustil svůj nouzový plán a dal se na útěk, když v tom ho za nohu popadlo cosi, co silou svého 
stisku připomínalo lis železného šrotu. Byl to Wolfram, tedy to, co z něj zbylo a co leželo na zemi, ale 
stále to v sobě mělo trochu života. 
 
Profesor do té věci bušil vší silou, ale ona ho ne a ne pustit. V tom okamžiku tisíce okolo pobíhajících 
mutantů odlétlo jak zrnka písku, do kterých někdo foukne. Wolfram totiž obětoval sám sebe a odpálil 
se. Když notně pocuchaný a už ne tak božsky se cítící Profesor dopadl zpátky na podlahu, tak před 
ním za zlověstného chroptění tasil své čtyři světelné meče Razer, zatímco ze stran se obezřetně při-
bližovali ostatní. Nadešel rozhodující okamžik této bitvy. 
 
Profesor byl možná zraněný, ale pořád ještě smrtelně nebezpečný. Jeho neproniknutelná kůže byla 
na prsou prakticky roztrhána, levé část jeho hlavy byla značně pocuchána a z jedné ruky zbývaly do-
slova jen cáry. Ostatní končetiny vypadaly stále funkční a ve dvou z nich svíral světelné meče. Nehod-
lal se držet stranou a nechat se obklíčit, proto se vrhl k první mezeře mezi protivníky. Podařilo se mu 
odmrštit Mandaloriana a několika seky se pokusil zničit Stroda, který jeho náporu však odolal. Ostatní 
byli na jeho útok připraveni, takže byl brzy obklopen mistrem Junem a Dzimirem. Mistr Jun se pokusil 
prorazit jeho kůži na zádech avšak nesetkal se s žádným úspěchem, jen na sebe přitáhl více Profeso-
rovy pozornosti. Seku světelným mečem se vyhnul ladnou hvězdou a zasadil ránu do další paže se 
světelným mečem a s uspokojením sledoval, že brnění prorazil. Povzbudivě mrkl na Dzimira, který 
bojoval vedle něj. Tomu se naskytl děsivý pohled, když byl jeho přítel zezadu probodnut Profesorovým 
ocasem, který se zničehonic objevil na scéně. Rána nejspíš nebyla smrtelná, ale tělo mistra Juna 
kolem ní začalo okamžitě nabírat všechny barvy duhy a rychlé ustání všech jeho pohybů nenechávalo 
nikoho na pochybách o tom, že jed je smrtelný. 
 
Mistryně Chyca zatím dole se svým komandem dorazila k cíli. Podařilo se jim probojovat se přes 
všechny mutanty, kteří se jim dostali do cesty. Většině z nich se jim podařilo vyhnout, protože stejně 
byli na cestě do hlavního sálu, kde probíhal hlavní boj. Vojáci byli trochu znepokojeni výbuchy a hlasi-
tým řevem, který se odtamtud nesl. Mohli se jen domýšlet, jak se boj vyvíjí. 
 
Naskytl se jim pohled na červovité bytosti v ohromných nádržích, jež Profesorovi umožňovaly na dálku 
ovládání všech jeho vojáků. Plánem nebylo je jenom zabít, aby všichni opět získali svobodnou vůli. 
Bylo třeba je nejdříve navést na určená místa, kde jim mohla být podána protilátka, jež zvrátí účinky 
mutace. Nemohli si dovolit nechat po galaxii pobíhat zástupy elitních mutantů, nad kterými navíc mohl 
kdokoliv převzít kontrolu. 
 
Technik nalezl terminál a připravil program. Chyca sledoval na jejich terminálu, jenž zpracovával in-
formace z vongského, lidem nepohodlného terminálu. Program se úspěšně rozšířil do myslí Centurio-
nů a začal je nutit změnit své rozkazy. To se ale nedělo. Zdálo se, že Profesorova vůle je silnější, než 
si mysleli. Stále dokázal udržet kontrolu nad Centuriony, i bez počítače. Musí být zabit, jinak je plán 
zmařen. 
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Strod smrt svého spolubojovníka nijak neprožíval. Nadále odrážel Profesorovy rány a čekal, kdy se 
konečně ukáže dívka, aby mohli dokončit svůj plán. Nemusel čekat dlouho. Během mrknutí oka se 
snesla od stropu a jakmile se dostala dostatečně blízko, ladným pohybem vystřelila kuší šipku přímo 
do Profesorova levého oka. Dokázala proniknout dovnitř a přestože neměla nejmenší šanci na to, aby 
ho dokázala zabít, tak jed, v němž byla napuštěna, mu dokázal způsobit značné problémy. Musel se 
soustředit na to, aby mutantí antisérum, jenž v něm bylo obsaženo, také nezačalo přeměňovat jeho 
tělo zpět na obyčejného člověka. Kvůli tomu povolil svou kontrolu nad skupinou Centurionů a tak pro-
gram speciálního komanda mohl dělat svou práci. Profesor každopádně nehodlal nechat ztrátu svého 
oka a své kontroly nad vojáky bez trestu. Pokusil se dívku s jetpackem probodnout svým ocasem, ale 
podařilo se mu zasáhnout jen její jetpack. Ten udělal několik výkrutů, načež asi deset metrů nad zemí 
přestal fungovat a dívka se zřítila z téhle výšky na zem. Strod taktak dokázal trochu zpomalit její pád, 
přesto dopadla s ošklivým křupnutím. Neměl čas jít se podívat, jak dopadla, jeho úkol tady byl moc 
důležitý a ona už stejně přežila několik mnohem horších zranění. 
 
Ostatní vycítili svoji příležitost a vrhli se do útoku. Profesorova levá strana byla značně oslabena, proto 
to bylo přesně to místo, kam Badon udeřil. Vystavil se tím však první zlostné odvetě Profesora a jen o 
vlásek uniknul utnutí své paže. Scorch byl o něco úspěšnější – zaútočil na ocas, který ho však zasko-
čil tím, že dokázal svírat světelný meč a širokými rozmachy držet Scorche od Profesora těla. Šedý 
Jedi se však nenechal zaskočit a za Dzimirovi asistence se jim podařilo ocas utnout. Pak už všechny 
bojující doslova rozhrnul Razer a jeho čtyři světelné meče se zkřížily s Profesorovýma dvěma. Boj to 
byl téměř vyrovnaný – pohyblivost Profesorových a Razerových paží byla přibližně na stejné úrovni a 
zraněné Profesory smysly klesly na úroveň těch Razerových. Jasnou výhodu měl však Profesor v 
rychlosti – to bylo něco, kde se kvalita Razerova mechanického těla už dále nemohla zlepšovat. Pro-
fesor byl v tomhle střetu opět úspěšný, udržel si Razera od těla, ale málem přehlédl Garru, který se u 
něj objevil jako blesk a probodl mu nohu. Provedl proto svůj oblíbený trik s divokým roztočením mečů, 
čímž kolem sebe opět získal trochu prostoru a způsobil okolostojícím několik lehčích zranění. 
 
Všichni zapomněli na Apolla. Ten se vynořil jako bůh zkázy z hromady monster (hromady kousků 
monster) a divoce se vrhl na nejbližší bytost v záchvatu vraždícího šílenství. Strod ho nikdy neviděl 
takhle hluboko v tranzu – jeho oči byly jako dvě černé díry a obličej byl naprosto sinalý. Apollo by ne-
pochybně způsobil smrt některého ze svých spolubojovníků, pokud by první bytostí, které mu přišla do 
cesty, nebyl Razer. Apollova levá ruka obalená blesky tvrdě zasáhla Razera do hrudi a neuvěřitelně 
přesný zásah mu znehybnil celou paži. Strod a Razer se ho usilovně snažili zastavit, ale marně. Jeho 
meč dopadl se strašlivou silou na Razerovu znehybnělou paži a celou ji utnul. Razer tomu nemohl 
uvěřit – moc dobře věděl, jaká síla by byla zapotřebí, aby někdo dokázal jeho paži useknout jedinou 
ranou. Profesor zatím o kus dál odsekával kousky z Mandalorianova brnění. Apollova zuřivost se pře-
sunula na Stroda, který na ni byl alespoň trochu připravený. Jeho síla byla drtivá, ale Strod ho pomocí 
připravené Vongské formule dokázal nasměrovat na jeho hlavní cíl – na Profesora. 
 
Apollo ho zasáhl jako vichřice. Sice měl jen jediný světelný meč, ten se ale pohyboval takovou rych-
lostí, že vydal alespoň za čtyři. Cítil, jak se jeho tělo pohybuje rychlostí větší, než jaké je člověk scho-
pen a věděl, že jeho tělo tenhle nápor nemůže dlouho vydržet. Teď ale zasáhl Profesora dávkou bles-
ků do jeho zraněného místa na hrudi a odsekl mu další paži. Vířil kolem něj jako bouře smrti a zasa-
zoval mu další a další ránu. Profesor se bránil všemi svými silami, věděl o každé přicházející ráně a 
mnoho z nich dokázal zastavit, jenže ony přicházely stále znovu, stále rychleji a přesněji. Apollo ho 
zasáhl do kolene a on zavrávoral, jak se mu podlomila noha. Toho jeho protivník využil a zasadil mu 
několik ran jeho blesky obklopenou pěstí do hrudi. Celý souboj pro ostatní pozorovatele trval snad jen 
několik vteřin. Profesorova hlava zaduněla o zem a jeho tělo se jen dále reflexivně bránilo. V divoké 
smrtelné agónii zuřivě máchal kolem sebe. A právě v tu chvíli vypovědělo Apollovo tělo službu, šlachy 
se přetrhaly a tělo se bezvládně zhroutilo k zemi. 
 
Apollo ležel na zemi. Své okolí nepoznával. Byl to nějaký podivný sál, žádný takový ještě nikdy nevi-
děl. Zasáhla 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. Pak 
naposledy ztratil vědomí. 
 
Spojenci přistoupili k Profesorovi a postarali se, aby si jeho tělo nevypěstovalo novou hlavu. Poctivě 
ho rozsekali na kousíčky menší než pěst a usnesli se, že jeho zbytky budou vhozeny do slunce, odkud 
už nikdy nepovstanou. Strod se pokusil najít tep svého Velmistra. Neúspěšně. Připojila se k němu 
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kulhající dívka v brnění a rozhlédli se spolu po zkáze, která v sále nastala. Byl konec. Všechny projek-
ty, které po sobě nechali Vongové, byly zničeny. A galaxie si snad konečně užije trochu klidu. Bylo 
však jen otázkou času, než všichni přítomní v téhle místnosti zapomenou na svornost, pomocí které 
porazili Profesora a opět si půjdou do krku. To však už bude jiný den, tento se nese v duchu vítězství. 
 
Vesmírné lodě všech zúčastněných frakcí odvážely své bojovníky z povrchu planety. Na jedné takové 
byl i Mandalorian. Vlastní loď neměl, tak přemluvil jednoho z kapitánů Scorchových jednotek, jestli by 
ho neodvezl na nejbližší obydlenou planetu. Kapitán souhlasil a přidělil Mandalorianovi jednu malou 
kajutu.  
 
Mandalorian vstoupil dovnitř a rozhlédl se. Byla skutečně malá, ale na krátkou cestu stačila. Posadil 
se na kavalec a odepnul si některé části pošramocené výstroje, přílbu si však nechal na hlavě. Potom 
se rozhlížel kolem, do každého kouta. Seskočil na zem a nahlédl pod kavalec, pod každou poličku a 
prozkoumal i bednu na oblečení a zásoby. Nikde žádná kamera, nikde žádná štěnice. 
 
Vytáhl z kapsy malé zařízení, holoprojektor s anténou. Položil ho na podlahu a nastavil anténu do 
správného úhlu, potom ještě upravil a zakódoval frekvence. Stiskl tlačítko a v tu chvíli se před ním 
objevil modrý poloprůhledný obraz postavy v černém hábitu, s kápí hluboko do obličeje. Mandalorian 
poklekl. 
 
Postava, muž, se ho ptá, jak pokračuje jeho mise. Mandalorian hlásí, že úspěšně lokalizoval a s po-
mocí ostatních i eliminoval nejmocnější frakci galaxie, přesně jak si onen muž přál. Muž má pro něj 
druhou misi. Mandalorian tohle nečekal, ve smlouvě to nebylo, ale muž ho rázně informuje, že smlou-
va se prodlužuje. Mandalorian nic nenamítal a sklonil hlavu.  
 
Jeho druhou misí je zařídit, aby se několik minoritních frakcí spojilo v jednu alianci. Některé z nich 
možná budou odporovat, ale Mandalorian se nesmí nechat zahnat. Musí použít jakékoliv prostředky 
k tomu, aby podepsaly dohodu o spojenectví. První z těchto frakcí je CSA, Corporate Sector Authority, 
poměrně vlivná organizace a jeden ze zakládajících členů Druhé obchodní federace. Druhou je Ha-
peské konsorcium, mírumilovné království, které bylo dlouhou dobu členem obnovené Nové Republi-
ky. Třetí frakcí je agresivní a bojechtivé Impérium Ssi-Ruuvi, před několika lety bylo zmanipulováno 
Replikatorovými služebníky k boji po boku Yuuzhan Vongů, bohužel toto nevyšlo jak mělo a Ssi-Ruuvi 
bylo sraženo na kolena. Nyní však znovu nabírá síly. Čtvrtou frakcí jsou mnichové Aing-Tii, izolacio-
nistická rasa nadaná Sílou, která nerozlišuje na Temnou a Světlou stranu. Jejich schopnosti jsou však 
na velmi pokročilé úrovni. Konečně poslední frakcí, kterou musí přesvědčit, jsou Mandaloriané. 
 
Mandalorian byl překvapen, ale muž mu sdělil, že jedině tehdy bude galaxie připravena na jeho ná-
vrat. Ptá se ho, zda-li je schopen smlouvu dodržet. Mandalorian odevzdaně souhlasil a opět sklonil 
hlavu. V tu chvíli se hologram vypnul.   
 
Mandalorian byl chvíli zaražen. Pak si lehl na kavalec, ruce si dal pod hlavu a upřeně zíral do stropu. 
Přemýšlel… o věcech, které musí vykonat. Vůbec se mu to nelíbilo. Ale taková byla smlouva. 
 
KONEC. 
 


