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Kdysi dávno v jedné p ředaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 13: ANNIHILATION 

 
 
Ačkoliv byl Profesor poražen, na v ěk míru a prosperity se m ůže zapomenout. Nyní Galaxie stojí p řed 
tím nejtemn ějším obdobím, jaké dosud zažila. Nov ě vzniklá Aliance spásy rozši řuje sv ůj vliv 
bleskovou rychlostí. Po všech planetách ší ří zprávu o brzkém p říchodu nejv ětšího zla a o nutnosti 
připravit se na bitvu. Mnoho obyvatel varováním bez v áhání naslouchá, mnoho dalších je ale 
ignoruje a v ůči Alianci se chová podez řívavě.  
 
Nová Republika i Galaktická liga zatím upev ňují své pozice. Druhá Obchodní federace sílí a získ ává 
zpět svoji bývalou moc. Plány Sithské říše zůstávají nejasné, ale je z řejmé, že v jejích řadách se d ěje 
něco nekalého. Jediové jsou velmi znepokojení faktem,  že jim zdroj onoho temného nebezpe čí 
zůstává zatím utajen. Detektor výkyv ů Síly ukazuje čím dál tím více chybných dat. Vypadá to, jako 
by se z okraj ů Galaxie ztrácela všechna Síla. A tam, kde není Síl a, není ani život. 
 
Osudy celých civilizací tak závisí na skutcích pouh é hrstky jednotlivc ů…  
 
 
Může Sith skutečně upřímně milovat? Black Raven miloval Noyu natolik, že se kvůli ní vzdal doslova 
celé Galaxie – za pár měsíců nebo let by ji kompletně ovládl. Ale stálo mu to za to – pocit vítězství při 
vzniku Nového Impéria se ani zdaleka nemohl rovnat pocitu štěstí, které ty dlouhé roky v exilu 
prožíval. A teď mu ji vzali. I když nechali Galaxii být, ona je dostihla. Nedokázal žít, ale ve svém 
zármutku a hněvu nedokázal nechat žít ostatní. 
 
Když pohřbil její tělo, vrátil se na Coruscant. Naposled se zkusil spojit se svým dítětem, ale 
neúspěšně. Pak použil Kolektor Síly k účelu, na který neměl být nikdy použit – absorboval veškerou 
Sílu, která se tam za ty dlouhé roky nashromáždila. Vznikla trhlina v Síle koncentrovaná v jeho osobě, 
kterou nedokázal masivní Maskovač Síly zvládnout a explodoval. Výbuch zničil kilometr čtvereční 
povrchu, zahynuly miliony obyvatel, ale Black Ravena se výbuch skrz štít Síly ani nedotkl. V nastalém 
zmatku pak bez problémů odletěl z planety. Vydal se ke druhému kolektoru na planetu Grizmallt, kde 
se situace opakovala.  
 
Black Raven, jeho osobnost, vzpomínky, vše, čím býval, přestalo existovat. Zůstala jen Černá díra 
Síly. Zatím jen malá, ale zanedlouho nabude takových rozměrů, že ji nic nezastaví. Bude tak mocná, 
že se to ani nedá popsat – i ti nejmocnější v Galaxii pro ni nebudou víc než smítka prachu v bouři, 
zrnka písku na pláži...  
 
Black Raven byl mrtev. Zůstal jen hlad, který nakonec pozře sám sebe. Ale ne dřív, než pozře 
veškerou Sílu, a tím i život v Galaxii… 
 
Proč? Proč si nikdo nevšiml, že Mistr Joran Maruk sklouzává k Temné straně? Proč vůbec trval na této 
výpravě? Proč se to na té proklaté planetě tak zvrhlo? Proč přežil jen padawan, a tolik dobrých Rytířů 
Jedi bylo po smrti, nebo v případě Aludry Daru na jejím prahu? Proč je jejich černý pasažér už dávno 
nevyvraždil?  
 
Tyhle a mnohé další otázky tížily padawana Casora Hokana celou dobu letu. Od okamžiku, kdy se 
probral na palubě lodi, uplynulo již téměř šest měsíců. Od kapitána lodi se dozvěděl, že jeho mistr měl 
voperováno speciální čidlo, které v případě jeho smrti aktivovalo nouzový protokol lodi – všechny řídící 
a komunikační systémy lodi se zablokovaly a loď automaticky odstartovala k nejbližší vojenské 
základně Nové Republiky na Tarisu. Bohužel ale nebyly aktualizovány navigační údaje z cesty na 
Black Ravenovu planetu, takže je zase čekala dlouhá cesta podsvětelnou rychlostí. Navíc vnější 
kamery a senzory zachytily, že bytost, která vyvraždila Jedie, stihla vklouznout do lodi těsně před 
startem…  
 
Až už to bylo cokoliv, dokázalo to mást lodní senzory, a v prvních dvou týdnech cesty to dokonce ani 
nebylo cítit v Síle – jediné, co Casor zachytil, bylo zvláštní prázdné místo v Síle. Na začátku třetího 
týdne zachytil na palubě tlumenou existenci v Síle – ani temnou, ani světlou – ale nedokázal určit 
místo, kde se skrývala, ani s pomocí Detektoru výkyvu Síly. Jako by byla po celé palubě.  
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Tedy ne že by se to pokoušeli najít – jakou by asi měli šanci to zpacifikovat? Z nějakého důvodu se jim 
ta existence vyhýbala, jen občas něco sebrala z lodních zásob. V posledních měsících letu, když spal, 
měl pocit, jakoby ho ta existence skrz Sílu zkoumala až do hloubky jeho duše.  
 
Ta neustálá nejistota a strach ho ničili. Nejraději by se pokusil přeprogramovat systémy, jenže podle 
kapitána by jakýkoliv podobný pokus spustil autodestrukci. Kdyby byl sám, riskl by to, ale nemohl 
ohrozit život ostatních. Vzhledem k tomu, že to byla jedijská mise, byl teď oficiálně velitelem mise a 
měl za ni odpovědnost.  
 
Kdyby tak byla Aludra při vědomí… Ale její zranění byla natolik vážná, že celou dobu byla v kryostázi. 
Lékařský droid na palubě ji dokázal stabilizovat, dokonce již měla náhradní ruku, ale neměl přístroje, 
prostředky ani programování na potřebnou náročnou operaci. Twi‘lecké lekku totiž obsahuje části 
mozku odpovědné za motorické funkce a jsou v nich uložené potlačené vzpomínky podvědomí. 
Aludra, i když přežije, bude zřejmě až do smrti postižená…  
 
Casorovi nezůstávalo nic jiného, než celou cestu meditovat nebo číst v palubní databázi. Tak si 
mnoho věcí zjistil a domyslel. Dospěl k závěrům, že ta Sithka byla Noya, že skutečný cíl pomsty Mistra 
Maruka byl Black Raven, že ta bytost, co teď byla na palubě, byl jeho učedník… 
  
Asi v půlce letu našli v jedné šachtě hranatou klec s dvěma mrtvými plazy. Stejnou klec, která tehdy 
dopadla mezi Jedie. Casor v databázi našel zmínku o těchto zvláštních tvorech zvaných ysalamiri a 
pochopil, že právě ti byli příčinou snadné porážky Jediů na planetě a neschopnosti detekovat černého 
pasažéra na začátku cesty. Evidentně po dvou týdnech uhynuli na nedostatek potravy.  
 
Casorovy myšlenky přerušil kapitán lodi, který ho informoval, že k příletu na Taris trvá jen týden. Loď 
začala vysílat zprávu s nějakými kódy a varováním, aby se ji nikdo nepokoušel před přistáním zastavit, 
jinak exploduje. Zároveň se částečně odblokoval komunikační systém, ale dovoloval komunikovat jen 
s vojenskou základnou. 
 
Okamžitě vyrazili na můstek. Když tam došli, zrovna se z reproduktorů ozval hlas, který chtěl mluvit 
s Mistrem Marukem. Komunikační důstojník na Casora kývl hlavou, a ten se ohlásil. Řekl, že výprava 
dopadla katastrofálně, že Rytířka Jedi Aludra Daru je v kritickém stavu a že Mistr Maruk a ostatní 
Jediové nepřežili. 
 
Nastalo několik minut ticho. Pak se ozval jiný hlas. Byl to Mistr Kao-Cher. Chce vědět, co se stalo. 
Padawan mu vše podrobně vylíčil, nevynechal ani své domněnky. Kao-Cher ho ujistil, že základna 
bude na jejich přílet připravena. Black Ravenův učedník nesmí utéct, Kao-Cher kvůli tomu sežene 
všechny volné Jedie.  
 
A tak začal poslední týden letu této nešťastné expedice. Ale komunikaci mezi lodí a základnou někdo 
zachytil… 
 
Razer už byl v centru galaktického dění příliš dlouho, téměř 30 let. Za tu dobu dokázal věci, o kterých 
se skoro všem ostatním mohlo jen zdát. Téměř z prachu vybudoval Druhou Obchodní federaci s cílem 
pomstít svého otce, generála Grievouse, zrazeného Sithy a zabitého Jedii. 
 
Po nesmělých začátcích zasáhla STF do politického dění rovnou odvoláním Kancléře Gedimana. 
Netrvalo dlouho a STF pomohla odrazit obrovskou armádu intergalaktických útočníků – Yuuzhan 
Vongů. Tehdy poznal svého nejlepšího vojáka, Rustyho Mastera. Ačkoliv to byl droid, mohl se na něj 
vždy a ve všem spolehnout, a to bylo v těchto časech nejdůležitější. Právě Rusty pro něj před lety 
obsadil poslední Hvězdu smrti, která Razerovi pomohla pokořit Jedie a jejich zastánce a vnést do 
srdcí všech bytostí v galaxii jednou provždy respekt z jeho armád.   
 
Razer osobně bojoval a přežil bitvy s desetitisíci nepřátel, včetně takových jako Replikator. V posledním 
desetiletí jeho říše úspěšně vzdorovala spojeným silám prakticky celé galaxie a porazila jeho osobním 
přičiněním tu zrůdnost Profesora. 
 
Přesto jeho impérium nebylo o tolik větší než na začátku. Ano, na rozdíl snad od všech ostatních kdo 
byli u moci před třiceti lety, nejenže žil, ale měl své armády stále pevně v rukou. Ale zdálo se, že 
pokaždé, když dosáhne nějakého fenomenálního úspěchu, vyleze zpoza nějakého zaprášeného šutru 



3 

ještě horší a nebezpečnější nepřítel! Tahle galaxie byla snad prokletá, nebo spíš příliš stará a doslova 
plná oné “Síly“, která jakoby s Razerem bojovala a vždy mu postavila do cesty nějakého hnijícího 
Sitha, nebo ještě většího slizáka. 
 
Když byl ještě mladý, tak se pokoušel “Síle“ porozumět, aby ji využil v boji, dokonce získal několik 
prastarých holocronů, za které by nejeden Sith a možná i Jedi vraždil, jenže toho asi tak před dvaceti 
lety nechal a věnoval se důležitějším věcem. Konec konců jeho robotické tělo a bojové zkušenosti 
neměly v posledních desetiletích s žádným nepřítelem nějaké větší potíže. 
 
Razer díky tomuhle všemu věděl, že ač je v galaxii teď všeobecný mír, nějaká nemilosrdná válka 
znovu brzy přijde. Zrada CSA mu na klidu také nepřidala. Rozhodl se, že tahle už bude poslední, ať už 
tím či oním způsobem, a začal si připravovat trumfy do zásoby. Kitty byla jen jedním z mnoha. 
 
Když před lety STF budovala své vlajkové lodě Shaktara a Rigu, byl ve hře i plán na loď ještě větší 
velikosti, než legendární imperiální superkřižník třídy Executor, ovšem navíc vybavenou technologií 
iontových paprsků, které používala v Klonových válkách vlajková loď Separatistů Malevolence. 
Výstavba však skončila jen u hrubého trupu. Nyní byla výstavba znovu zahájena a na moderních 
technologiích se tentokráte nešetřilo. Loď měla být zcela soběstačná a schopná i několikaletého 
samostatného nasazení, tedy něčeho, o čem se mohlo jiným lodím těchto rozměrů v minulosti jen 
zdát. Nové radikální konstrukční změny zajišťovaly bezprecedentní obranu i proti malým a rychlým 
stíhačkám, které byly zkázou i takových monstrózit jako první Hvězda smrti. 
 
Dalším krokem, kterému moc lidí ve velení STF nerozumělo, bylo přesunutí neznámo kam hned dvou 
droidích pozemních armád a množství zdrojů a průmyslových strojů. 
 
Razer také znovu zformoval legendární armádní sbor “Rusty Mashers“, který před dvaceti lety dokázal 
zpomalit celou předsunutou Vongskou flotilu. Razer nyní trávil celé dny uzavřen ve svých komnatách a 
pozorně studoval prastaré holocrony a kousek po kousku zvyšoval své schopnosti v ovládání Síly, aby 
byl ještě mnohem silnější než doposud. 
 
Aby uchlácholil své nepřátele a aby si mysleli, že stárne, zajel poprvé za celou dobu, co byl ve vedení 
STF, na pořádnou dovolenou, kde si až nečekaně dobře užil a načerpal spoustu nových sil. 
 
Arteis Neith pátral několik týdnů, které mu připadali jako věčnost. Nakonec ale koordináty asteroidního 
pole i konkrétního asteroidu našel. Jeho loď Revadis vystoupila z hyperprostoru a pomalu začala 
klesat na orbitu asteroidu. Byl velmi řídce osídlen. Vlastně na jeho povrchu stála jen jedna pořádná 
stavba. Na palubním počítači se objevily údaje s informacemi o místní firmě, které základna náleží. 
Byla to nějaká firma na vývoj zbraní a nových technologií. Bylo mu jasné, že tady se musí s oním 
tajemným mužem konečně sejít.   
 
Přistál na jednom z vyhrazených míst a vystoupil z lodi. Okamžitě k němu zamířili dva ozbrojení muži. 
Chtěli po něm, aby se identifikoval, ale pak jim došlo, že je to Jedi, a tak zahájili palbu. Na to Arteis 
bleskově zareagoval elegantním aktivováním svého meče a ještě elegantnější otočkou, pomocí které 
odrazil střely zpět k jejím majitelům. Jednoho z nich zabila, druhý však uhnul. Okamžitě začal pálit 
druhou salvu. Arteis ho pomocí Síly zdvihl do vzduchu a donutil ho, aby svoji zbraň použil sám na 
sebe. Nevěděl, jak to udělal, ale najednou v něm Síla pulzovala neuvěřitelnou intenzitou. Cítil všechny 
bytosti v okruhu několika metrů a možná i dál. Nevěděl jak dokázal někoho přesvědčit k sebevraždě, 
ale věděl že to z něj dělá schopného uživatele Síly.  
 
Všiml si, že je zde ještě jedna loď. Poznal republikovou značku. Neotálel tedy a vydal se směrem do 
budovy. Hned jak přišel ke vchodu, ucítil narušení v Síle. Dveře se otevřely a z nich vyšli dva další 
vojáci. Jakmile si Arteise všimli, začali po něm střílet. Arteis uskočil první střele, ale nějak už se 
nedokázal vyhnout té další. Jenže Síla v něm stále pulzovala a dokázal, i když nevěděl jak, střelu 
absorbovat. Ruka v místě, kde měla být popálená, jen podivně zasvětélkovala. Arteis tomu tolik 
nerozuměl. Měl tolik otázek. Jak to, že v něm boj probudil tuto schopnost a proč si toho dříve nebyl 
vědom.  
 
Jeho otázky však nemohly být dále pokládány, protože jej zaměstnala další salva. Elegantně 
proskákal mezi střelami a mečem sprovodil ze světa jednoho vojáka. Druhý, který byl v chodbě, 
nemohl uvěřit svým očím. Poslední věc, kterou udělal, bylo spuštění alarmu.  
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Arteis věděl, že teď to bude horší. Vydal se tedy směrem dovnitř. Následující hodina a půl byla bojová. 
Vojáci se snažili zastavit jeho postup, ale marně. Konečně dospěl k cíli své cesty. Vojáci byli buď 
mrtví, nebo utekli. Nechtěli mít co dočinění s oním strojem na zabíjení. Pomocí Síly vypáčil obrovské 
dveře a vstoupil do místnosti, která sloužila jako sklad. V oné místnosti seděl na jedné z beden muž, 
Zabrak. Meditoval.  
 
Arteis z něj cítil přítomnost Síly. Myslel si, že o něm neví, ale muž ho z jeho omylu rychle vyvedl. Muž 
ho chválí za obdivuhodný výkon – bez pomoci a i bez vzpomínek. Muž otevřel oči a pomalu se 
postavil. U jeho opasku se houpaly dva světelné meče. Říká, že když mluvil s Radou, taktéž byla 
názoru, že by z něj mohl být talentovaný Jedi. Muž říká, že test absolvoval na výbornou. Vysvětluje, že 
ho celou dobu sledoval skrze ono zařízení na zápěstí. Dávalo mu nejen informace o jeho poloze, ale 
také o jeho využívání Síly. Arteis je prý mnohem mocnější v užívání Síly, než kterýkoliv Jedi, kterého 
muž kdy potkal. Arteis o něm chce vědět víc. A o sobě také. 
 
Muž se představuje jako Mistr Enilon. Byl pověřen jeho výcvikem. Vysvětluje, že Arteis je padawan, 
tedy nyní vlastně už plnohodnotný Rytíř Jedi. Je jedním z nejnadanějších studentů, kterého nyní 
Jediové mají. Na tuhle zkoušku sám přistoupil, dokonce i svolil s tím, aby mu byla vymazána paměť – 
nahrál si pouze dvě zprávy. Sérum, které mu vzpomínky vymazalo, zároveň potlačilo jeho spojení se 
Sílou. Ale tento efekt už dávno vyprchal.  
 
Arteis však nevěří, že to byl jen test. Pokoušeli se ho zabít vojáci a předtím dokonce i Sithové. Enilon 
však vysvětluje, že na něj stačilo vypsat pár odměn a rozhlásit, že ve své paměti má uloženu dobře 
zakódovanou choulostivou informaci ohledně Sithů. Navíc tato základna byla zločineckým doupětem, 
které obchodovalo s jistou organizací, která Řádu škodila. Jako důkaz Enilon Arteisovi spouští onu 
druhou nahrávku. Je na ní Arteis, který vysvětluje vše, tak jak popsal Enilon.     
 
Arteis konečně všemu uvěřil. Enilon říká, že zkoumal Sílu a tak ví, jak z něj i ze sebe udělat mnohem 
mocnější Rytíře. Arteis v tu chvíli ucítil, jak v něm sílí Temná strana. Enilon to nijak nezakrývá. Temná 
strana Síly by Arteisovi zajistila skutečnou moc. Enilon byl mezi Jedii mnoho let, ale dělalo se mu 
z nich špatně. Věděl, že je silnější, než oni. A začal i hledat svého potenciálního učedníka. Toho našel 
právě v Arteisovi.     
 
Ale Arteis je věrný Jediům. Chce Enilona předvést před Radu, která rozhodne co s ním. Pomocí Síly 
mu odňal světlené meče z opasku a přitáhl si je. Mistr na to však rychle zareagoval a přitáhl si meče 
zpět, a s nimi i ten Arteisův. Zároveň Arteise přitlačil ke zdi. Vysvětluje mu, že Arteis je pro něj velmi 
důležitý. Ale ten se mu nikdy nepodvolí. Enilon tedy Sílou vytasil nůž a přisunul ho Arteisovi k tváři. 
Pak se z místnosti ozval křik…  
 
Bylo to už půl roku kdy se Kate Terriková stala Kitty – tajnou agentkou STF. Přesto si stále na své 
nové tělo a hlavně život nemohla zvyknout. Ne že by byla otrokem podvědomého programu, jako v 
prvních měsících, kdy prodělávala brutální výcvik v tajných základnách po celém území Razerovy říše, 
ale normálně, nebo dokonce „v pohodě“ se rozhodně necítila, to neustálé napětí ji přivádělo k šílenství. 
 
Většinou šlo o maličkosti, ale neuplynul den, aby se nepřihodilo něco, co by jí její stav výmluvně 
nepřipomenulo. Třeba jednoho dne ráno – seděla v jednom z nejluxusnějších dámských klubů na 
Novém Alderaanu, kde měla důležitou schůzku s vrchní královskou komornou, která sice nebyla nijak 
vlivná, ale zato znala mnoho špinavých tajemství z vysoké společnosti a byla je ochotna za dobrou 
cenu prodat. 
 
Schůzka už se chýlila ke konci, když na ni nemotorný číšník vylil lepivou obdobu místního vína. Trik 
byl v tom, že Kitty si uvědomila co se stane, už když to nemehlo za jejími zády zakoplo. Jenže, aby se 
neprozradila, musela potlačit prvotní reflex, který mu chtěl urazit rukou hlavu, pak se musela nechat 
tou břečkou polít, a nakonec jako správná novoalderaanská dáma udělat scénu a jít se „čančat“ na 
toalety… 
 
Zrovna si svlékla svůj elegantní hedvábný kabátek, pod kterým toho už moc nebylo, když jí její 
nadlidský sluch pověděl, že elektronické zamykání dveří bylo aktivováno a s boční stěnou z lesklého 
černého kamene se brzo něco přihodí. A skutečně, ta se v mžiku odsunula a z tajného výklenku na ni 
v tu ránu mířily čtyři nablýskané blastery. 
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Kitty měla znovu co dělat, aby do onoho místa instinktivně neodpálila zpod nehtu svého ukazováčku 
žiletkovou minibombu, která by jistě rozmetala i sousední pánské záchodky a nadělala pěkný svinčík. 
 
Z výklenku vykročili tři muži. Jeden muž byl hrubých rysů, oblečený ve vojenské vestě. Mířil na ní 
dvěma pistolemi. Další dva byli oblečeni ve společenských oblecích a vyzbrojeni puškami speciálních 
jednotek Galaktické ligy.  
 
Kitty se rozhodla hrát blbou. Koneckonců byla na tajné misi, budova byla pod dohledem kamer a 
nechtěla proto budit moc rozruch. Muž ji však rovnou vysvětluje, aby na ně nic nezkoušela. Moc dobře 
ví, co je zač a co tu dělá. Muži chtěli Kitty odvést.  
 
Nezbývalo, než chlápky poslechnout. Třeba zjistí, pro koho pracují, pomyslela si. Že jde o profesionály 
poznala hned, ven šli totiž vchodem pro zaměstnance a teď bylo jasné, že i číšník ji polil naschvál. 
Venku na ně už čekalo nenápadné, ale bytelné vznášedlo a po pár minutách rychlé cesty přistáli v 
liduprázdné průmyslové oblasti na střeše jakési továrny. 
 
Když se za nimi zvedlo vojenské silové pole, Kitty bylo jasné, že jde do tuhého. Tohle byla na první 
rentgenový pohled dobře organizovaná základna a ne jen přechodné doupě žoldáků, nebo kancelář 
nějaké korporace, jak si původně myslela. 
 
Za pár minut už byla řetězy připoutaná ke kovovému křeslu a poslouchala proud otázek. Když na ně 
odpověděla mlčením, chlápek ve vojenské vestě zkřivil obličej, zrudnul a začal na ní řvát, že všechny 
informace z ní nakonec stejně dostane. Na to popadl ze stolu jakousi obrovskou obstarožní papírovou 
knihu a začal s ní Kitty mlátit hlava nehlava… 
 
Chlápek do ní takhle mlátil už něco přes hodinu. Kitty sice nevěděla z čeho má po své úpravě lebku, 
ale musel to být kvalitní materiál, protože se jí hlava vůbec nemotala ani nebolela. Ale její obličej byl 
na maděru, všude byla spousta krve. Vyšetřovatel funěl, zřejmě ho to neustálé mlácení unavilo, ale 
zjevně si situaci užíval, protože najednou se mu zachtělo ji sexuálně znásilnit.  
 
A to byl moment zlomu, Kitty přestala odporovat svému podvědomí, její noha přetrhla řetězy a nakopla 
toho chlápka mezi nohy až vylétl půl metru nad zem. Pak se v mžiku osvobodila a chtěla po něm znát 
přístupové heslo. Vyšetřovatel však kromě pronikavé bolesti v rozkroku nic nevnímal a v křečích se 
svíjel na podlaze. Zpoza dveří se ozývali další muži. 
 
Kitty si jich nevšímala a začala vyšetřovatele šacovat. Našla bezpečnostní kartu, kterou okamžitě 
vrazila do nejbližšího terminálu. Karta poskytovala široký přístup do počítačového systému základny a 
to bylo vše, co potřebovala. Teď se teprve droidí augmentace v ní naplno vyplatily. Během pár minut 
získala přístup k celému systému, ve kterém byly všechny informace, o kterých si STF mohlo nechat 
zdát. Když je přinese, Razer ji možná propustí, pomyslela si. 
 
Kitty se totiž nacházela přímo uprostřed hlavní zpravodajské základny Galaktické ligy. Neváhala a do 
místního disku a své interní paměti začala stahovat všechna důležitá data, od pozic a identit agentů a 
armádních důstojníků, přes zprávy rozvědky o pohybu Jediů a Sithů, až po nejnovější technologické 
novinky a osobní deníky vojáků. 
 
Obranný systém základy ale nebyl ani zdaleka bezzubý. Hlavní počítač si průniku okamžitě všimnul a 
ačkoli ho nedokázal zastavit, alespoň spustil plošný alarm 10. úrovně. Z reproduktorů po celém 
komplexu se začalo ozývat poplašné vrčení a hlas, který svolával všechny vojáky do zbraně. 
 
Dveře do mučírny se začaly tavit a ventilace začala z místnosti odsávat vzduch. Kitty nezazmatkovala, 
vytrhla z terminálu disk, ještě jednou nakopla do břicha ze země se zvedajícího vyšetřovatele, sebrala 
z věšáku jeho dvě pistole, napřáhla ruku a reverzním magnetismem napůl protavené dveře vyrazila ze 
zdi. 
 
Hrstku zmatených vojáků válejících se po výbuchu na zemi několika dobře mířenými ranami z pistole 
vyřídila a i s diskem v ruce pokračovala k místnímu archivu a přes něj dál až k východu ze základny. 
Všechny, kteří se jí postavili do cesty, snadno zlikvidovala bojovým uměním a mistrnou střelbou 
z pistolí. 
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Stoorge byl právě nucen k likvidaci teroristické operační buňky STF, respektive oficiálně „nezávislé", 
ačkoliv i každý předškolák by si byl schopný všimnout důkazů ukazujících na konexe právě na STF. 
Tohle chlácholení Republiky sama sebou, že se nejedná o nic závažného, začínalo každému z SDU 
(Special Defense Units) pěkně pěnit krev. SWORDů bylo asi desetkrát více než na začátku projektu, 
ovšem i tak byly jejich počty nedostatečné a ani na standardní poměry dobře trénované zbylé složky 
SDU je nemohly nahradit. 
 
Dnes zemřeli dva dobří vojáci, ačkoliv Stoorge to nevěděl, jen předpokládal, že byli dobří – jakási 
vojenská slušnost předpokládat, že padlí na bojišti jsou výběrem té nejčistší morálky z Galaxie. 
Stoorge byl při zásahu jediný člen SWORDu, nikdo z velení nepředpokládal tak velké trable, aby 
uvolnili celý tým. Potřebovali ho, zdá se, jinde. Typické. 
 
Průšvih se narodil už při takzvaném „klepání na dveře". Byli to právě ti dva před ním, první v lajně. 
Standardní formace se rozpadla ještě dřív, než se rozplynul dým po výbuchu „otvíráku", jak bylo 
přezdíváno směrové výbušnině k otevírání dveří. Sotva postřehnutelný stín humanoidního těla popadl 
muže vpředu, bylo jasné, že náraz na stěnu mu rozdrtí lebku, ale jako by to nebylo málo, útočník mu 
stiskem jedné ruky málem utrhl hlavu. Takový byl ocelový stisk implantáty vylepšených lidí. Druhý 
kyborg nebyl za tím prvním o moc pozadu a jeho pěst projela druhou obětí z řad SDU jako by ten muž 
byl z papíru. 
 
Stoorge nezpanikařil, viděl už dost smrti, dvě další na tom nic nezmění. Věděl jak bojovat s touhle 
špínou, co musí vyměnit půlku těla, aby v boji za něco vůbec stála. Mají s transplantátem pocit, že je 
nedokáže nikdo zastavit. Což je omyl, který jim Stoorge velice rád prokáže. Síla, odolnost i rychlost, v 
tom všem mohli člověka předčít. Nicméně mozek za těmi součástkami je pořád stejný. 
 
Oba kyborgové se svými ocelovými pažemi po Stoorgovi sápali, nicméně ten byl o krok před nimi, byl 
totiž profesionál, jako profesionál myslel a jako profesionál uměl svoje tělo v rytmu ovládat mnohem 
lépe než tihle amatéři. Oba nebezpečné údery jen projely vzduchem, kde před půl vteřinou „prolétl" 
Stoorge. Tímto manévrem sobě koupil velice krátký palebný čas na oba kyborgy a zároveň nebránil 
zbytku jednotky SDU v palbě. Zaměřil se na (podle vzhledu) fyzicky slabšího a na jeho tělo stihlo 
dopadnout několik výstřelů, z nichž některé byly pokožkou absorbovány, ale některé si našly cestu 
skrz zbytkovou organickou tkáň. Kyborg zaúpěl, když ho v podstatě ve stejné chvíli zkropila i palba 
zbytku komanda. To by byl jeden, ať už je poškozený nebo mrtvý, starat se o něj už není třeba. 
 
Stoorge dopadl a jeho pohybová energie ustala. Věděl, co bude následovat. Druhý terorista se na něj 
vrhnul. Naneštěstí pro něj si zvolil velice nešťastnou pozici a Stoorge na něj udeřil – malý trik z tříd 
elitních bojových umění Galaxie ještě za vlády Fatzara. Sounožný kopanec působil na oběť velkou 
silou, zatímco proveditel necítil téměř nic. Stoorge dopadl a nedal druhému kyborgovi šanci. Než vstal, 
hodil pod něj elektro-granát, nejúčinnější zbraň proti jakékoliv droidí špíně. 
 
Ačkoliv ani Stoorge úplně neodhadl dosah granátu a jeden výboj s ním šlehl do úplně jiného rohu 
místnosti. Když se rozkoukal, věnoval povalené mase šroubů a masa jeden pohled. Skóre bylo 
vyrovnané. Jeho šestý smysl se spustil okamžitě a tak vystřelil do nejtmavějšího kouta místnosti, kde 
výstřel projel připravenou zbraní a zároveň připravil jejího vlastníka o tři prsty. Stoorge mu vyhrožuje, 
že mu ustřelí i zbylé tři ruce, pokud se nevzdá. Byl to příslušník druhu, který často v takovýchto 
buňkách hraje úlohu inženýrů. Tenhle už droidy opravovat nebude, alespoň ne všema čtyřma... 
 
Stoorge hleděl do prázdného rohu šatny místního štábu SDU. Začínal se v tom velikém kolotoči stále 
stejného zabíjení ztrácet. K čemu bojovat za lepší zítřky, když čím víc bojujete, situace se ještě víc 
zhorší. Boj byl všechno, co znal, co uměl a co chtěl dělat, ale tak nějak chtěl vidět ve své snaze nějaké 
výsledky. 
 
Ozval se syčivý zvuk, jak se dveře místnosti otevřely. Stoorge poznal starého známého Jedie, který 
znal SWORD nejspíš víc než většinu svých spolubojovníků z řádu Jedi. Byl to Torrion. Přinesl mu 
datapad se zadáním nové mise. Stoorge však namítá, že má s STF příliš mnoho práce, ale Torrion ho 
ujišťuje, že spravedlnost se dostane na každého. Tato mise je momentálně mnohem důležitější.  
 
Souvisí to se záhadnými explozemi na Coruscantu a Grizmalltu. Torrion vysvětluje, že tyto exploze 
způsobily mohutné narušení Síly, což Detektor výkyvů Síly snadno odhalil. Některé oblasti galaxie je 
nyní schopen prozkoumat mnohem lépe, zatímco jiné naopak vůbec ne. Během tohoto průzkumu se 
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mu podařilo objevit dlouho pohřešovaného Mistra Koba – nachází se na planetě Orn Kios, hluboko 
v Sithské říši. Kobe je nyní pro Řád velmi důležitý. Jediové přišli již o mnoho členů a mnoho informací, 
které tito členové věděli. Kobe je jako žijící pokladnice vědění. Zná mnohé části archivu, které Jediové 
potřebují. Je nutné Koba přivést zpět.   
 
Stoorge má příliš málo lidí na tuto misi. Torrion mu však říká, že se k nim cestou přidá ještě jeden 
Jedi, Arteis Neith. Poletí tam týmovým plavidlem, Saber, které je vybaveno maskováním. Je zřejmé, 
že po Kobovi půjdou i další… 
 
Scorch seděl v temnotě své komnaty na stanici obíhající jeden ze Squebexských měsíců, prakticky 
jediným zdrojem světla přicházející z jeho směru bylo levé červené elektronické oko, suvenýr, který si 
odnesl po šarvátce s jedním z Profesorových poskoků. 
 
Dveře se otevřely a vstoupila dvojice nejlepších rytířů z jeho řádu Šedých Jediů. Před lety opustili řád 
Jedi kvůli nevoli, jakou působil jejich vztah u většiny jejich spolubojovníků. Šerá stráž s tím problémy 
nemá, alespoň do té doby, dokud plní své povinnosti. 
 
Scorch jim připomíná, že když vstoupili do jeho řádu, slíbil jim, že je nikdy nepostaví proti řádu Jedi… 
Jediové díky posledním poryvům v Síle objevili polohu bývalého Velmistra Koba. Scorch od něj 
potřebuje získat jednu jistou věc, prý je to v zájmu celé galaxie. Scorch předal datapad s bližšími 
informacemi rytíři Sideriusovi. Scorchovi je jedno, jak to udělají, ale tahle věc má prioritu nad čímkoliv 
jiným. Siderius a jeho společnice, rytířka Gertica, se vydávají na cestu. 
 
Nejradši by letěl sám, ale moc dobře věděl, proč teď musí zůstat tam, kde je. Jestli má plán fungovat. 
Otočil svoje pohodlné křeslo k oknu a skrz průhlednou ocel pozoroval téměř hotovou stavbu lodě Kill 
Star, vycházející z třídy Eclipse, jen má pár skrytých překvapení. 
 
Podivná velká temná místnost s dvěma trůny, přičemž ten podstatně vyšší je prázdný. Na nižším se v 
obláčku temné aury opájel sladkým pocitem přítomnosti Temné strany zkušený Sithský rytíř, jeho kápě 
zůstávala i v soukromí nasazena. 
 
Najednou se otevřely gigantické dveře, které dovnitř, krom nového zdroje světla, vpustily bývalého 
bojovníka Světlé strany, Re-Rose – Jedie, který přijal Temnou stranu, aby dosáhl svého plného 
potenciálu. Došel po krvavě rudém koberci vedoucím jako pruh středem sálu až před svého mistra a 
uctivě poklekl. 
 
Mistr z ničeho nic pověděl, že právě „to také pocítil“. Nastal tedy čas. Re-Rosovi přikazuje, aby letěl na 
Orn Kios a zbavil je toho problému. Nemá šetřit nikoho. Každý, kdo mu zkříží cestu prostě zemře. Re-
Ros úkol přijal a vydal se na cestu. 
 
Stanice na oběžné dráze planety Almania sledující okraj galaxie zachytila přibližující se neznámý 
objekt ve tvaru koule. Přilétal z Mezigalaktické prázdnoty, což bylo neobvyklé. Ze stanice byl vyslán 
průzkumný letoun s úkolem zjistit, jestli je nebezpečný a když tak ho přitáhnout za účelem výzkumu. 
Letoun objekt prohlédl a vyslal zprávu stanici i velení Sithské říše. Objekt se umí sám pohybovat, je 
sytě černé barvy, dokonale hladký, bez jakýchkoliv vnějších systémů. Uvnitř nebyly zaznamenány 
žádné elektronické systémy. Člen posádky, který umí ovládat Sílu, zjistil, že kolem objektu je nějaké 
pole, kterým Síla neprostupuje. Prý to připomíná pole, které vytváří ysalamiriové. Jinak ale nevypadá 
nebezpečně. Bude tedy odtažen na stanici. 
 
Jenže letoun nemohl objekt zachytit vlečným paprskem ani magnetickým hákem, takže musel použít 
harpuny, které se jinak užívají k odstraňování trosek. Na stanici bylo zjištěno, že povrch objektu sám 
opravuje poškození, které mu harpuny způsobily. Nakonec byl tedy zase dokonale hladký. Velení 
stanice raději objekt obklíčilo hlídkovými loděmi s namířenými zbraněmi. 
 
Mezitím uvnitř objektu… Byla to vesmírná loď. Poplašný alarm probudil ze spaní jejího jediného člena 
posádky, Sienra. Rychle se rozhlédl kolem, ale nikde neviděl žádný displej ani konzolu ovládání. Za 
jeho zády se ozval droid, který ho informoval, že loď se ovládá pomocí neurálního křesla, na kterém 
seděl. Sienro si vzpomněl, že tahle loď byla postavena podle jeho návrhu. Jenže jeho vzpomínky byly 
stále ještě velmi chaotické. Aktivoval tedy křeslo a napojil se na systémy lodi. Chtěl zjistit, co se děje.  
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Dozvěděl se, že byl nalezen nějakými loděmi a odvlečen k nějaké stanici. Na nic už nečekal a zapnul 
motory. Loď vyrazila takovou rychlostí, že ji nikdo nemohl pronásledovat. Sienro nastavil kurz do těsné 
blízkosti slunce, aby načerpal energii. Sem se za ním žádná loď nemohla dostat, protože by ten žár 
nevydržela. Sienro požaduje od droida další odpovědi. Chce vědět, kolik takových lodí, jako je tahle, 
ještě existuje. Droid mu odpověděl, že tohle je jediný prototyp, u kterého neurální ovládání funguje. 
Ale podle odhadů přestane fungovat během půl roku.  
 
Sienro ví, že půl roku mu bude bohatě stačit, aby vykonal svůj závazek. Potom raději zemře, než aby 
žil dál, zvlášť po tom, co mu udělali. Jeho prvním cílem je planeta Myrkr. Musí tam vrátit ysalamiri, 
které měl na palubě v zajetí. To oni skutečně stáli za jeho ochranným polem. Vzpomíná si, jak na nich 
Sithové dělali experimenty… stejně jako na něm samotném. 
 
Mezitím ke stanici u planetě Almania přiletěla loď Sithské říše. Aniž by cokoliv řekla, zahájila palbu na 
všechny hlídkové lodě a pak i na stanici samotnou. Vše bylo zničeno, beze svědků.  
 
Sienro se probudil, když jeho Sférická loď dorazila k Myrkru. Napojil se na senzory a prohlédl si terén. 
Pak s lodí přistál do odlehlého místa a aktivoval holografické maskování. Na hladkém povrchu lodi se 
sám od sebe vytvořil průlez. Sienro vypustil ysalamiri do přírody a pak se i s droidem vydal do města. 
Droid ho varuje, že beze zbraní to může být nebezpečné, ale Sienro ho ujišťuje, že zbraně nebudou 
třeba. Navíc tu může být něco, co Sienrovi pomůže. 
 
Ve městě uviděli skupinu lidí, která byla obklíčena bojovými droidy. Velel jim jakýsi potetovaný muž 
v černém hábitu, který se vyptával na lodě, které přiletěly v posledních dvou dnech. Pak si všiml 
Sienrova droida a zavolal si ho k sobě. Je překvapen jeho přítomností, protože sám nechal všechny 
místní droidy zničit. Ptal se ho, odkud je. Ale droid mu odpověděl drze, což muže naštvalo. Aktivoval 
červený světelný meč – byl to Sith. Vrhnul ho po droidovi, ale meč byl v půlce letu zachycen Sienrem, 
který vystoupil z davu.  
 
Sith se na něj vrhl holýma rukama, ale Sienro ho Sílou vyzvedl do vzduchu. Je překvapen, že ji 
dokáže používat. Sienrův droid se zatím zmocnil blasteru a postřílel všechny sithské droidy v okolí. 
Jeden blaster pak podal i Sienrovi. Droid toho o Síle moc neví, takže jeho otázky nemůže zodpovědět. 
Náhle odkudsi vystřelil další blaster. Trefil Sitha stále visícího ve vzduchu. Byl zabit. Ze stínu vyšel 
muž, který Sienra očividně poznává. Prý je výsledkem Projektu Stín, ale je překvapen, že byl úspěšný. 
Piráti prý navíc napadli a zničili základnu, kde probíhal. 
 
Sienro prý obsahuje DNA ysalamiriů a také vornskrů, kteří pomocí Síly loví. Umí tedy Sílu nejenže 
používat, ale také ve svém okolí rušit. Muž je rád, že Sienra nalezl. Ještě mu může být prospěšný. 
Muž vytasil světelný meč, taktéž červený, a vrhl se na něj. Sienro však uhnul a blasterem trefil Sitha 
přímo do srdce. Bylo po všem. Sienro ví, že se musí pomstít Sithům, kteří na něm prováděli všechny 
ty hrozivé experimenty. 
 
Náhle však Sienro padl na kolena. Začal se potit a z jeho četných jizev začala téct krev. Droid ho 
informoval, že v něm mutuje další DNA, která se postupně kombinuje s jeho vlastní. Je to bolestivý 
proces, který bude trvat několik hodin. Droid mu podal tišící léky. Sienro dal droidovi datapad s úkoly, 
které musí splnit, a sám se vrátil k lodi, aby si odpočinul. Sienro si teprve nyní všiml, že ten droid se 
jmenuje TP501.  
 
Cestou zpět, když se prodíral džunglí, ho však napadl další Sith. Sienro byl vyčerpaný, nemohl se 
bránit. Už se smiřoval se smrtí. Náhle však odkudsi přiskočil vornskr, Sitha napadl a zabil. Zvíře pak 
Sienra doprovodilo až k lodi, kterou hlídalo. Vypadalo to, jako by bylo ochočené. Nechtělo jít pryč a tak 
ho Sienro vzal na palubu. Sférická loď potom odstartovala a ukryla se opět v blízkosti slunce, aby 
načerpala energii. TP501 zatím kontroloval Sienrův zdravotní stav. 
 
Dark Garra již půl roku cestoval napříč neprozkoumanými končinami galaxie, pátrajíc po sithských 
artefaktech. Našel jich mnoho, ale žádný, který by poukazoval na umístění legendárního brnění 
Sith’ari.  
 
Byl rozhořčen neschopností svých průzkumných čet. Navštívil stovky planet, jenže pokaždé se jednalo 
buď o holocron nebo o nějaký předmět nabitý Temnou stranou Síly. Garra jich měl ve své kajutě 
desítky, učil se z nich a ty příliš nebezpečné ničil. 
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Garra studoval historii Sithů, od jejich zrodu až po současnost, aby se poučil z chyb a pádů Temných 
lordů a Jediů před ním, a aby se dozvěděl něco víc o Síle, kterou si nejdřív musel podrobit a přinutit ji, 
aby mu sloužila. To byla pravá cesta Sith’ari, ovšem aby Sílu plně ovládnul, musel ji pochopit, a 
k tomu byla vhodnější Světlá strana Síly. Proto se učil i z jedijských holocronů.  
 
Garra byl každým dnem silnější a silnější. Jeho genetická úprava posílená Temnou stranou Síly 
fungovala skoro zázračně. Jeho mozek pracoval mnohem lépe než lidský, proto se za krátkou dobu 
naučil mnoho o Síle, válečnictví ale i strategii. Jeho tělo dokázalo pracovat stejně tak efektivně, ale to 
nebyla jeho hlavní výhoda. Ta se nacházela v utajení. Nikdo nevěděl, že Garra se změnil a že umí 
používat Sílu. Nikdo si ho nevšímal a to mu neuvěřitelně vyhovovalo, jelikož měl volnou ruku prakticky 
ve všem, co dělal. 
 
Jednoho dne seděl Garra ve své kajutě a meditoval, když najednou ucítil velice povědomou Temnou 
stranu Síly. To ukazovalo na další cenný artefakt. Garra zavolal na můstek a loď zastavila u jakési 
pouštní planety. Z křižníku vyletěl výsadkový člun, s Garrou a dvěma komandy na palubě. Po průletu 
atmosférou byl ovšem napaden domorodci na okřídlených ještěrech, kteří plivali tak koncentrovanou 
kyselinu, že člun byl během pár minut zničen. Havaroval do písečné duny. 
 
Když se Garra a jeho vojáci vzpamatovali, byli domorodci už pryč. Garra cítil tu Sílu vycházet odkudsi 
ze severozápadu, a tam se také vydali. Bylo úmorné vedro, díky třem sluncím, které pražily na poušť. 
Cestou ale narazili na velké stromy, které obsahovaly mnoho vody. Po několika hodinách putování 
konečně dorazili na místo, kde se nacházela hrobka. Z ní vyzařovala Síla. 
 
Garra vyrazil neohroženě kupředu. Vešel dovnitř a prošel delší chodbou až k sarkofágu. Po cestě viděl 
mnoho koster, zřejmě lidských, a pak ještě něčeho většího, co vypadalo jako pouštní drak. Když přišel 
do místnosti se sarkofágem, rozzuřil se. Někdo tu už byl před nimi. Sarkofág byl otevřený a prázdný. 
Garra komandům přikázal prohledat celou planetu a pobít vše, co bude klást odpor. Pak zavolal svůj 
křižník a vydal mu rozkaz vypustit všechny transportéry s dalšími muži a jako doprovod i stíhačky, aby 
se postaraly o ty domorodce. 
 
Po pár minutách se z nebe začaly snášet transportéry. Jakmile dosedly, objevili se domorodci na 
létajících ještěrech a hned začali útočit na stíhačky. Několik jich zničili, ale pak byli rozstříleni na kusy. 
Pak přiletěl další domorodec, ten však letěl na ještěrovi jinak zbarveném. Garra z něj cítil velkou Sílu, 
Temnou stranu. Domorodec vyrazil vpřed velkou rychlostí, stíhačky na něj nestačily reagovat, mnoho 
jich bylo sestřeleno. Způsob, jakým ten humanoid řídil svoji příšeru, byl neuvěřitelný. Ani stíhačky 
nemohly tak dobře manévrovat. Když byly všechny zničeny, domorodec odletěl pryč.  
 
Garra nařídil, aby ho křižník sledoval z orbity. Ukázalo se, že pár kilometrů na západ mají domorodci 
město. Garra naskočil na jeden z transportérů a letěl nízko nad zemí až k onomu městu. 
 
Rytíř Jedi Kean Rhysode se nudil. Místo toho, aby zbavoval Galaxii Sithů a slečinky panenství, Rada 
ho poslala na tuhle bezvýznamnou misi – doprovázet skupinku republikových vědců na nějakou 
planetku blízko okraje Mezigalaktické prázdnoty. Prý se tam vyvinula nějaká pokročilá forma života, 
schopna manipulovat se Sílou, a začaly se objevovat náznaky civilizace, nebo něco v tom smyslu. 
Jako kdyby ho to mělo zajímat.  
 
Jistě, Nová Republika přísně tajila existenci planety, aby se nekontaminovalo prostředí a nenarušil 
přirozený vývoj nové potencionální galaktické rasy, dokonce tady měla i pozorovací stanici a menší 
flotilu, ale to mohlo zajímat leda tak nějaké vědce, ne slavného a pohledného Rytíře Jedi, jakým byl 
on…  
 
Nebo alespoň tak se viděl. Jinak to byl průměrný student s průměrným nadáním v Síle, ale obrovským 
egem, hrdý na svůj vzhled a vysportovanou postavu. Jeho neustálé chvástání všem po chvíli lezlo na 
nervy. Dokonce i jeho mistr se ho už potřeboval alespoň na chvíli zbavit, tak ho poslal na tuhle misi.  
I když let trval jen pár hodin, připadalo mu to jako věčnost – vždyť tu neměli ani zrcadlo! Naštěstí jeho 
trápení ukončil výstup z hyperprostoru.  
 
Když se ale vydal na můstek, pocítil něco zvláštního. Jeho neklid rostl každým dalším krokem. 
Najednou měl pocit, jako by mu něco vyrvalo srdce z hrudě, pocítil obrovský chlad. Pak došel na 
můstek a průzorem uviděl planetu. Na pohled působila normálně, ale v Síle nic necítil.  
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Už i posádka začínala být neklidná, protože stanice i flotila zmizela. Ultravýkonné skenery na palubě 
nedetekovaly žádný život na planetě, ani v blízkém okolí. Najednou se nedaleko nich objevila loď 
záhadných mnichů Aing-Tii, po chvíli však stejně rychle zmizela.  
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádný chytřejší nápad, vydali se na planetu. Na povrchu je přivítalo 
mrtvolné ticho. Všechno vypadalo nepoškozeně, ale nikde neviděli ani jen náznak života – dokonce 
ani mikroorganizmy, které by rozkládaly mrtvou biosféru. Pro Keana to byl šok. Celý život byl zvyklý 
vnímat svět kolem sebe prostřednictvím Síly. Cítil se hůř, než kdyby oslepl. Něco vysálo veškerou Sílu 
z celé planety a zahubilo miliony myslících bytostí a miliardy živých organizmů… 
 
Ten, kdo zachytil komunikaci mezi lodí Jediů a Mistrem Kao-Cherem, byla Aliance spásy, respektive 
její odposlouchávací stanice na Codian Moon, kde zrovna zasedala rada vůdců. Jako první se ozval 
Mandalore Spasitel. Aliance nemůže dopustit, aby ta jedijská loď dorazila k cíli. Taris se nachází příliš 
blízko jejich hranic. Taková koncentrace Jediů by mohla snadno přilákat Velké zlo – Black Ravena. 
Nesmí pustit Jedie na Taris. Mandalore navrhuje jeho blokádu. Pokud se Jediové pokusí přesto 
přistát, vyhlásí jim válku. 
 
V místnosti nastal rozruch. Vůdci se dohadovali mezi sebou, i na dálku se svými vládami. Vyhlásit 
zákaz vstupu Jediům na území Aliance spásy je jedna věc, ale vyhlásit válku… Pak se ozval nejvyšší 
vyslanec Aing-Tii Char’Lo. Právě obdržel zprávu od hlídkové lodi na okraji Galaxie. Objevila další 
vysátou planetu. To už je celkem 121 zničených planet. Zatímco při ostatních měli jen nepřímé 
důkazy, že Jediové nebo Sithové byli na povrchu, tentokrát mají i přímý důkaz – na orbitě zachytili loď 
s minimálně jedním uživatelem Síly na palubě. 
 
Po chvíli mlčení se ozval Dothalar Werner z CSA. Už nemají pochyb. Velké zlo vyhledává uživatele 
Síly a likviduje přitom celé planety, přičemž se zvětšuje. Zatímco zezačátku nacházeli jednu planetu 
týdně, teď už je to každý den. Možná měli válku Jediům a Sithům vyhlásit už na začátku, ale snad 
není pozdě. Jestli má Lord Kraetus – de facto zakladatel Aliance spásy – pravdu, a zatím ji měl ve 
všem, pokud se Velké zlo nebude mít čím živit, pohltí samo sebe a Galaxie bude v bezpečí. 
 
Po několika hodinách bylo rozhodnuto. Aliance spásy vyhlásí válku Sithům, a taky Jediům, pokud se 
odmítnou stáhnout z Galaxie. 
 
Garra a jeho jednotky dorazily k městu domorodců. Bylo mezi těmi velkými pouštními stromy. Garra 
vystoupil z transportéru a šel rovnou k hlavní bráně. Komando bylo zamaskované a šlo jen pár metrů 
za ním. Garra se představil a pohrozil, že když mu nevydají ten artefakt, bude město zničeno. 
 
Brána se otevřela a v nich stála tlupa domorodců s podomácku vyrobenými meči a oštěpy. Něco na 
Garru volali, ale ten jim nerozuměl. Vydal rozkaz k palbě. Komando postupovalo vpřed a domorodci se 
začali stahovat, přičemž házeli své primitivní zbraně. Bylo to skoro komické, až do té doby, než se 
objevila banda domorodců na létajících ještěrech, kteří zasypávali komando kyselinou. To však 
opětovalo palbu a všechny sestřelilo. 
 
Najednou z koruny stromu vyletěl ten domorodec s jinak zbarveným ještěrem. Garra ho chtěl zastavit 
Sílou, ale z nevysvětlitelných důvodů to nefungovalo. Domorodec vylétl z města a snažil se uletět, ale 
to Garra nechtěl dovolit. Nařídil jednomu transportéru, aby ho sledoval. Domorodec si toho však po 
chvíli všiml a zaútočil na něj. Transportér havaroval do pouště a explodoval. Z plamenů vyšel Garra. 
Domorodec o něm věděl. Oba se připravovali na boj. 
 
Domorodec vyletěl nahoru, aby nabral výšku, a střemhlav se spustil na Garru. Když byl tak třicet metrů 
od něj, ještěr začal plivat kyselinu. Garra pomocí Síly uhýbal všem útokům, ale neměl jak zaútočit, 
protože domorodec létal vysoko a Síla na něj nefungovala. 
 
Garra však dostal nápad. Sílou zvedl ohromné množství písku, které vytvaroval do podoby ruky, a 
snažil se jím protivníka srazit k zemi. Ten však byl velmi obratný a ruce snadno uhnul, přičemž 
vypouštěl další kyselinu. Garra vytvářel další a další písečné ruce a taktéž kolem sebe vytvořil štít 
z písku, který tu kyselinu vykrýval. Ve vzduchu už bylo několik stovek tun písku, ale domorodce se 
nedařilo srazit. Garra tedy nechal písek spadnout na zem. Stoupl si na kus vraku transportéru a Sílou 
se vyzvedl vysoko nad zem, na úroveň toho domorodce. Teď si všiml, že domorodec má rukavice, 
které patří k brnění Sith’ari, a že jeho ještěr má na čele přivázaný světelný meč, jako dekoraci.  
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Domorodec byl zmaten, očividně Sílu neznal. Ale přesto zaútočil. Garra to však čekal a rychle vytvořil 
další písečné ruce. Tentokrát jim neuhnul a byl sražen na zem. Domorodec byl v pasti, písek ho 
uvěznil i s ještěrem. Čím víc Garra svíral ruku, tím víc ho tlak písku drtil. Pak Garra sevřel ruku v pěst 
a domorodec i ještěr zemřeli.  
 
Vzal si ten světelný meč i rukavice. Když si je natáhl, obklopila ho černá koule Síly. Jeho midichloriany 
zešílely a začaly se množit neuvěřitelnou rychlostí. To ovšem Garra nemohl vydržet a bolestí omdlel. 
Když se probudil, ležel na ošetřovně svého křižníku. Velitel mu sdělil, že město i všichni domorodci 
byli zničeni. Garra byl velice potěšen, že byl zase o krok blíže. A proto se vydal s vražedným zápalem 
hledat další časti brnění. 
 
Mandalorian se poslední dobou skrýval na Corellii. Věděl, že jeho mise byla již zdárně dokončena, 
takže teď stačilo jen čekat a sledovat, co se bude dít. Neznal pravé záměry svého zaměstnavatele, 
Lorda Kraetuse, ale moc dobře věděl, že nepřinesou nic dobrého. Mandalorian nalezl své útočiště v 
malém opuštěném bytě ve spodních patrech. Nemusel tu nikomu platit nájem, ale potulovalo se tu 
mnoho gangsterů. HK-101 zůstal na palubě Golden Stalker, aby ho hlídal před zloději. Plavidlo bylo 
zaparkované ve starém hangáru.  
 
Mandalorian se vrátil z obhlídky okolí a už se chystal svléknout své brnění, když tu zaslechl podezřelé 
kroky na chodbě. Byl to dupot tak dvaceti mužů. Zastavili se blízko jeho bytu a vyčkávali. To mohlo 
znamenat jen jediné – policejní jednotka. Musela se připravovat na proražení dveří a bleskový útok. 
Mandalorian stihl aktivovat pár systémů v přílbě, ale na získání zbraně už čas neměl. V tu chvíli dveře 
vletěly dovnitř a hned po nich následovalo několik malých granátů, flash-bangů. Jejich oslepující 
záblesky a ohlušující výbuchy by paralyzovaly snad každého, naštěstí Mandalorian měl svoji přílbu, 
která záblesky odfiltrovala a hluk ztlumila. Stejně ale neměl čas. Proto se skácel k zemi a předstíral, 
že to na něj efekt mělo. Policisté zaplnili celou místnost, všichni na něj mířili svými blastery.  
 
Policista mu oznámil, že je zatčen za vraždu agentů Republiky. Vlastně to nebyl policista, neměl jejich 
uniformu. Jeho uniformu však Mandalorian už jednou viděl – nesla symbol SDU, zřejmě jeden z 
vyšetřujících agentů, který to tu měl na povel.  
 
Policisté Mandaloriana zběžně prohlédli. Zjistili, že nemá žádné zbraně. Agent však namítá, aby si 
nebyli tak jistí – je to Mandalorian. Policisté ho spoutali a zvedli na nohy. Agent přikázal odvést ho… 
ale nejdřív chce, aby mu sundali přílbu. Chce vidět, jak vlastně vypadá.  
 
Mandalorian nikdy nechtěl, aby někdo spatřil jeho tvář. A to ani dnes. V okamžiku se policistům vytrhl 
a pořádnými kopy je složil k zemi. Očividně nečekali, že bude až takhle aktivní. Ruce měl stále 
spoutané za zády. Agent se na něj vrhl, ale Mandalorian ho srazil pořádnou hlavičkou – přeci jen 
agent neměl žádnou přílbu, která by ho chránila. Policisté chtěli začít střílet, ale agent, stále ležící na 
zemi, je zastavil. Chce ho živého. 
 
Dva další policisté leželi na zemi. Mandalorian proběhl do vedlejší místnosti, kde využil těch pár vteřin 
k tomu, aby si lehl na záda a přetáhl spoutané ruce zezadu přes nohy. Mandalorian využil své pozice 
a prvního policistu, který vstoupil, kopnul oběma nohama do břicha tak silně, že ho odhodil metr 
dozadu. Bleskově se pak vyšvihl na nohy a další policisty již likvidoval údery rukama.  
 
Interkomem zavolal HK-101, aby ihned přiletěl a odvezl ho odsud. To už u něj zase stál agent a udeřil 
na něj kopem z otočky. Mandalorian ho však vykryl rukama – kop byl tak silný, že rozbil pouta, což 
bylo štěstí. Mandalorian několika údery pěstí poslal agenta zase na chvíli k zemi a skočil si pro pistole, 
které se válely na posteli.  
 
Začal střílet, ale záměrně vedle. Policisté se začali krýt. Volá na ně, že je nechce zabít. Jen chce, aby 
ho nechali jít pryč. Policisté mu však přikazují, aby odhodil zbraně a vzdal se. Mandalorian se je snaží 
přesvědčit, že je na jejich straně, ale policisté ho neposlouchají.   
 
Agent kývl a policisté se připravili na protistřelbu. Mandalorian by neměl šanci, sám se nemohl kde 
krýt. Vteřinu před tím, než by stiskli spouště, však zeď za nimi explodovala. Tlaková vlna srazila 
všechny policisty na zem, někteří byli zasypáni troskami, někteří i mrtví. Venku se vznášel Golden 
Stalker, jehož rampa byla otevřená. Mandalorian rychle sbalil své vybavení a chystal se odejít, ale do 
cesty se mu postavil ten agent SDU. Mířil na něj pistolí. 
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Sděluje mu, že je zatčen. Mandalorian se zastavil. Věděl, že HK-101 nemůže zahájit palbu, protože by 
riskoval také jeho zasažení. Prosil agenta, aby ho nechal v klidu odejít. Ten ale stále trval na svém. 
Mandalorian nenápadně sahal pro pistoli. Agent si toho však všiml a přikázal mu, aby dal ruce nahoru. 
Mandalorian naposledy zkouší agenta přemluvit, ale vše je marné. 
 
Zatímco povídali, Mandalorianovi se nabil jeho zápěstní kanon. V mžiku oka natáhnul pravou ruku a 
vystřelil na agenta. Trefil ho do hrudníku. Agent padl na zem a chrčel. Mandalorian k němu pomalu 
přistoupil a odkopl pistoli, pro kterou se z posledních sil natahoval. Nemůže nechávat svědky. 
Mandalorian vytáhl pistoli a střelil agenta do obličeje. Jeho hlava doslova explodovala a zamazala 
celou podlahu a přilehlé zdi. 
 
Pak nastoupil do Golden Stalker. HK-101 ho pochválil za dobrý boj, ale Mandalorian na to není hrdý. 
Byla to politováníhodná nutnost…. Tady už nemohou zůstat. Odletěli pryč. 
 
Sienro přiletěl k planetě Kuat – tak, aby jeho Sférická loď nebyla nalezena hlídkujícími stanicemi. Ve 
zdejších loděnicích chce vyzvednout nějaké součástky pro jeho loď. Bere s sebou léky, aby mohl utišit 
bolest způsobenou stále probíhající mutací DNA.  
 
V loděnicích se mu povedlo získat nejen součástky, ale také jeden starý vyřazený destruktor, kterého 
se Galaktická liga chtěla zbavit. TP501 pak se Sférickou lodí přistává v jeho hangáru a podle instrukcí 
odlétá do oblasti Maw, poblíž planety Kessel. Jakmile tam destruktor uklidí, má ve Sférické lodi odletět 
do soustavy Helska, kde na něj bude Sienro čekat – ten se sem dostane veřejnou dopravou. 
 
Jenže cesta se trochu protáhla. Dopravní loď byla odkloněna z trasy přes Cejansij, Obroa-skai, Yavin 
a Korriban. Když v lodi zbýval kromě Sienra už jen jeden cestující, nastoupili čtyři další osoby. Ty se 
však postavily k východům tak, aby Sienro nemohl vystoupit. Když dopravní loď opustila stanici a 
letěla dál, osoby tasily červené světelné meče a vrhly se na něj. Byli to Sithové. 
 
Během útoku mu zničili jeho zásoby léků. Sienro se nemohl dobře bránit, byl v nevýhodné pozici. 
Z každé strany na něj útočili dva. Dva se však při výpadu zaklesli světelnými meči do sebe. Sienro této 
chyby využil a tasil blaster. Jednomu Sithovi prostřelil hlavu, druhý však uskočil. Rychle ale dostal 
smrtící zásah do hrudi. Poslední dva Sithové byli schopnější a odráželi výstřely svými meči.  
 
Sienrův blaster byl slabý, takže nedokázal prostřelit trup lodi. Jenže jeden Sith začal svým mečem do 
trupu vyřezávat otvor. Loď ztrácela vzduch, oslabený Sienro pomalu přicházel o vědomí. Servisní 
droidi díru sice začaly rychle opravovat, ale už to nestačilo. Sienro upadl na zem. Poslední, co viděl, 
byl záblesk bílého světelného meče… 
 
Když se Sienro probudil, byl přivázaný k lůžku na ošetřovně nějaké lodi. Jakási togrutská žena se tu o 
něj starala. Zjistila, že jeho tělo není normální – obsahuje mnoho genetických vylepšení a také 
implantátů, které mu pomáhají tato vylepšení ovládat. Jeden z nich je nějaký druh emitoru, který 
ovládá efekt jeho „ysalamiri“ pole – díky němu může rušit Sílu v okolí, zatímco svoji vlastní Sílu může 
používat. Žena mu sděluje, že ho odveze na jistou planetu, kde mu nehrozí žádné nebezpečí. Sienro 
se snažil odpoutat, ale upadl znovu do bezvědomí. 
 
Když se probudil podruhé, byl ve velké bílé místnosti. Kousek vedle něj ležely na stole jeho věci. Na 
sobě měl pouze bílé roucho, které nosívají kněží uctívající bohy sektoru Ronui. V místnosti nebyly 
žádné dveře, byl tu jen lékařský droid. Všiml si ale kresby na stěně, které když se dotkl, dveře se samy 
vytvořily.  
 
Za nimi potkal onu ženu, která mu řekla, aby jí následoval. Šel tedy za ní. Po chvilce vyšli z budovy a 
objevili se v husté džungli. Po hodině cesty dorazili do vesnice, jejíž domy byly vytvořené ze stromů. 
Žena ho zavedla do hlavní budovy uprostřed, sama za ním ale nešla. Sienro vstoupil dovnitř. Na 
zdech místnosti visely různé amulety, uprostřed bylo ohniště. Byla tu další žena, také Togruta, která 
se představila jako čarodějnice Aria. Ví, že Sienro je „Stín“, kterého Sithové ani Jediové necítí. 
Ukazuje v Síle zvláštní stopu, kterou Aria sleduje už několik let, ale až před nedávnem zesílila – to 
když vstoupil do galaxie.  
 
Aria o něm něco málo zjistila. Sienro je uměle vytvořená zbraň, kombinace mnoha různých tvorů, aby 
byl co nejefektivnější. Jeho tvůrci ale nečekali, že přežije takhle dlouho nebo že bude mít vlastní mysl 
a bude se jim chtít pomstít. Stále však nezná svůj plný potenciál.    



13 

Aria je ochotná ho učit, aby se zdokonalil v Síle – v její Světlé i Temné straně, i ve třetím způsobu, 
který používají místné čarodějnice a který je odvozen od prvních uživatelů Síly v historii. Aria 
vysvětluje, že je strážkyní svatyně nacházející se v podzemí, která slouží jako holocron několika set 
bytostí, které se naučily ovládat Sílu jako první. 
 
Dále se ho ptá na zvláštní zařízení, které nosí na svém opasku. Sienro o něm ví jen to, že je to nějaký 
druh generátoru – ale neví, kde ho vzal. Aria však ví, co to je. Ve skutečnosti je to prastarý světelný 
meč, prototyp, který jako zdroj energie používá Sílu svého nositele. Jenže tento meč dokáže aktivovat 
jen jeho tvůrce. Aria potom Sienra odvedla do oné podzemní svatyně, aby ve spánku vstřebal zdejší 
vědomosti.  
 
Uplynulo spoustu času, než Dark Garra, padlý Jedi posedlý duchem Dark Fightera, našel všechny 
části brnění Sith’ari a spojil je v jeden kus. I světelný meč, který byl rozdělen na mnoho dílu a ukryt 
spolu s částmi brnění na různých místech, byl znovu v celku. Vše, o čem Garra snil, se stalo 
skutečností a on byl od titulu Sith’ari jen malý krůček. Ovšem ještě musel provést temný rituál, jenž mu 
měl zaručit neomezenou moc nad Sílou. 
 
Odletěl proto do středu galaxie, na neznámou planetu, která připomínala Korriban. Byla pustá, všude 
jen skály a písek. Už z dálky viděl ruiny chrámu, které byly nabité zvláštní mocí. Chrám byl postaven z 
černého kamene, a stejně jako všechno okolo, vypadal jako by byl opuštěn už tisíce, možná i statisíce 
let. Dobře věděl, že to je ono místo, kde se stane Sith‘ari, kde se stane pánem galaxie, kde získá 
neomezenou moc – jak praví legenda o Sith‘ari. 
 
Došel k chrámu. Před ním se tyčila masivní černá brána. Chtěl na ní použít Sílu, ale nic se nestalo. 
Tak na ní spustil palbu z křižníku na orbitě, ale ani ta neměla význam. Garra tedy zkoušel na bránu 
mluvit všemi jazyky, které znal, včetně starého sithského, ale bez výsledku. Sedl si a začal meditovat.  
 
V hlavě se mu ozval cizí hlas, který se ho ptá, proč chce dovnitř. Garra však vyhrožuje, že když ho 
nepustí, najde si ho a zabije. Najednou se Garra zvedl do vzduchu a velkou rychlostí vyrazil směrem 
k bráně, kterou k jeho překvapení proletěl, jako by tam vůbec nebyla. Někdo ho přitahoval k sobě, 
Garra se tomu nedokázal ubránit. Když konečně zastavil, stále visel ve vzduchu. Rozhlédl se kolem. 
Za bránou to vypadalo úplně jinak, než venku. Rostly tu stromy a další zeleň. Uprostřed stála bílá 
postava, která vypadala jako duch. Začala levitovat. 
 
Vypadala jako lidská žena, až na oči, které zářily zlatě, a na uši, které byly o něco delší. Její aura 
zlatého světla prostupovala celým okolím, i Garrou. Je zřejmé, že je to velmi mocná Síla. Taková, na 
kterou by Garra nikdy nedosáhl. Žena však neví, co to Síla je. Myslí si, že Garra je nějaký „požírač“, 
ale ten říká, že je tu proto, aby se stal Sith’ari. Vysvětluje jí, že i za malou část moci, kterou žena 
ovládá, by dal nejeden Sith i Jedi cokoliv v galaxii. Ptá se jí, co je vlastně zač. 
 
Žena mu odpovídá, že je tu už od počátku bytí. Garra nechápe a tak mu to žena chce ukázat. Sáhla 
mu rukou na čelo. V ten okamžik Garra pocítil něco neuvěřitelného. Jako by byl úplně všude ve 
vesmíru zároveň. Jako by viděl očima všech bytostí. Jako by byl stromem, skálou, větrem. Cítil žár 
slunce i chlad vesmíru, i všechny hvězdy – vše v jednom okamžiku. Je to nemožné, ale už ví, co je ta 
žena zač… 
 
Sienro žil a cvičil ve svatyni několik dní. Svatyně se jmenuje Jeskyně předků, a skutečně jsou v ní 
uloženy vědomosti a techniky prvních uživatelů Síly. Sienro se učil, jak ovládat své tělo po fyzické 
stránce, která byla unikátní vzhledem k jeho genetické struktuře, i po stránce psychické. Po pár dnech 
už ve schopnostech předčil Ariu. Dokonce se naučil styl Síly, který byl znám jen na Planetě pustin 
v soustavě Uronius. Zde ho ovládal vždy jen jeden jedinec za generaci. Ten zastával úlohu strážce, 
protože pomocí Síly viděl všechny živé bytosti i neživé předměty v soustavě. Dokázal pomocí Síly i 
vytvářet hmotu, dokonce i živé bytosti – které byly podřízené jen jemu. Tak alespoň praví legenda. 
Pak se prý objevil Sith, který se chtěl těmto schopnostem také naučit, ale když byl odmítnut, zničil 
celou soustavu tím, že slunce v jejím středu proměnil v černou díru. Všechny vědomosti se uchovaly 
jen v Jeskyni předků.   
 
Když zesílil a naučil se mnoho věcí o galaxii, opustil planetu ve vypůjčené stíhačce a doletěl na 
původní cíl své cesty – soustavy Helska. Zde na něj už čekal TP501, na palubě destruktoru Vendetta, 
který byl doplněn o součástky z jiného destruktoru, takže byl opět z velké části funkční. TP501 se o 
všechny opravy postaral přesně tak, jak mu před odletem Sienro nařídil.  
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Také objednal několik dalších droidů, kteří budou tvořit posádku. Sienro zatím zkonstruoval několik 
světelných mečů a pokračoval ve svém tréninku. Už uměl ze Síly stvořit dva jednoduché tvory, i když 
bez vlastní mysli. Vyrobil si také zvláštní vrhací zbraň, která se skládala ze tří světelných mečů. 
Během letu rotovala a mohla se tak prosekat mnoha nepřáteli. Mohl ji ovládat jen Sienro. 
 
Sienro také pátral po informacích o Sithech, kteří stáli za jeho stvořením. Nacházeli se na několika 
planetách, které hodlal navštívit. Čas jeho pomsty se už blížil. 
 
Den D započal, Hodina H odbyla. Po týdnech příprav Aliance spásy spustila své tažení, Tažení spásy. 
Byl nejvyšší čas. Vysátých planet přibývalo každým dnem. Už nešlo dál čekat. Desítky tisíc lodí 
Aliance se rozletělo do všech koutů galaxie. U každé větší obydlené planety se zastavila část flotily a 
jejím obyvatelům sdělila krátkou a jasnou zprávu – všichni uživatelé Síly musí bezpodmínečně opustit 
galaxii. Mají na to jen deset dní. Všichni, kteří tak neučiní, budou zničeni. Tento požadavek vzbudil 
rozdílné reakce. Sithové, podle předpokladů, zůstali na svých pozicích a na lodě Aliance spásy spustili 
palbu. Ta tak Sithům mohla oficiálně vyhlásit válku, přesně podle plánu. Primárním cílem se stalo 
nalezení jejich vůdce a Temného pána ze Sithu, Darth Raegara. 
 
Jediové zůstali také, ale snažili se vyjednávat. Velmistryně Filia byla zvolena mluvčím všech Jediů, 
stejně jako většiny bytostí citlivých k Síle. Všichni ostatní buď v panice prchli na okraje galaxie, nebo 
se začali organizovat do hnutí odporu. Republika i Galaktická liga k Alianci vyslaly své diplomaty a 
zároveň připravovaly mobilizaci. STF prozatím vyčkávala. 
 
Deset dní uplynulo, ale k žádné výrazné změně nedošlo. Galaxií se pouze šířily informace o dalších a 
dalších planetách, které padly za oběť temnému Nepříteli. Aliance spásy tedy zahájila útok, aby 
dokázala, že své požadavky myslí opravdu vážně. Útočné týmy začaly vyhledávat a zabíjet všechny 
bytosti citlivé k Síle. Aing-Tii sloužili jako pátrači, Ssi-ruukové jako lovci. Alianční propaganda to 
označovala za jediné možné řešení, jak zabránit totální zkáze. Galaxie se tím však přesvědčit 
nenechala. 
 
A tak Aliance spásy přešla k drastičtějším metodám. Její lodě zahájily orbitální bombardování, během 
kterých ničily celá města a zabíjely nejen bytosti citlivé k Síle, ale i všechny ostatní. Na mnoha místech 
takoví občané dostali strach a začali uživatele Síly sami pronásledovat, vyhánět či rovnou zabíjet – jen 
proto, aby jejich města nepostihl stejný osud. Fungovalo to docela dobře. Samozřejmě největší 
problémy dělali Sithové a Jediové, kteří snažení Aliance vážně narušovali. Alianční rada nyní oficiálně 
vyhlásila válku i Jediům (důvodem bylo přistání lodi Marukovy expedice na Tarisu, i přes vyhlášenou 
blokádu) a zahájila další fázi svého tažení. Svoji flotilu rozdělila na dvě hlavní fronty – Anti-Jedi a Anti-
Sith – a přešla do razantnějšího útoku, tentokrát zaměřeného přímo na centra. Anti-Sith zaútočila na 
Pzob (domovinu Sithů), Anti-Jedi zase na Cejansij (domovinu Jediů). Ozbrojené síly Aliance se 
prokázaly jako vysoce efektivní. 
 
Republika ani Galaktická liga tomu však nechtěly nečinně přihlížet. Obě frakce se proto rozhodly, že 
musí Alianci Spásy zastavit. Její řešení záchrany galaxie bylo příliš krvavé, dokonce se dalo 
pochybovat o tom, že galaxii skutečně zachránit chce. Nešly však přehlédnout ty stovky planet, jejichž 
život byl zcela vyhlazen oním předpovídaným zlem. Hrůzy páchané Aliancí však byly považovány za 
mnohem větší problém, a tak ligový Vůdce Darth Badon i republikový Kancléř Rondel Fiix vyhlásili 
Alianci spásy válku. 
 
Byla to ironie, kterou si uvědomoval nebo připouštěl jen málokdo. STF byla po celé dekády poslední 
obrannou linií galaxie. Vždy když někdo, Replikatorem počínaje a Profesorem konče, ohrožoval 
rovnováhu sil, Razer zasáhl a zvrátil běh dějin. Vždy doufal, že v poválečném chaosu převezmou 
nekonečné zástupy jeho droidích armád vládu nad tisíci planet. To se však nikdy nestalo – obyvatelé 
této galaxie se vždy znovu vrátili ke svým starým pánům, kteří je už tolikrát zklamali. Stačilo pár 
rádoby moudrých proslovů a nejrůznější tvorové se nechali znovu zlákat ke službě Jediům nebo 
Sithům… 
 
Nebýt pomsty, kterou oběma skupinám před tak dlouhou dobou přísahal, už dávno by žil klidným 
životem na nějaké zapadlé planetě. Po porážce Profesora se konečně vše zdálo jasné. Všechny 
frakce byly těžce vyčerpané, ale STF obnovovala své automatizované armády zdaleka nejrychleji. 
Přístup k pokročilým vongským technologiím dal vzniknout stoprocentně poslušným super-agentům, 
jakou byla i Kate, kteří vyslídili všechna tajemství nepřátel. A pak se vše znovu pokazilo… nějací 
Spasitelé! 
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Jenže tentokrát to bylo celé jinak, ale téměř nikdo si to neuvědomoval. Nové nebezpečí drtilo z obou 
stran jen Jedie a Sithy. Razerovi stačilo jen čekat, až budou slabí jak mouchy, a pak je dorazit. I kdyby 
pak byl nový nepřítel až příliš silný, bylo by to jedno – Razer by měl svoji pomstu dokončenou. 
Samozřejmě bylo nutné učinit nějaké další přípravy. Tvorové pod vládou STF si zažili krušné časy a 
bylo na čase jim něco z toho splatit. Razer měl plán. 
 
Ze střetu se zrádným Jediem Enilonem vyšel Arteis vítězně. Pomocí Síly svému soupeři vytrhl nůž 
z ruky a vrazil mu ho do hlavy. Nasedl do své lodi Revadis a odletěl pryč dřív, než se objeví další 
problémy. Sotva však asteroid opustil, jeho holonetový vysílač zachytil kódovanou zprávu, přímo pro 
něj. Byl to Jedi Torrion s důležitým úkolem. Musí letět na planetu Orn Kios, kde se podle všeho 
nachází Mistr Kobe. Setká se tam také s jednotkou SWORD, kterou vede Stoorge. Protože se planeta 
nachází hluboko v území Sithů, bude nutné Kobovi poskytnout ozbrojený doprovod. Arteis souhlasí a 
zadává nový kurz. 
 
Stoorgův oddíl SWORDů už byl tou dobou na cestě. Letěli maskovanou lodí Saber. Cesta probíhala 
hladce – Sithové byli nyní příliš zaměstnáni obranou svého území před flotilami Aliance spásy. Planeta 
Orn Kios se brzy objevila na senzorech a Stoorge dal příkaz k přistání. 
 
Saber vletěla do atmosféry a zmapovala povrch. Bylo zde jen pár osídlení, žádná velká města. Bližší 
průzkum odhalil přítomnost malého tábořiště v divočině daleko od vesnic. Příhodné místo pro úkryt 
před civilizací. Saber přistála nedaleko a deset elitních a dobře vyzbrojených vojáků SWORD 
vystoupilo ven, se Stoorgem v čele. Po asi hodině cesty se oddíl dostal až k táboru. Byl zcela očividně 
vytvořen Mistrem Kobem. Vojáci ho opatrně prohledávali. 
 
Kobe však o nich už dávno věděl. Vyrazil z úkrytu s napřaženým světelným mečem a už by málem 
došlo k boji, kdyby ho Stoorge nezastavil. Sdělil, že je tu z nařízení Torriona – má ho odvést zpět na 
Cejansij, protože Řád potřebuje jeho podporu. Kobe souhlasí. Posledních pár týdnů totiž cítí velké 
narušení v Síle… ví, že něco velkého se blíží.  

 
Do atmosféry Orn Kiosu v tu chvíli vstoupilo další malé plavidlo. SWORDi ho spatřili a považovali za 
loď Arteise, ale zmýlili se. Zahájilo nálet – střílelo ze silných rychlopalných blasterů. Oddíl se musel 
rozptýlit do okolí, Kobe se také ukryl. Letoun se obrátil k dalšímu náletu a znovu zahájil palbu. Kobe se 
soustředil a Sílou mu vychýlil antigravitační projektory. Letoun začal kolísat a ztrácet výšku. Po chvilce 
se zřítil kamsi do lesa. 
 
SWORDi i s Kobem tam okamžitě vyrazili. Letoun byl poničen, ale jeho pilot nikde. Ale Kobe ho cítí. 
Ví, že ovládá Sílu. Neznámý nepřítel zaútočil rychle a zákeřně, zabil tři vojáky. Čepel jeho světelného 
meče byla červená. Kobe tasil svůj meč a postavil se protivníkovi do cesty.  
 
Ten se přestal o SWORDy zajímat a soustředil se na Koba. Představil se mu – je to Re-Ros – a je tu 
proto, aby Koba odstranil. Vysvětluje, že jen Kobova moc může zabránit reinkarnaci jistého dávného 
Sitha do nového těla. Kobe sice neví, o co se jedná, ale bojuje. SWORDi nemohou zasáhnout, aby 
náhodou Koba nezranili, ale jsou neustále kolem a připraveni kdykoliv jednat. 
 
Re-Ros je vycvičen velmi dobře. Kobe naopak už několik let nezažil boj, takže vyšel ze cviku. Re-Ros 
dostává převahu a chytá Koba pomocí Síly. Ten se nemůže hýbat a ani dýchat, pomalu ztrácí vědomí. 
Stoorge však vystřelil a Re-Rose zasáhnul do ruky. Kobe je uvolněn. 
 
Re-Ros vytasil svůj záložní meč a vrhnul ho proti Stoorgovi, ale Kobe mu skočil do dráhy a odrazil ho. 
Dalším výpadem sekl Re-Rose do nohy, takže ten spadl na zem. SWORDi ho obklíčili s namířenými 
zbraněmi. Kobe chce vědět, pro jakého pána pracuje, jakého Sitha chtějí obživit a do čího těla, ale Re-
Ros mlčí. Když se Kobe odvrátil, aby si promluvil se Stoorgem, Re-Ros si nenápadně přitáhl meč, 
přeťal vedví dva vojáky a ostatní odhodil Sílou pár metrů pryč. Kobe tohle však čekal a tak udělal 
efektní zpětné salto, na jehož konci rozsekl Re-Rosův hrudník. Re-Ros padl bezvládně na zem… 
 
Stoorge navrhuje co nejdřív opustit planetu, ale Kobe si chce prohlédnout letové záznamy Re-Rosovy 
lodě. Souřadnice jeho základny byly podle očekávání vymazány, ale našel tam informace o pozici 
Scorche, vůdce Šeré stráže. Kobe ví, že Scorch umí ovládat Sílu – je dost pravděpodobné, že to on je 
tou osobou, do které má být onen Sith reinkarnován. 
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Když se SWORDi s Kobem vrátili k Saber, na obloze se objevila loď Revadis. Arteis konečně dorazil. 
Sdělil však, že jeho dálkové senzory odhalily další loď neznámého původu, která se blíží na jejich 
pozici. Všichni se připravili k boji.   
 
Když ta cizí loď dosedla na povrch, vystoupila z ní dvojice postav, muž a žena. Skrytí SWORDi je však 
mají v zaměřovačích svých pušek, Kobe a Arteis jsou připraveni vyrazit. Ale ty osoby o nich evidentně 
ví. Kobe v nich cítí Sílu. Stoorge vydává rozkaz k palbě, už nechce nic riskovat. 
 
Ti dva ale tasili světelné meče a odrážely všechny blasterové pulzy. Kobe a Arteis vylezli z úkrytu a 
tasili meče, bylo to dva na dva. Ale sotva dvojice spatřila Koba, dala najevo, že nechce dál bojovat. 
Sděluje, že přichází v míru. Jsou to Šedí Jediové Siderius a Gertica. Posílá je Scorch, aby našli Koba 
a získali od něj jistou pomoc, kterou on potřebuje. Kobe souhlasí, že s nimi poletí. Arteis mu bude 
dělat doprovod. Stoorge a jeho SWORDi se mají vrátit na Cejansij a podat o všem hlášení. Trojice lodí 
potom opouští planetu. 

 
Neznámá stanice na neurčitém místě. Její jediný obyvatel s potěšením sledoval velkou obrazovku. 
Jeho plán vycházel. Čtyřicet lodí, které před měsíci vypustil, dorazilo ke svým cílům – každá loď ke 
svému, předem pečlivě vybranému. Byly to klíčové planety Nové Republiky, Galaktické ligy, Sithské 
říše a STF. Každá loď na palubě nesla jednoho speciálního infiltračního droida – byl pokryt živou 
tkání, takže byl k nerozeznání od normálního humanoida. Droidi se postupně dostávali do politických a 
vojenských center. Jejich pomocí bude schopen obyvatel ovlivňovat dění v celé galaxii. Ale to nebylo 
vše, protože droidi měli ještě jeden úkol… eliminovat organizaci Spy Sun. Obyvatel nevěděl, kde má 
své centrum, proto droidům přikázal, aby využili svých kontaktů a našli ho. 
 
O pár týdnů později dostal záhadný obyvatel stanice zprávu od jednoho ze svých droidů – základna 
Spy Sun byla nalezena. Droid poslal její souřadnice. Obyvatel mu přikázal, aby tam letěl a zničil ji. 
Každý droid byl sám o sobě ultimátní bojovník, takže to pro něj nebude problém. Zničení Spy Sunu 
byla otázka už jen několika málo dní.     

 
Dark Garra stál před tou záhadnou ženou. Už věděl, co je zač – je to příslušnice prastaré rasy, jedny 
z prvních inteligentních v Galaxii. Rasa však vyhynula, ona je zřejmě poslední žijící členka. Její tělo se 
skládalo téměř výhradně z midichlorianů.  
 
Garra věděl, že je jen krok od dokonalosti. Žena mu byla ochotná dát část své moci, ale musel nejprve 
podstoupit sérii zkoušek. Garra souhlasil. Věděl, že to je jediná možnost, jak moc získat. Vzít si ji od ní 
násilím by bylo nemožné. 
 
Po krátkém odpočinku se tedy pustil do první zkoušky…  

 
Sienro si krátil čas čekáním na droidí posádku své lodě Vendetta. Když konečně dorazila, rozhodl se ji 
i celou bitevní loď vyzkoušet. Po celém dni testů byly systémy plně aktivní. Sienro nedočkavě zadal 
souřadnice k jedné z planet uvnitř Sithské říše. Byla poměrně významná. Když k ní dorazil, zachytil na 
její orbitě bitvu mezi flotilou Sithů a Aliance spásy. Vyslal jim zprávu, že se chce se Sithy vypořádat 
sám. Flotily přestaly bojovat. Sithové mu odpověděli jen výsměchem a začali střílet na jeho loď. 
Aliance spásy celou situaci jen nečině sledovala.  
 
Vendetta byla odolná, její štíty byly neprostupné. Sienro vydal rozkaz k opětování palby. Jeho zbraně 
prorazily nepřátelské štíty jako nic. Polovina flotily byla rázem zničena. Teď ale spustila palbu flotila 
Aliance spásy. Sienro ji sdělil, aby přestala střílet, s ní bojovat nechce, ale její velitel vysvětlil, že mu 
brání ve vykonání rozkazů – má okamžitě opustit bitevní pole a nezasahovat. Také by rád věděl, 
s kým má tu čest. Jeho loď totiž nikdy neviděl. Sienro se tedy představil a sdělil, že tu je jen proto, aby 
se pomstil Sithům. To je vše, na čem mu záleží.  
 
Aliance spásy však vypustila další salvu, i když bez účinku. Sienro nařídil vystřelit na každou její loď 
paralyzační střelu. Alianční lodě byly rázem nehybné a bezbranné. Sienro vyslal zprávu, že jim nechce 
nijak ublížit. Nyní mají jen sledovat, jak Vendetta zničí celou sithskou flotilu. Sám se pak vydal do 
hangáru, nasedl do Sférické lodi a odletěl na povrch planety. 
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Když přistál na okraji města, nenápadně infiltroval dovnitř. Uvnitř nebyl žádný civilista, na náměstí 
však našel skupinu sithských vojáků kolem velké hromady mrtvol. Zeptal se jich, kdo jsou ti mrtví zač. 
Odpověděli mu, že obyvatelé – vojáci se začali nudit a tak je postříleli. Sienro vystoupil ze stínu a 
odhalil tak svoji podobu. Vojáci nyní pochopili, že to není obyčejný člověk. Sienro k nim bleskově 
přiběhl a chytil jejich velitele pod krkem. Jeho oči zčervenaly a na obličeji se mu objevila rudě zářící 
kresba. Sienrovo tělo pak vypustilo mocnou vlnu Síly, která všechno v okolí rozptýlila na prach. Po 
městě nezbylo vůbec nic. Sienro se vydal do sousedního města, které bylo to největší na planetě. 
 
Alianční lodě si všimly, že jedno město náhle zmizelo. Velitel požaduje vysvětlení. Jeho první důstojník 
vysvětluje, že za to mohl nejspíš Sienro. Podle záznamů v informační síti Sithů je to člověk, který 
dokáže maskovat svoji Sílu a může ji i kumulovat do obrovských hodnot. Tak zničil celé město. Podle 
senzorů tam ale stejně už nikdo, kromě sithských vojáků, nebyl. Velitel je znepokojen – je to další 
velmi mocný uživatel Síly, se kterým se musí Aliance spásy vypořádat. Nařizuje, aby byl sledován a 
všechny informace posílány na Codian Moon. Sienro zatím dorazil do hlavního města plného Sithů… 
Rudé obrazce nyní zářily po celém jeho těle. 
 
Razer seděl ve svém trůním sále a přemýšlel, zda na něco nezapomněl. Pak vstal a naposledy 
pohledem přejel po největších skvostech galaktické kultury, které v této místnosti shromáždil. Pak 
lehce stiskl odznak na svém plášti, aktivoval tak komunikátor. Vydal rozkaz, aby byla zahájena 
distribuce. Bezejmenný plukovník STF na opačném konci linky ukončil spojení a tiše si pro sebe 
poznamenal, že Razer se už asi definitivně zbláznil. Pak se ale napřímil a šel vykonat svůj poslední 
rozkaz. Razerovy rozkazy se totiž plnily bez otázek. 
 
Organizace Spy Sun měla problémy. Velitelka Cris i jeden z nejlepších agentů Kain Hasdrubal zmizeli 
beze stop. Agent Garra zneužíval její zdroje ke svým vlastním pochybným cílům – a nakonec opustil 
její řady i s elitními jednotkami Blood Hunters, ze kterých si udělal své osobní komando.  
 
Velitelem Spy Sun se tak stal Zet. Byl to nejvýše postavený agent, takže tato změna byla logická. Pár 
měsíců udržoval Spy Sun v chodu, ale potom začalo Tažení spásy. Agenti i vojáci Spy Sun se stali 
terčem bezpečnostních sil Hapeského Konsorcia, které prohledávaly všechny kouty galaxie. Zet tedy 
mobilizoval všechny jednotky GFD (Galactic Force Defence) a udělal z nich guerillovou armádu.  
 
Přikázal, aby vedly útoky na klíčové pozice Aliance spásy, aby prováděly sabotáže a atentáty. Jinak 
proti této hrozbě bojovat nešlo.  
 
Jenže agenti Hapeského Konsorcia byli velmi schopní. S podporou Mandalorianů odchytávali všechny 
členy Spy Sun a nemilosrdně je popravovali. 
 
Mandalorian konečně uprchl před agenty, kteří ho pronásledovali. Golden Stalker letěl na Ithor doplnit 
si zásoby. Když už přilétal na orbitu, Mandaloriana vyrušila příchozí zpráva. Signál byl kódovaný 
stejným způsobem, jako tehdy… když komunikoval se zadavatelem. Mandalorian otevřel kanál a 
holoprojektor vytvořil postavu jeho pána, Darth Kraetuse.  
 
Má pro něj důležitý úkol. Galaktická liga má ve svých řadách Šedé jedie. Musí o nich zjistit více 
informací, hlavně o pozici jejich základny. Je to důležité pro Kraetusův další krok. Mandalorian úkol 
splní, ale ptá se, jak dlouho pro něj bude muset ještě pracovat. Kraetus říká, že tak dlouho, dokud to 
budou jeho plány vyžadovat.  
 
Mandalorian ještě chtěl něco říct, ale spojení bylo ukončeno. Vrátil se tedy do kokpitu a nastavil loď na 
přistání. S HK-101 pak nakoupili vše potřebné a za pár hodin zase vyrazili. Mandalorian měl plán. 
Planeta Wayland patřila Galaktické lize a byla důležitá – a hlavně byla blízko. To byl jeho cíl. 
 
Golden Stalker se ponořil do hyperprostoru. Hranice Ligy byly dobře střežené, ale Mandalorian znal 
pár triků, jak se dostat přes nepozorovaně. A tak se Wayland brzy objevil na senzorech. Přistál 
v hlavním městě a komunikační systémy nastavil na odposlech. Všechno radiové vysílání ve městě 
teď pečlivě monitoroval.  
 
Jeho loď však neušla pozornosti. Dorazila k ní hlídka Ligové policie a žádala, aby se její pilot prokázal. 
Nezdálo se, že měla nějaké podezření. Spíš to byla běžná prohlídka. Mandalorian poslal ven HK-101, 
aby hrál o čas. Palubní počítače ještě neprozkoumaly všechny komunikační kanály – a dokud to 
neudělají, nemohl odletět. 
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HK-101 však nebyl moc dobrý vyjednavač. Policisté začali být netrpěliví a chystali se do lodi 
proniknout násilím. HK-101 si už připravoval zbraně… když dostal od Mandaloriana zprávu, že 
odposlech je dokončen. HK-101 policistům sdělil, že už nebude dělat problémy a odletí pryč, ale těm 
to nestačilo. Droid tasil pistole a celý oddíl postřílel během pár vteřin. Mandalorian ho okřikl, že to 
nebyl dobrý nápad. 
 
HK-101 nastoupil dovnitř a Golden Stalker rychle odstartoval. Mandalorian měl vše, co potřeboval. 
V jedné z milionů komunikací zachytil zmínku o Ligovém společenství Síly, které sídlilo na Korribanu. 
To byl další cíl cesty. 
 
Golden Stalker rychle opustil atmosféru a opět se ponořil do hyperprostoru. Tentokrát však nebyl sám. 
Mandalorian si nevšiml, že za ním odstartovala malá stíhačka. Vlastně ani nemohl, měla kvalitní 
maskovací systémy. A na její palubě – Siva – Badonova nejlepší učednice. Věděla o Mandalorianovi 
díky Síle, a tušila, jaké jsou jeho záměry. 
 
Kontaktovala Badona a vše mu sdělila. Jediným způsobem, jak zjistit, pro koho Mandalorian pracuje, 
je tajně ho sledovat. Badon přikázal všem lodím, aby ho nechaly proletět. Několik bezpečnostních 
stanic odhalilo podivný signál, který byl evidentně zamaskovaný Golden Stalker, ale nechalo ho být. 
Mandalorian se tak bez problémů dostal až na Korriban.  
 
Přistál poblíž malého města a vyslal HK-101 na výzvědy. Ten se místním představil jako kurýr, který 
veze důležitou zásilku Ligovému společenství Síly – neví však, kde ho má najít. Měl štěstí, ve městě 
byl zrovna jeden Šedý Jedi, který tudy projížděl. Jeho další zastávkou byla skutečně základna 
Ligového společenství Síly, ale droida s sebou vzít nechtěl. Balík si od něj však převzal.  
 
HK-101 se vrátil na Golden Stalker. Mandalorian už seděl u monitoru, který dostával informace ze 
sledovacího zařízení. Šedý Jedi se vydal na cestu a asi po dvou stech kilometrech zastavil ve velkém 
skalním chrámu. Zamaskovaný Golden Stalker letěl celou dobu za ním. Vysadil Mandaloriana opodál, 
zatímco zůstával připraven poskytnout palebnou podporu. Mandalorian se totiž snažil odposlouchávat 
komunikaci chrámu, ale byla příliš dobře zabezpečena. Jedinou možností tedy bylo infiltrovat do 
chrámu osobně a získat data přímo z počítače. Ale infiltrace nebyla možná, alespoň zatím… 
 
Šedý Jedi odevzdal balík úředníkovi, který ho prozkoumal. Byla to nějaká data. Ten je tedy nahrál do 
počítače, aby si je mohl prohlédnout. Byly to nezajímavé informace z Corellie, zřejmě omylem 
odeslaná zásilka. Nevšiml si ale, že spolu s informacemi se do počítače nahrál také skrytý vir, který 
deaktivoval bezpečností systémy. 
 
Mandalorian snadno pronikl dovnitř. Dostal se k databázi a stáhnul z ní všechny užitečné informace – 
a k tomu také záznamy holonetové komunikace. Za pár minut byl zase pryč. Jetpackem vletěl do útrob 
Golden Stalkeru, který si to rychle namířil zpět do vesmíru. Siva mu byla opět v patách, tentokrát se 
dvěma Šedými Jedii… 
 
Mandalorian prozkoumal data a zjistil, že Liga společenství Síly není jedinou organizací tohoto typu. 
Další byl Ligový řád Šedých Jediů, který sídlil na Coruscantu. Ligové společenství Síly funguje jako 
Badonova skupina poradců a také učitelů, kteří cvičí adepty pro Ligový řád Šedých Jediů. Ten pak 
funguje jako elitní bojová síla. Další užitečnou informací byly údaje o aktuální pozici tovární lodě Arc 
Hammer, a také několik přístupových hesel k počítačům na stanici Star Factory. 
 
Další zastávkou byl Coruscant. Sídlo Ligového řádu šlo najít snadno – nacházelo se v Chrámu Jediů. 
Jenže tentokrát tu byl problém. Siva informovala Badona o tom, že Mandalorian infiltroval chrám na 
Korribanu a ukradl nějaká data. Badon tentokrát svůj přístup přehodnotil. Mandalorian musí zemřít 
dřív, než ty data předá – ať už pracuje pro kohokoliv. Siva a dva Šedí Jediové se o to musí postarat. 
Golden Stalker vletěl do atmosféry Coruscantu, ale ihned dostal několik silných zásahů do motorů. Za 
zády měl tři stíhačky. Prováděl úhybné manévry a opětoval palbu zadními blastery.  
 
Aktivoval maskování, ale ty stíhačky ho stále viděly. Mandalorian si uvědomil, s kým má tu čest. 
Poručil HK-101, aby převzal řízení, a vyskočil z lodi ven. Aktivoval jetpack a přistál na střeše jedné ze 
čtyř kratších chrámových věží. Prostřílel si cestu dovnitř. Z okna viděl, jak Golden Stalker sestřelil 
jednu stíhačku. Zbylé dvě ale slétly k věži a z kabin vyskočily dvě postavy, Siva a její kolega. Vteřinu 
potom stíhačky explodovaly, jak je Golden Stalker pohotově zničil. 
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Jediové byli Mandalorianovi v patách. Zavřel před nimi velké dveře a rozstřílel ovládání zámku. To mu 
dalo pár minut čas. Dvě bílé čepele světelných mečů začaly ve dveřích vykrajovat otvor. Mandalorian 
bleskově zadával údaje do počítače. Použil několik hesel, která získal na Korribanu. Z chodby na něj 
vyběhlo několik hlídačů, ale Mandalorian je oba zastřelil bez mrknutí oka, ani se nenamáhal otáčet 
hlavu od obrazovky. Byla tu další část informací o Star Factory a Arc Hammer. Plus bezpečností 
informace o Coruscantu i Korribanu, stejně jako mapa rozmístění bitevních flotil a armád napříč celou 
Ligou. A také zmínky o Death’s-Head, obří lodi, která patřila vůdci Sithů, Darth Raegarovi. Bylo tu 
několik informací o jejích slabinách – všechno poznatky, které za ty roky nasbírali Šedí Jediové. 
 
Mandalorian se usmál. Tolik informací ani nechtěl. Ale bral je všechny. Siva a její kolega právě 
vstoupili do místnosti. Siva chtěla Mandaloriana zachytit Sílou, ale ten vyhodil paralyzační granát. Siva 
padla k zemi se silnou bolestí hlavy. Druhý Jedi se na Mandaloriana vrhl mečem, ale ten mu ladně 
uhýbal. Z chráničů předloktí se mu náhle vysunuly čepele, kterými sekl Jedie do boků. Jedi klesl na 
kolena. Následoval další výpad, při kterém mu Mandalorian zarazil čepele do hrudi. Jedi byl mrtev. 
Mandalorian pohlédl na Sivu, ale ta ležela na zemi a nemohla nic dělat. Mandalorian zasunul čepele a 
zavolal HK-101.  
 
Ozval se výbuch a ve zdi se utvořila díra. Mandalorian proskočil skrz, přímo do nákladového prostoru 
Golden Stalkera. Ještě se otočil a spatřil Sivu, která se už postavila na nohy. V očích měla vztek, 
zapnula světelný meč s bílou čepelí typickou pro ligové Šedé Jedie a postavila se do bojové pozice. 
Mandalorian ji však gestem naznačil, že s ní nechce bojovat. Zavřel dveře nákladového prostou a loď 
odletěla pryč. Siva vypnula meč a bezmocně sledovala, jak loď odlétá z atmosféry. 
 
Mandalorian zapnul kódovou frekvenci. Sdělil Kraetusovi, že má vše, co chtěl a ještě něco navíc: 
údaje o Star Factory, Arc Hammeru a Death’s-Head. Vše může být jeho, ovšem jen když tato 
spolupráce bude jejich poslední. Kraetus souhlasí a tak mu Mandalorian posílá všechny informace. 
Kraetus ho poté propouští ze svých služeb. 
 
Kao-Cher shromáždil množství Jediů a snažil se vypátrat Ravenova učedníka. Z lodě uprchnul chvíli 
po přistání na Tarisu. Pátrání bylo komplikované. Jeho Sílu bylo velmi obtížné vycítit, ale Kao-Cher byl 
odhodlán ho vypátrat za každou cenu. Nasedl proto do stíhačky a spolu s deseti dalšími Jedii (mezi 
nimi byl i padawan Casor Hokan) vyrazil na letecký průzkum celé planety.  
 
Jedenáct malých letounů křižovalo nad obrovskými městskými sektory a svými senzory prohledávaly 
každý kout. Jakmile některý Jedi učedníka nalezne, má jeho pozici ohlásit ostatním. Sám se nemá 
pokoušet o nic. Stejně by to nejspíš nemělo cenu.  
 
Black Raven, Velké zlo a Nepřítel, zatím křižoval galaxií v ukořistěném těžkém křižníku a vysával Sílu. 
Vyhladil tak dalších 175 planet, v jednom dni i čtyři najednou. Zahubil stovky miliard. Aliance spásy 
dělala vše pro to, aby ho zastavila. Její akce byly stále více a více drastičtější, ale Black Ravena nijak 
neohrožovaly. Před pár dny se mu do cesty postavil i jeden křižník Nové Republiky, který ho evidentně 
nějakou dobu sledoval. Na jeho palubě byl Jedi Kean Rhysode. Black Ravena vyzval, aby se vzdal. 
Ten Jedi byl tak arogantní a tak hloupý. Vůbec neměl tušení, proti komu stojí. Black Raven jen natáhl 
ruku a z celého plavidla v jediném okamžiku vysál Sílu… Nyní dorazil k dalšímu cíli. K Tarisu. 
 
Blokáda planety už nebyla tak neprodyšná. Na orbitě probíhaly boje mezi jednotkami Nové Republiky 
a Aliance spásy. Alianční lodě rychle zjistily, s kým mají tu čest. Koncentrovaly palbu na jeho křižník, 
ale nebyly příliš rychlé. Black Raven nastavil kurz na průnik rovnou do atmosféry.  
 
Zbraňové systémy křižníku nastavil tak, aby samy sestřelovaly všechny letouny, které se přiblíží k jeho 
pozici. Pak se odebral do komnaty a ponořil se do meditace. Cítil miliardy bytostí. Jejich Síla utiší jeho 
hlad. Ale potom ucítil ještě jednu bytost, která byla… povědomá. 
 
Jeho dítě. Jeho učedník. Byl tady na planetě a byl blízko. Black Raven přestal s meditací a rychle 
nasedl do raketoplánu. Vydal se přímo na místo, odkud ho cítil. Musel ho z této planety dostat pryč. 
Nechtěl vysát jeho život. 
 
Casor Hokan ale jeho syna vypátral jako první. Ohlásil jeho pozici, jak měl nařízeno, a čekal. Když ale 
spatřil, jak na prostranství přistává raketoplán a vystupuje z něj Nepřítel, musel jednat. Ten učedník se 
k němu nesměl za žádnou cenu přidat. Zapnul světelný meč a vyrazil z úkrytu. 
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Učedníka by možná zastihl nepřipraveného, ale Black Raven byl rychlejší. Pustil na Casora blesky 
Síly a odhodil ho stranou. Black Raven svému synovi vysvětlil, že musí co nejrychleji pryč z planety. 
Hodlá z ní vysát všechnu Sílu, což zabije všechny bytosti na povrchu i na orbitě. Syn to vzal na 
vědomí a odběhl do raketoplánu. Black Raven mu byl v patách, ovšem Casor Hokan se probral a 
znovu zaútočil. 
 
Black Raven ho sekl do nohy a znovu odhodil pryč, tentokrát mnohem silněji. Chtěl ho již dorazit 
světelným mečem, ale vyrušil ho hluk mnoha motorů. Pohlédl k nebi a spatřil deset letounů, jak 
zaujímá pozice. Zahájily palbu z blasterů a zničily raketoplán. Ravenův učedník na poslední chvíli 
vyskočil ven. Letouny postupně přistály a Jediové obklíčili Black Ravena a jeho učedníka ze všech 
stran.  
 
Kao-Cher věděl, že musí Black Ravena zabít. Jedině tak zastaví i Tažení spásy. Jeho učedník teď 
nebyl prioritou. Všichni Jediové, kromě zraněného Casora Hokana, se vrhli na Nepřítele současně. 
Black Raven nařídil svému synovi, aby nasedl do jednoho z těch letounů, odletěl co nejdál od planety 
a čekal tam na něj. 
 
Pak došlo k velkému boji, ale Black Raven byl příliš silný. Pobíjel jednoho Jedie za druhým. Nakonec 
proti němu stál jen Mistr Kao-Cher. Black Raven s ním ještě nějakou dobu bojoval, ale nakonec ho 
přemohl. Z bezmocného Kao-Chera vysál všechnu Sílu, čímž ho zabil. Black Raven potom nasedl do 
jeho letounu a vydal se zpět na palubu křižníku. 
 
Ovšem zapomněl, že Casor Hokan přežil. I on se ujal jednoho letounu a pronásledoval Ravenova 
učedníka. Musel splnit původní úkol a zabít ho. Black Raven se mezitím vrátil ke své meditaci. Za pár 
minut bylo hotovo. Mocná „černá díra“ začala vysávat všechnu Sílu, čímž zahubila vše živé na celém 
Tarisu. Zemřela i vážně raněná rytířka Aludra Daru, která ležela v místní nemocnici. Byly zabity i 
posádky lodí Nové Republiky a Aliance spásy na orbitě. Ravenův křižník poté opustil atmosféru a letěl 
na místo setkání se synem.  
 
Ravenův syn byl však pod útokem Casora Hokana v urputném stíhacím souboji. Oba to byli dobří 
piloti. Casor Hokan věděl, že nesmí zklamat. Musí Ravenova učedníka zničit za každou cenu. Musí 
dosáhnout alespoň nějakého úspěchu v téhle válce. Dobře mířenou střelou zasáhl učedníkovu 
stíhačku do motorů a znehybnil ji. Už se chystal k osudovému výstřelu, když se na scéně objevil 
Ravenův křižník. Hokanovu stíhačku zničil jediným výstřelem…    
 
Ravenův syn přistál v hangáru a na můstku se v tichosti připojil ke svému otci. 

 
Sienro vstoupil do hlavního města planety, které bylo plné Sithů. Chtěl získat přístup k bezpečnostní 
síti, vydal se tedy rovnou do hlavní budovy. Cestu dovnitř si musel vybojovat. Jeho nenávist vůči 
Sithům zvýšila moc Síly natolik, že to pro něj nebyl žádný problém. Dostal se až k velkému počítači a 
pomocí něj odhalil pozici hlavní planety Sithů, Pzob. Teď mohl svoji pomstu dokončit. 
  
Celé město vzápětí smetla energie Síly, kterou vypustil. Z kráteru vystoupil jen on sám, zamířil si to 
zpět ke své Sférické lodi, kterou se vrátil na palubu Vendetty. A nastavil kurz směrem do centra 
Sithské říše, na Pzob. Alianční flotila ho celou dobu sledovala. Rozhodla se, že ho využije jako diverzi. 
Zatímco se on bude mstít a zaměstnávat tak sithskou obranu, Aliance spásy tam stáhne všechny své 
jednotky fronty Anti-Sith.     

 
Zet odpočíval ve své pracovně, když se rozezněl poplach. Do základny Spy Sun pronikla jakási loď, 
která spustila mohutnou palbu. Zet popadl blaster a běžel do hangáru. Vojáci se tu bránili, ale loď 
měla silné pancéřování. Vznášela se nad zemí a střílela po všech okolo. Zet zamířil blasterem na její 
motor a vystřelil. To způsobilo malou explozi a loď začala ztrácet stabilitu. Dopadla na podlahu 
hangáru a z jejího motoru se valil dým. Její dveře se prudce otevřely a z nich vyběhl muž vyzbrojený 
velkým rotačním blasterovým kanonem.  
 
Spustil palbu a začal kosit všechny přeživší vojáky. Zet se ukryl za trosky zničené stíhačky. Vykoukl a 
vystřelil. Muže sice zasáhl, ale všiml si, že mu to nic neudělalo. Zet se dal na ústup, při tom na muže 
nepřestával střílet. Kontaktoval zbylé vojáky v základně a nařídil jim, aby vzali nejlepší zbraně a 
vetřelce obklíčili v chodbách.  
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Muž postupoval kupředu a zničil každého, kdo se mu připletl do cesty. Ani dveře ho nedokázaly 
zastavit – odpaloval je náložemi. Teprve v hlavní chodbě se proti němu postavili veteráni z GFD. Měli 
velkorážní blastery a lehké kanony. Spustili palbu, která muže zbrzdila. Blasterové střely mu způsobily 
zranění… tedy poškození. Bylo vidět, že se ve skutečnosti jednalo o jakéhosi droida. Droidův kanon 
byl zničen, tak ho odhodil na zem a vytáhl brokovnici. 
 
Po každém vojákovi vystřelil jen jednou – stačilo to. Roj projektilů odmrštil zasaženého pryč. Zetovi se 
podařilo přilákat droidovu pozornost. Začal utíkat a droid za ním. Zet však měl plán – doběhl ke 
generátoru a schoval se za roh.  
 
Když droid generátor míjel, Zet vyskočil z úkrytu a vystřelil. Generátor dostal zásah a začal mohutně 
jiskřit. Silné elektrické výboje šlehaly všude kolem, droid jimi byl obklopen. Nemohl se hýbat, jeho 
systémy postupně selhávaly. Nakonec se sesunul na podlahu.  
 
Zet vypnul energii a přiběhl k droidovi. Byl vyřazen. Zet ho prošacoval… neměl u sebe nic, co by 
prozradilo, kdo ho vyslal. Ale jeho paměťové čipy se zdály být v pořádku. Zet tedy svolal své nejlepší 
hackery…   
 
Za pár hodin už bylo jasno. Droid je jedním ze čtyřiceti stejných. A co víc, má komunikační linku na 
jistou stanici v neobydlené soustavě Legars. Bylo nutné tam letět a prozkoumat ji. Zet sestavil tým a 
nechal opravit tu droidovu loď. Bude to skvělý nástroj na infiltraci. 
 
Zet a jeho vojáci přiletěli do soustavy Legars v droidově lodi. Na orbitě pusté planety nalezli malou 
starou stanici. Ze stanice náhle přišlo volání – žádost o identifikaci. Zet využil komunikačních kódů 
z droida a odpověděl. Stanice je přijala a otevřela hangár. 
 
Loď přistála a otevřela dveře. Zet a jeho vojáci vyběhli ven a zajistili okolí. Stanice se zdála být 
opuštěná, přesto ale v relativně dobrém stavu. Jak procházeli jednotlivými sekcemi, viděli zařízení na 
výrobu droidů i jejich organické kamufláže. Nakonec se dostali až do velitelského centra.  
  
Jak se snažili otevřít dveře, spustil se obranný systém. Ze stropu se vysunuly blastery a zahájily palbu. 
Vojáci je zničili a dveře otevřeli náloží. Vběhli do místnosti právě ve chvíli, kdy z ní vybíhal jakýsi muž, 
druhými dveřmi na její opačné straně. Zet po něm vystřelil, ale minul. Muž za sebou dveře zavřel a 
zablokoval je silovým polem. Dva vojáci se snažili pole vypnout, ale nešlo to. Zet pohlédl na monitory. 
Viděl odpočet… do autodestrukce. 
 
Nařídil ústup zpět do lodi, ale i druhý vchod byl uzavřen polem. Do exploze zbývaly tři minuty. Zet si 
všiml větrací šachty – to byla šance. Vlezli do ní. Tak se dostali o patro níž, ale tenhle přesun jim 
zabral minutu a půl. Zet však znovu spatřil toho muže. Běžel do hangáru.  
 
Jakmile si jich všiml, tasil pistoli a střílel po nich. Naštěstí nikoho netrefil. Snažil se za sebou zavřít 
dveře, ale Zet pro jistotu střelil do ovládacího panelu. Dveře se zasekly otevřené. Rozběhl se, vojáci 
za ním.  
 
Zbývala minuta. Muž právě přiběhl ke své lodi a snažil se nastoupit, ale Zet ho střelil do zad. Muž se 
zapotácel. Zet k němu přiběhl, srazil ho pěstí k zemi a zeptal se ho, kdo je. Z mužových úst tekla krev, 
ale usmíval se. Prozradil, že je spícím agentem jisté organizace a že byl aktivován teprve nedávno. 
Spy Sun teď prý bude mít mocného konkurenta… Nelze to zastavit, celý projekt se už dal do pohybu. 
Zet chtěl z muže vymlátit víc, ale nebyl na to čas.  
 
Museli se vrátit do lodi, muže museli nechat na místě. Stanici opustili téměř v poslední vteřině. Velká 
exploze ji roztrhala na kusy. Zet nařídil vrátit se zpět na základnu. Už si nebyl jist, jestli je základna 
stále utajena před zbytkem galaxie, jako tomu bylo dosud… Musel ji přestěhovat, ale nevěděl kam. 
Většina příhodných míst byla pod kontrolou Aliance spásy. 
 
Siderius, Gertica, Arteis a Kobe přiletěli na planetu Squebex, sídlo Šeré stráže. Kobe Scorchovi o 
všem pověděl – hlavně o tom, že ho ti záhadní Sithové potřebovali pro reinkarnaci svého dávného 
vládce. To je důvod, proč po něm šli. Scorch byl potěšen, ale věděl, že celé to skončí teprve tehdy, až 
budou tito Sithové zničeni. Musel najít Re-Rosova mistra a zabít ho. Kobe s ním souhlasil. Předal mu 
letový deník Re-Rosovy stíhačky – snad z ní bude Scorch schopen něco vyčíst.  
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Scorch ji dal svým nejlepším počítačovým expertům. Také dostal hlášení, že loď Kill Star je již hotová 
a připravena na akci. Je to poprvé, kdy takto obrovské a destruktivní plavidlo ovládá de facto 
soukromá společnost. Scorch se rozhodl, že její první misí bude útok na sídlo toho sithského mistra. 
 
Když experti konečně odhalili pravděpodobnou pozici toho mistra – asteroidní pás Kauron – vydal 
Scorch rozkaz ke startu. Siderius, Gertica, Arteis a Kobe letěli také. Kill Star dorazila na místo, ale 
téměř ihned byla napadena mnoha stíhačkami, které vylétaly z asteroidů. Některé asteroidy v sobě 
měly velké obranné věže. Kill Star ničila jeden cíl za druhým, přičemž hledala místo, kde by se mohl 
mistr nacházet. 
 
Za chvíli se na bitevním poli objevily i křižníky. Nepatřily žádné galaktické frakci, jednalo se o najaté 
žoldnéře a piráty. Bylo zřejmé, že ten Sith nepatřil pod současnou Sithskou říši. Možná se jednalo o 
nějaký samostatný kult. Kill Star neutrpěla žádné vážnější poškození. Ničila všechen odpor. Nalezla 
velký planetoid, který fungoval jako vesmírná stanice.  
 
Siderius, Gertica, Arteis, Kobe a Scorch nasedli do raketoplánu a přistály na ní, zatímco jim křižník 
poskytoval krycí palbu. Chtěli od toho mistra odpovědi. A chtěli mít jistotu, že zemře. Stanice byla plná 
žoldnéřů a pirátů. Bylo tu také několik Sithů. Došlo k tuhému boji. Scorch v místním počítači nalezl 
plán stanice… a její centrální komnaty. Museli se do ní probojovat. 
 
Komnatou byla velká hala s rudým kobercem vedoucím až k dvojici trůnů – jeden menší níže a jeden 
honosnější výše. Na nižším trůnu seděla postava v černém rouchu s kápí přes hlavu. Představila se 
jako Mistr Malgusova řádu. Chce obživit dávného Sitha Darth Malguse tím, že jeho ducha přivede do 
Scorchova těla. Jen tak bude možné zničit všechny Sithy i Velké zlo, které nyní pustoší galaxii. Kobe 
vyzval Mistra, aby se vzdal. Ten je však napadl, měl dva světelné meče. 
 
Došlo k dalšímu velkému boji a Kobe a jeho doprovod měli tentokrát problém. Mistr byl velmi 
schopným šermířem a ovládal mocnou Sílu. Siderius a Gertica byli nejlepšími Šedými Jedii, které měl 
Scorch k dispozici… nicméně v souboji neobstáli. Mistr jedním mečem probodl Sideriuse a druhým 
Gerticu, a to současně. To Scorche velmi rozhněvalo. Zaútočil. Mistrovi přesekl jeden meč a poranil 
pravou ruku, přitom ho odmrštil na jeho trůn. Jak dopadl, kápě mu spadla z hlavy a jeho tvář nyní byla 
vidět. Mistr stiskl jakési tlačítko na zápěstním panelu. V hale se vztyčilo silové pole, které ho oddělilo 
od jeho nepřátel. A zároveň se spustil odpočet k autodestrukci. 
 
Mistr sdělil, že se ještě setkají, a potom uprchnul chodbou pryč. Scorch hledal způsob jak pole 
vypnout, aby mohl Mistra pronásledovat, ale Kobe a Arteis ho přemluvili, že na to teď není čas. Mistra 
najdou někdy jindy. Trojice se tedy vrátila do raketoplánu a na palubu Kill Star. Celý planetoid 
mohutně explodoval a zničil i mnoho asteroidů ve své blízkosti. 
 
Kill Star se vracel zpět na Squebex, ale v polovině cesty Kobe ucítil velký výkyv v Síle. Cítil, že mnoho 
Jediů umírá. Planeta Cejansij byla v ohrožení. Scorch zadal nový kurz. 
 
Cejansij se stala terčem Anti-Jedi jednotek Aliance spásy. Velení rozhodlo, že je vhodný čas k úderu. 
Stovky bitevních lodí Mandalorianů, Ssi-Ruuků a Aing-Tii zaútočily v jediný okamžik. Díky mocné Síle 
mnichů Aing-Tii měli Jediové velké potíže s používáním své vlastní Síly. Obranu planety tvořily hlavně 
jednotky Nové Republiky, které nebyly příliš početné – většina z nich byla stažena na jiná bitevní pole.  
 
Rychle došlo k pozemnímu útoku. Mandaloriané a Ssi-Ruukové drtili jakýkoliv odpor. Vojáci Nové 
Republiky neměli šanci. Stahovali se do hlavního chrámu Jediů…  
 
Na orbitu zatím přiletěla Kill Star a ihned zahájila palbu na alianční lodě. Její zbraně byly efektivní, 
zničila desítky lodí, ale bylo jen otázkou času, kdy sama utrpí příliš vážná poškození. Kobe a Arteis 
věděli, že tu nemohou zůstat dlouho. Kill Star opustilo několik výsadkových lodí Šeré stráže, 
připravených evakuovat všechny živé. Scorch zůstal na můstku a dohlížel na celou operaci.  
 
Chrám však byl již napůl obsazen. Komanda Šeré stráže se probojovávala jen stěží. Kobe a Arteis 
nacházeli mrtvá těla mnoha Jediů. Jednotky Nové Republiky byly téměř rozdrceny. Zbývala tu jen 
necelá stovka vojáků a dvacet Jediů, Dzimir a Chyca a i Velmistryně Filia tu byli také. Všem bylo 
jasné, že cestu zpět k výsadkovým lodím už zřejmě nepřežijí. Jediové byli nadšení přítomnosti jejich 
starého Velmistra. Shodli se na tom, že jeho přežití je teď priorita. I když bude celý Řád zničen, Kobe 
se může ukrývat stovky let a potom vybudovat Řád znovu. Byli připraveni za něj položit své životy. 
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Poslední republikoví vojáci a Jediové tedy vyrazili do protiútoku, aby pro Koba a Arteise získali čas. 
Jednotky Šeré stráže zatím připravovaly lodě k odletu. Kobe ucítil Filiinu smrt. Padla jako poslední. Už 
nebyl důvod tu setrvávat déle… Jakmile dvojice Jediů nastoupila, lodě se vrátily na palubu Kill Star. Ta 
již utrpěla poměrně významné škody, takže se urychleně stáhla pryč.  
 
Aliance spásy slavila úspěch. Planeta Cejansij byla očištěna od všech uživatelů Síly. Řád Jedi byl 
zničen. Celý Holonet byl zaplaven zprávami o tomto velkém vítězství. Teď bylo nutné zbavit se Sithů a 
očistit Galaktickou ligu, v jejíchž řadách byli uživatelé Síly také. Nová Republika začala přecházet do 
defenzívy, takže nepředstavovala žádnou hrozbu. Ord Mantell, její sídlo, však musel být dobyt, aby 
byla její eliminace zaručena. Anti-Jedi jednotky si tento úkol vzaly na starost. Kromě toho měly pátrat 
po všech Jediích, kteří se neúčastnili bitvy o Cejansij. 

 
Na orbitě Muunilinstu se už týdny shromažďovala impozantní flotila. Nebyla největší v galaktické 
historii, ale nejmodernější zřejmě ano. Velvyslanci každé významnější planety se snažili vyzvědět co 
se to děje – marně. Až na pár jednotlivých admirálů a Razera nikdo nevěděl, co se chystá. Jisté bylo 
jen jedno: všichni od Nové Republiky až po Sithy měli skutečný strach. Jejich flotily se nevzpamatovaly 
ani z poloviny tak rychle, jako ta STF, navíc teď byly celé planety ničeny jakousi neznámou silou. 
 
Razer sjel 380 pater pod povrch planety do nejstřeženějšího komplexu v tomto ramenu galaxie a 
zamířil rovnou k centrálnímu počítači. Asi 5 minut vyťukával do klávesnice opravdu složité heslo, 
potvrdil ho a úderem své železné pěsti rozdrtil terminál. V interkomu zapraskalo a robotický hlas začal 
hlasitě odpočítávat. Razer však ještě neodcházel, zamířil do kasáren.  
 
Když tam dorazil, poslední jednotka byla zrovna spěšně na odchodu. O ty ale Razer nestál. Hledal 
někoho mnohem důležitějšího – Kitty. Našel ji v její ubikaci, jak nepřítomně kouká do zdi. Razer je rád, 
že zřejmě už konečně pochopila, že před ním neuteče, dokud ji on sám nepustí. Což udělá právě teď. 
Kitty se na něj nevěřícně ale evidentně rozrušeně podívala – zřejmě si myslela, že ji hodlá zabít. 
 
Razera to pobavilo, ale pokračoval. Bude jeho pojistka. Dohlédne na to, že z původních Velmistrů 
Jediů a Sithů nezůstane nikdo naživu, že se před jeho zkázou neschovají. Kdy a jak to provede, je jen 
na ní. Díky vongským úpravám bude žít věčně. Ale dokud to nesplní, nikdy ji implantátů nezbaví. A 
když neporazí je, nebude nikdy dost silná, aby přemohla jeho – a může si být jistá, že on se vrátí. Kitty 
to však považuje za lež. Razer se otočil k odchodu, ale ještě potichu odvětil, že slabším nelže. Nemá 
to zapotřebí. A pak ji vybídl, aby vstala a šla.  
 
Když Razer opouštěl palác, země se lehce zachvěla. Nálože ve vyšších patrech vybuchly a navždy 
pohřbily jádro gigantické základny. O pár desítek minut později flotila na orbitě zamířila vysokou 
rychlostí za okraj galaxie, do míst, kam se zatím nikdo nevydal… 
 
Bezejmenný plukovník STF dokončil svůj úkol. Potom ze své uniformy strhl hodnostní insignie a loga a 
nastoupil do poslední z jednoho milionu osobních transportních lodí, které jeho odbor poslední týdny 
distribuoval mezi nejrůznější občany STF napříč galaxií. Až na palubě si uvědomil, jaký byl Razerův 
plán. S tolika loděmi, i když civilními a bez zbraní a štítů, nikdo ve vesmíru nedostihne všechny jeho 
věrné, i kdyby zničil každou planetu v galaxii. Celá Druhá Obchodní federace opustí galaxii, aby měla 
klid na své další velkolepé plány. Už ji nebudou zdržovat obvyklé problémy, které tu zažívala po celé 
roky.    

 
Organizace Spy Sun každým dnem přicházela o desítky schopných agentů. Zet věděl, že bez pomoci 
déle nepřežijí. Proto kontaktoval Novou Republiku a nabídl ji služby výměnou za podporu. Kancléř Fiix 
tuto nabídku přijal. Nová Republika potřebovala kvalitní špiony, aby mohla proti Alianci spásy efektivně 
bojovat.  
 
Fiix dovolil, aby Zet přesunul velitelství Spy Sun na palubu Sovereignty, bitevní lodi typu Mon Calamari. 
Díky tomu bude velitelství mobilní a nebude možné ho snadno vypátrat. Od Stoorge dostal Zet 
speciální úkol: najít záhadného Mandaloriana, který efektivně vraždí republikové vojáky. Naposledy 
byl spatřen na planetě Corellia. 
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Mandalorian odpočíval na palubě svého Golden Stalker, když náhle přišla komunikace z holonetu. 
Byla to kódovaná linka, kterou vždy používal Kraetus. Mandalorian zaťal zlostí ruku v pěst. S tímhle 
člověkem už nechtěl mít nic společného. Aktivoval spojení. Hologram vykreslil Darth Kraetuse 
s chladným úsměvem na tváři. 
 
Mandalorian chtěl vědět, co zase chce. Už mu totiž neslouží. Kraetus pro něj měl ještě jeden úkol. 
Mandalorian ho ale odmítá přijmout, Kraetus si pro tu práci má najít někoho jiného. Kraetus trval na 
tom, že pouze on ho může zvládnout, ale Mandalorian znovu rázně odmítl. Už se chystal ukončit 
spojení, ale Kraetus ho zastavil. 
 
Než Mandalorian udělá něco, čeho bude litovat, má vzít v úvahu ještě jednu věc… Do záběru byl dosti 
tvrdě přistrčen muž, již zestárlý a prošedivělý. Kdosi mu držel u hlavy blaster. Mandalorian se zarazil. 
Nebyl to nikdo jiný, než Gediman, bývalý kancléř Nové Republiky a vůdce Povstalců. Hned ho ale 
zase vystřídal Kraetus. 
 
Mandalorian byl dost rozzuřen. Kraetus ho ujistil, že když úkol splní, Gedimanovi se nic nestane. 
Mandalorian neměl jinou možnost, než souhlasit. Jeho úkolem bylo letět na Codian Moon a zbavit se 
rady vůdců Aliance spásy. Teď je totiž vhodný čas, aby velení převzal Darth Kraetus osobně. Pak se 
spojení ukončilo. 
 
Mandalorian byl naštvaný. Tohle bylo příliš. Věděl, že upsat se Kraetusovi mu přinese jen smůlu. 
Nastavil kurz na Codian Moon a plnou rychlostí vyrazil.  
 
Aliance spásy postupovala efektivně, ale ne dostatečně rychle. Velký Nepřítel vyhladil dalších 129 
planet, všechno to byla významná centra sektorů s desítkami miliard obyvatel. Aby ho mohla nechat 
vyhladovět, musela být rychlejší než on. Vedení Aliance dostalo do rukou podrobné plány Star Factory 
a obří lodi Arc Hammer. Byly tam všechny slabiny v jejich obraně. Útok na Galaktickou ligu musel přijít 
co nejdříve. Cílem je získat kontrolu nad těmito dvěma zařízeními.  
 
Arc Hammer se v současné době nacházel na orbitě Corsucantu, kde posiloval jeho obranu. Star 
Factory byla na orbitě Korribanu, centra Galaktické ligy. Aliance spásy udeřila. Využila faktu, že Liga 
byla významně oslabena útokem Nepřítele, který zdevastoval mnoho jejích klíčových planet.  
 
Bitva u Coruscantu probíhala dobře. Stovky lodí Mandalorianů, Ssi-Ruuků a CSA zaplavily flotilu 
Galaktické ligy, která nemohla odolávat dlouho. Po osmi hodinách bylo rozhodnuto. Flotila Ligy byla 
rozprášena a Arc Hammer se ocitl v rukou Aliance spásy. A kromě něj i celý Coruscant, který se 
nemohl nijak bránit. Alianční jednotky přistály na povrchu a zahájily okupaci. Ligový řád Šedých Jediů, 
který na Coruscantu sídlil, byl dopaden a po krátkém boji vyhlazen.  
 
Arc Hammer téměř ihned zahájil produkci milionů bojových droidů, tanků a stíhaček všeho druhu. Tyto 
zbraně byly okamžitě přerozdělovány všem jednotkám Aliance spásy, hlavně těm, které se chystaly 
zaútočit na Korriban.  
 
Bitva u Korribanu byla obtížnější. Sem byly soustředěny všechny hlavní jednotky Galaktické ligy. Bylo 
tu také mnoho Šedých Jediů z Ligového společenství Síly. Ale zdálo se, že Darth Badon tu není, 
alespoň prozatím. Chyběla tu také jeho vlajková loď, Ultimate.  
 
Golden Stalker přiletěl ke Codian Moon. Měl všechny potřebné kódy, takže mohl přistát bez problémů. 
Mandalorian chtěl vstoupit do hlavní budovy, ale stráž ho zastavila. Právě probíhalo jednání Alianční 
rady. Ale Mandalorian trval na tom, že musí dovnitř. Stráž ho však pustit nechtěla. Mandalorian náhle 
ze zápěstí vysunul čepele a vrazil je strážci do břicha. Ten padl na zem mrtev. Mandalorian šel dál. 
 
Přímo před zasedacím sálem stála dvojice stráží, ale Mandalorian je vyřídil výstřely ze svých dvou 
pistolí. Dveře pak zničil raketou odpálenou z jetpacku. Exploze v sále způsobila paniku, všichni lehli k 
zemi. Celou budovou se rozezvučel alarm. Mandalorian vletěl dovnitř. Byli tu všichni, jen Hucka – 
Mandalora Spasitele nikde neviděl.  
 
Přiskočil nejdříve k Char’Lovi, vyslanci Aing-Tii, a provedl na něj sérii rychlých výpadů. Char’Lo byl 
zmaten, takže nemohl použít Sílu. Jeden úder čepele mu prořízl hrdlo, další úder mu usekl hlavu. 
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Pak přiběhl k Ikklavtisovi, vyslanci Ssi-ruuků. Ten se již vzpamatoval, takže vytasil dva velké nože a 
Mandalorianovým úderům se efektivně bránil. Mandalorian však náhle zapnul jetpack, vyletěl pár 
metrů do vzduchu a odsud na něj vypálil ze svých pistolí. Ikklavtis dostal zásahy do hlavy, které ho na 
místě zabily. 
 
Dothalar Werner, ExO CSA, sáhl do svého pracovního kufříku a vytáhl z něj pistoli. Začal po 
Mandalorianovi střílet, ale zasáhnout ho ve vzduchu bylo těžké. Místnost měla vysoký strop, takže 
Mandalorian měl mnoho místa, kam uhýbat. Ale přesto po chvíli raději přistál zpět na zem a schoval 
se za stůl. Werner se také kryl. Stoly byly z pevného materiálu, blasterové pistole je prostřelit 
nedokázaly. Mandalorian však nabil svůj zápěstní kanon, namířil do místa, kde se mohl Werner 
ukrývat, a vystřelil. Silný blasterový pulz udělal ve stole velkou díru. Mandalorian pak opatrně vstal a 
šel se podívat. Werner ležel na zemi s dýmající dírou v břiše. Byl mrtvý. 
 
Pak se poohlédl po Latice Mar, Královně Matce Hapeského Konsorcia. Krčila se v rohu. Nebyla nijak 
ozbrojená. Nechápala, co se to děje. Vždyť Mandalorian byl na jejich straně. Ten však suše sdělil, že 
jen plní další úkol. Nedělá to rád, ale nemá jinou možnost. 
 
Latika ho prosila o život, nabízela velké bohatství. V tu chvíli do místnosti vběhla garda a zahájila po 
Mandalorianovi palbu. Ten na poslední chvíli uskočil. Kanonem vystřelil do zdi a utvořil tak velký otvor. 
Musel odsud co nejdřív pryč, protože garda byla dobře vyzbrojená. Ještě však něco udělal… a pak 
zapnul jetpack a vyletěl ven. 
 
Garda přiběhla k Latice Mar a pomohla ji vstát. Nic ji nebylo. Ale náhle si všimla, že se jí něco 
skutálelo pod nohy. Byl to granát, který tu Mandalorian zanechal. Časovač na něm odpočítával 
poslední dvě vteřiny… 
 
Mandalorian přistál před svojí lodí, když za svými zády uslyšel velkou explozi. Chystal se nastoupit na 
palubu a odletět najít Hucka. Ale nemusel. Huck přistál jetpackem přímo před ním, s vytasenou pistolí. 
Huck ho oslovil křestním jménem – Ronn. Mandalorian poprvé po dlouhé době uslyšel své jméno. 
Sdělil, že jen plní svůj úkol, jako vždy.  
 
Huck však čekal, že se tohle stane. Sithům se nedá věřit. Když tehdy Ronn vstoupil do služeb toho 
Darth Kraetuse, věděl, že to nedopadne dobře. A když pak vznikla tahle Aliance, bylo jen otázkou 
času, kdy ji bude chtít vládnout sám.  
 
Ronn se zeptal, proč ho tedy Huck nezastavil. Ten však tehdy ještě nevěděl, jak velké to bude mít 
následky. A potom už nebyla příležitost. Huck slíbil Ronnovu otci, že z něj vycvičí velkého 
Mandaloriána. A to také udělal. Teď záleželo pouze na tom, co udělá on. Ale Ronn neměl na výběr. 
Musel splnit úkol. Kraetus ho držel v šachu. 
 
Ronn na Hucka namířil svůj kanon a vystřelil, ale Huck pohotově vzlétl a tak minul. Huck opětoval 
palbu ze svých dvou pistolí, ale Ronn uskočil stranou. Aktivoval svůj jetpack a vyrazil přímo proti 
Huckovi. Vrazil do něj asi dvacet metrů nad zemí a tlačil ho před sebou. Prorazili okno budovy a ocitli 
se uvnitř. Huck Ronna odkopl a vytasil zápěstní čepele. Ronn udělal totéž. Došlo k boji zblízka. Ronn 
některé výpady vykrýval, jiným uhýbal. Ale stejně tak i Huck. Síly byly vyrovnané. 
 
Ale Huck byl o dost starší a ne tak mrštný. V nestřežené chvilce dostal zásah do levé nohy a pak do 
pravého ramene. Jeho brnění potřísnila krev. Vytáhl granát, odjistil ho a mrštil jím o zem. Rychle 
odskočil stranou, za kus nábytku. Granát vybuchl a odhodil Ronna na zeď. Jeho brnění bylo mírně 
poškozeno. Huck k němu přiběhl a začal do něj sekat svými čepelemi. Ronn však opět uhýbal. Na 
svého protivníka pustil krátký zášleh ze zápěstního plamenometu. Huck hořel, ale jeho brnění bylo 
odolné proti ohni. 
 
Ronn na Hucka zamířil kanon a chystal se vystřelit, ale Huck, stále v plamenech, se na něj vrhl 
holýma rukama. Ronn dostal několik ran pěstí do hlavy a do břicha. Mohutné kopnutí ho pak poslalo 
z okna ven. Huck na sobě uhasil poslední zbytky plamenů a šel vykoukl z okna. Ronn však nespadl. 
Držel se rukama za římsu. Zapnul jetpack a rychle tak vyrazil vzhůru. Překvapeného Hucka udeřil do 
hlavy, až ho to odhodilo dva metry vzad. Ronn vletěl do místnosti a po Huckovi začal pálil z pistolí. 
Huck dostal mnoho zásahů, ale stále se držel na nohou. Mrštil po něm druhý granát.  
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Exploze rozvířila množství prachu a roztrhala zbytky nábytku. Huck šel blíž, aby zjistil, co se 
s Ronnem stalo. Ale Ronn na něj udeřil z nečekaného směru. Zápětní čepel probodla jeho levý bok. 
Huck chrčel krev. Náhle však zapnul jetpack a vletěl z okna ven. Ronn vyrazil rychle za ním.  
 
Ale věděl, že Huck nechce utéct. Huck se v letu otočil a několikrát po Ronnovi vystřelil z blasterového 
kanonu. Ronn však všemu uhnul. Huck vyletěl vysoko nad zem a na Ronna ze svého jetpacku vypustil 
střelu. Byla naváděná, takže ji nešlo uhnout. Ale Ronn ji zaměřil pistolí a sestřelil. Tlaková vlna 
exploze vytvořila turbulenci, která ho dosti vychýlila z kurzu. Málem vrazil do zdi jedné z budov. 
 
Huck vletěl do slepé uličky. Teď mohl letět jen nahoru nebo dolů k zemi. Vybral si cestu nahoru. Ronn 
letěl za ním a nepřestával po něm střílet z pistolí. Jeden výstřel trefil jetpack, ze kterého se začal valit 
dým a plameny. Huck začal ztrácet výšku. 
 
Ronn do něj vrazil a několikrát udeřil zápěstními čepelemi – trefil ruku a pravou část hrudníku. Huck 
tasil pistoli, ale Ronn mu ji vyrazil z ruky. Oba Mandaloriani ztratili přehled o letové dráze a poměrně 
tvrdě přistáli na střeše. Ronn ležel na zádech, jeho jetpack byl nejspíš rozbitý. Huck shodil svůj hořící 
jetpack a postavil se nad Ronna. Namířil mu na hlavu blasterovým kanonem. Vystřelil, ale Ronn na 
poslední chvíli uhnul. Pulz udělal do střechy velkou díru. 
 
Ronn kopl Hucka do hrudi. Odhodil ho tak pryč, Huck spadl na záda. Ronn se vyšvihl na nohy a 
přiběhl ke svému protivníkovi. Ten už pomalu vstával a chystal se k dalšímu výstřelu z kanonu. Ale 
nebyl dost rychlý. Ronn opět vysunul zápěstní čepele a vrazil je Huckovi hluboko do hrudi. Huck 
zavrávoral a padl zpět k zemi. 
 
Huck ležel na zemi. Nemohl už dál… Z posledních sil si sundal přilbu, aby mohl volně dýchat. Ronn 
k němu poklekl a zkontroloval jeho zranění. Byla vážná, krvácel všude. Huck sdělil, že má něco, co se 
bude Ronnovi hodit. Trvalo dlouho, než to získal. Huck vytáhl z kapsy datadisk. Jsou to koordináty, na 
kterých najde Kraetuse. Pak se usmál. Sdělil, že Ronn byl dobrý žák. Ještě má šanci napravit se. Musí 
bojovat za svůj lid. Vydechl naposled. 
 
Ronn prohlédl datadisk a schoval ho do kapsy. Vzal tělo Hucka a odnesl ho do své lodi. Zde na něj 
čekal HK-101. Ronn hodlal Hucka pohřbít na domovské planetě Mandalorianů. Ale nejdřív musel 
vyřídit důležitější problém… 
 
Golden Stalker vzlétl na cestu. Ronn aktivoval komunikaci. Hologram opět vykreslil Kraetuse. Ronn 
mu sdělil, že úkol byl splněn. Rada byla zničena. Teď musí Gedimana propustit. Kraetus mu sdělil, že 
nyní je konečně volný. Může letět, kam chce. Ale svého zajatce si hodlá ponechat. Ronn je však 
rozzuřen. Sděluje Kraetusovi, že si pro něj letí. Kraetus se zasmál a chtěl něco říct, ale Ronn ukončil 
spojení. 

 
Agenti Spy Sun vystopovali Mandalorianovu loď, Golden Stalker. Odhalili její aktuální polohu a kurz. 
Všechny tyto informace poslali Stoorgovi, který rychle mobilizoval jeden křižník SDU. Mandalorian 
bude konečně zatčen a předveden před spravedlivý soud. 

 
Bitva u Korribanu probíhala dobře. Aliance spásy prorazila obranu a útočila na Star Factory. Posily 
z Coruscantu se osvědčily dobře. Galaktická liga však k planetě stáhla i jednotky z dalších front. Mezi 
nimi byl i Ultimate, s Darth Badonem na palubě. Obrovská loď spustila palbu a zničila mnoho lodí 
Aliance. 
 
Ale došlo ke zvratu, který nikdo nečekal. Na bitevním poli se objevila další loď. Její konstrukce nebyla 
známá. Kontaktovala Alianční flotilu… byl to Darth Kraetus. Sdělil, že Galaktická liga ve spolupráci 
s Novou Republikou zákeřně napadla Codian Moon a povraždila vůdce Aliance spásy. Aliance se nyní 
může pomstít – s Kraetusem ve svém čele. Velitelé Alianční flotily jsou odhodláni zničit všechny své 
nepřátele… a plně se podvolit Kraetusově vůli. 
 
Kraetus sdělil, že Darth Badon je příliš mocný protivník. Chce ho zabít sám. Flotila koncentruje palbu 
na Ultimate. Plavidlo je poškozeno a Kraetus se dostává na jeho palubu v doprovodu Mandalorianů a 
Ssi-Ruuků. 
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Darth Badon byl přítomen na můstku… a příchod Kraetuse očekával. Zatímco Mandaloriané a Ssi-
Ruukové bojovali se stovkami Ligových vojáků, Kraetus předstoupil před Badona. Sdělil mu, že aby 
mohlo být Velké zlo zničeno, musí mu odepřít jeho potravu – Sílu. Což znamená zabít všechny 
uživatele Síly. Badon však ví, že Kraetus je Sith… a nevěří mu vůbec nic. Dochází k boji, ale zdá se, 
že Kraetus je velmi mocný. Jakoby nedávno odněkud načerpal nadměrné množství Síly. Badon cítí, 
že tohle rozhodně není přirozený jev.  
 
Kraetus je vyzbrojen dvojicí mečů a je velmi dobrý zápasník. Badon mu jen stěží odolává. Nakonec 
Badon dostává zásah oběma meči současně. Kraetus ho doslova přestřihl v pase. Badon je okamžitě 
mrtvý… 
 
Darth Kraetus se ujal velení Ultimate. O pár minut později je dobyta i Star Factory a o hodinu později i 
celý Korriban. Galaktická liga padla. Celým Holonetem se šíří zpráva o tomto novém vítězství. Kraetus 
vydal rozkaz, aby všechny artefakty Sithů i Jediů byly shromážděny a převezeny na palubu Ultimate, 
což nyní bude jeho vlajková loď. Taktéž svým podřízeným sdělil, že odhalil totožnost vraha vůdců 
Aliance – je to Mandalorian. Mají ho najít a okamžitě popravit. Nyní je nutné provést finální úder proti 
Nové Republice. 

 
Garra dokončil poslední úkol té mocné bytosti. Předstoupil před ní a poklekl. Žena mu dala to, co tak 
dlouho chtěl. Část své mocné Síly. Garrovo brnění zazářilo, jak pohltilo Sílu. Garra cítil, jak je jeho Síla 
mnohokrát vyšší. A také cítil, že moc té ženy výrazně poklesla. 
 
Teď byla jeho příležitost. Napřáhl proti ní obě ruce a pustil do ní ničivé blesky Síly. Žena padla na zem 
a zmítala se v bolestech. Nechápala, proč to Garra udělal. Ten ji vysvětlil, že je Sith, a že každý Sith 
chce jen více moci. Garra se soustředil a z bezmocné ženy začal vysávat všechnu její Sílu. Žena se 
po chvilce vypařila – všechna její energie byla nyní součástí Garry. 
 
Garra na planetě ještě pár dní zůstal, aby naplánoval svůj další tah. Pak ale ucítil, že se k planetě blíží 
ono Velké zlo. Chtělo vysát jeho Sílu a to on nechtěl dopustit. Rychle se vrátil do své lodi a odletěl 
pryč. Teď byl konečně Sith’ari, nejmocnější z nejmocnějších Sithů. Teď byla vhodná doba k tomu, aby 
převzal vládu nad celou Sithskou říší a nevyhnutelně i nad celou Galaxií. Nastavil kurz na Pzob. Nebál 
se nikoho a ničeho. 

 
Golden Stalker byl právě uprostřed letu hyper-prostorem, když ho zastavil gravitační stín. Loď se 
vynořila zpět do normálního prostoru. Před ní stál křižník Nové Republiky. Patřil jednotkám SDU, byl 
vybaven generátorem gravitační studně. 
 
Golden Stalker byl zachycen vlečným paprskem a vtažen do hangáru. Ronnovi bylo jasné, že ho čeká 
zatčení. Ale nechtěl se vzdát. HK-101 se připravil na boj. Loď byla obklíčená vojáky, mezi nimi byl i 
Stoorge. Chtěl toho Mandaloriana zatknout osobně. Považoval to za jisté zadostiučinění. Mandalorian 
zabil několik jeho nejlepších spolubojovníků, naposledy na Corellii.    
 
Ronn a HK-101 vyšli ven s rukama nad hlavou. Ihned se na ně vrhli vojáci, aby je spoutali. Ronn však 
nechtěl žádné zdržení od jeho plánu. Sdělil, že se týká Aliance spásy. Stoorge to ale nechce slyšet. 
Naopak moc dobře ví, že po něm jde i Aliance spásy – dokonce za jeho dopadení vypsala odměnu. 
Ronn to nechápe. Stoorge mu vysvětlil, že Aliance spásy považuje Mandaloriana za vraha jejích 
vůdců. Mandalorian teď bude držen v zajetí Nové Republiky tak dlouho, dokud se nezjistí, pro koho 
pracuje. 
 
HK-101 se však dostal z pout a postřílel nejbližší vojáky. Dobře mířeným výstřelem pak zničil i 
Ronnova pouta. Ronn vysunul zápěstní čepele a sejmul několik vojáků kolem něj. Potom vytasil 
skrytou pistoli a chytil Stoorge jako rukojmího. Ostatní vojáci nemohli nic dělat.  
 
HK-101 zatím pronikl do systémů, vypnul vlečný paprsek a generátor gravitační studně. Ronn 
Stoorgovi vysvětlil, že není jeho nepřítelem. Nechce ho zabít. Chce jen napravit zlo, které nevědomky 
pomáhal uskutečnit. Prozradil, že muž na pozadí toho všeho je vůdce Aliance spásy, Darth Kraetus. 
Než zaběhl do své lodi, předal Stoorgovi datadisk se všemi důkazy.    
 
Stoorge vojákům přikázal, aby ho nechali letět. Vrátil se na můstek, aby datadisk prozkoumal. Golden 
Stalker opustil hangár a pokračoval ve své cestě… 
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Kancléř Rondel Fiix dostal zprávu, že Alianční flotila se blíží k Ord Mantell. Mobilizoval všechny síly, 
včetně SDU a SWORDů. Celá obrana se soustředila právě na hlavní republikovou planetu. O pár 
hodin později se na senzorech objevily nepřátelské lodě. 
 
Bitevní lodě Hapeského Konsorcia, CSA a Ssi-Ruuků spustily masivní palbu. O pár desítek minut 
později byla většina republikových lodí zničena. Aliance zahájila výsadek armád na povrch. Zde ale 
narazila na tuhý odpor ze strany SDU. Stoorge osobně vedl své SWORDy, kteří byli velmi efektivní. 
Nicméně čelili početní přesile. Aliance spásy měla k dispozici statisíce kusů těžké bojové techniky, 
díky lodi Arc Hammer a Star Factory.    
 
Brzy se obránci museli stahovat do centra hlavního města. Deset Jediů, kteří na planetě zrovna 
pobývali, se přesunulo do Fiixova paláce, aby Kancléře ochránilo. Mezi nimi byl i rytíř Torrion, jeden 
z těch nejlepších. Ale bylo zřejmé, že pád města je jen otázka času. Alianční armády do něj nakonec 
pronikly a došlo k obléhání paláce. 
 
Fiix kontaktoval alianční velitele, aby jim sdělil, že Nová Republika se vzdává. Velitelé kapitulaci chtěli 
přijmout, ale Darth Kraetus jim přikázal, aby pokračovali v boji. Připomněl, že Nová Republika stála za 
smrtí jejich vůdců, a navíc poskytuje azyl zbývajícím Jediům. Přeje si Kancléřovu smrt. Jen tehdy bude 
Nová Republika eliminována. Velitelé tedy nařídili útok. Jednotky SDU byly rozprášeny. Zbývalo jen 
pár oddílů SWORDů se Stoorgem v čele. Jediové bojovali statečně, ale protivníků bylo příliš. Nakonec 
padli. Už zbývala jen Kancléřova pracovna.  
 
Fiix seděl ve křesle, obstoupen dvanácti vojáky SWORD, jejichž blastery mířily na dveře. Stoorge a 
Torrion tu byli také. Stoorge Kancléřovi sdělil, že od Mandaloriana dostal velmi zajímavé informace, 
které možná změní průběh této války. Předal mu je. Fiix si je prohlédl a usmál se. Tohle bylo eso 
v rukávu.   
 
Pak se dveře rozletěly na kusy. SWORDi začali střílet. Alianční vojáci padali po desítkách, ale nešlo je 
zastavit. SWORDi umírali, jeden po druhém. Jako poslední zbýval Stoorge, který tasil vibro-meč, a 
Torrion se světelným mečem. Stáli bok po boku a sekali nepřátele na kusy. Ale ti je nakonec udolali 
střelbou z blasterů… padli mrtvi na zem téměř současně. Alianční vojáci obklíčili Fiixe, nepřestávali na 
něj mířit.  
 
Jejich velitel přistoupil blíž a z pouzdra vytáhl pistoli. Zamířil na Fiixe, který v poklidu seděl ve svém 
křesle. Velitel se ho zeptal, zda-li nemá nějaká poslední slova. Fiix neměl žádný proslov, veliteli místo 
toho předal datadisk s velmi zajímavými informacemi o Kraetusovi. Velitel ho převzal. A pak vystřelil. 
Alianční vojáci poté opustili palác a zahájili okupaci celé planety. 
 
Nová Republika byla vyřazena z války. Holonet byl zahlcen zprávami. Teď už zbývala jen Sithská říše. 
STF naopak nebyla žádnou hrozbou. Podle agentů, které Aliance spásy rozeslala do všech koutů 
galaxie, se naopak zdálo, že STF se stahuje. Ukončovala své operace, přerušovala své projekty. Její 
zaměstnanci beze stop mizeli. Bylo to divné.    
 
Velkoadmirál Wilcon a poradce Lamir Caster byli jedněmi z nejvlivnějších lidí v Galaktické lize, kteří 
přežili bitvy o Coruscant a Korriban. Nyní se museli stáhnout do ústraní, aby sjednotili zbylé vojáky. 
Učednice Siva byla posledním členem Badonových Šedých Jediů. Aby byla zajištěna její bezpečnost, 
Wilcon k ní přidělil osvědčeného droida HK-75 a poslal ji na tajnou lokaci. Pak o ní vymazal všechny 
záznamy, jakoby nikdy neexistovala.   
 
Sienro přiletěl na orbitu Pzobu. Byla sem stažena velká flotila Sithů. Věděli, že Aliance spásy může 
zaútočit kdykoliv. Ale s ním zřejmě nepočítali. Vendetta na každou z lodí vystřelila paralyzační projektil 
a tak se skrze ně snadno dostala.  
 
Sienro spatřil obrovskou loď, jejíž design nepoznával. Byla ale prastará. Na její palubě cítil přítomnost 
mocné Síly. Byla to Death’s-head. A ten zdroj Síly nebyl nikdo jiný, než Temný pán ze Sithu, Darth 
Raegar. Sienro cítil, že se jeho pomsta blíží ke svému konci. 
 
Death’s-head spustila palbu, Vendetta ji opětovala. Ale její paralyzační projektily neměly žádný efekt. 
Sienro tedy přikázal svému droidovi TP501, aby loď nastavil na kolizní kurz. Sám se rychle odebral do 
hangáru, kde měl uloženu svoji Sférickou loď.  
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Opustil hangár. O pár vteřin později Vendetta plnou rychlostí vrazila do trupu mnohonásobně většího 
plavidla. Štíty Death’s-head byly prolomeny, její trup utrpěl vážné poškození v místě poblíž můstku. 
Vendetta byla do nepřátelského plavidla zabodnutá jako dýka celou polovinou své délky. Sienro využil 
tohoto poškození a Sférickou lodí vletěl dovnitř. Přistál v jednom z hangárů a vydal se najít Raegara.  
 
Přišel na můstek, kde na něj Darth Raegar již čekal. Sienro mu pověděl o své pomstě. Raegar ucítil 
jeho Sílu, její velkou moc. Přikázal své věrné služebnici Nirne, aby se o něj postarala. Nirne tasila 
světelný meč a vrhla se na Sienra. Došlo k boji. Raegar ho sledoval z bezpečné vzdálenosti.  
 
Pro Sienra však Nirne nebyla žádná hrozba. Jeho genetická vylepšení z něj dělala velmi dobrého 
šermíře. Nirne dostala několik zásahů. Bylo zřejmé, že nemá šanci. Darth Raegar urychleně opustil 
můstek, přičemž za sebou nechal zavřít mohutné dveře. Běžel do hangáru.  
 
Sienro svoji protivnici doslova rozsekal a vydal se za Raegarem, jehož pozici dokázal snadno vycítit. 
Svým mečem se ale musel prořezat skrz ty dveře, což mu zabralo pár minut. V ten okamžik ale celou 
lodí otřásly mohutné exploze. 
 
Sienro pohlédl na monitory. Senzory hlásily přílet mnoha stovek aliančních lodí. Aliance spásy zahájila 
útok na Pzob. Velitelé měli přesné informace o Death’s-head a jejích slabinách. Přesně mířené střely 
turbo-laserů a protonová torpéda devastovala trup i vnitřní strukturu. Sienro se konečně dostal skrz 
dveře a běžel do hangáru. Ale byla to dlouhá cesta. Několik chodeb bylo navíc zničeno. 
 
Touha pomstít se ale byla velká. Konečně s vypětím sil doběhl do hangáru a nasedl do Sférické lodi. 
Vyletěl ven právě ve chvíli, kdy hangár zaplavila velká exploze. Zamířil přímo za Raegarem, jehož 
malý raketoplán zmizel v atmosféře Pzobu. Death’s-head mezitím explodovala. Výbuch ji roztrhl na 
dvě části, které potom samy také vybouchly.  
 
Trosky se rozletěly do všech stran, některé dopadly až na povrch planety. Sienrova Vendetta byla při 
tom zničena samozřejmě také. Alianční flotile už nestálo nic v cestě. Výsadkové lodě s armádami 
Mandalorianů a Ssi-Ruuků se připravovaly k přistání. 
 
Sienro přistál v chrámu, ze kterého cítil Raegarovu přítomnost. Vyrazilo proti němu několik sithských 
rytířů, ale všechny bez problémů zničil. Pak vstoupil do hlavního trůnního sálu. Zde seděl Raegar a 
čekal… V sálu byla stovka elitních sithských válečníků, která na jeho rozkaz zaútočila na Sienra.  
 
Sienro pocítil hněv. Jeho oči začaly červeně zářit, stejně jako obrazce na jeho kůži. Červená přešla 
v oslnivě bílou – a jeho těla vyrazila masivní vlna Síly. Všichni válečníci se ihned proměnili v prach. 
Sienro se rozhlédl, ale v tu chvíli na něj zaútočil Raegar. Nějakým způsobem se mu podařilo této Síle 
odolat. Došlo k souboji na meče.  
 
Oba bojovníci měli vyrovnané síly. Raegar Sienrovi vyrazil meč z ruky a povalil ho na zem. Už se mu 
chystal useknout hlavu, ale Sienro se odkulil stranou. Vstal, ale Raegar ho Sílou mrštil proti zdi. 
Přiběhl k němu a vrazil mu meč přímo doprostřed hrudníku. Sienro věděl, že jeho smrt je blízko. Ale 
musel se stihnout pomstít.  
 
Raegar se ďábelsky zasmál. Myslel si, že vyhrál. Ale mýlil se. Sienro vztáhl obě ruce a chytil ho za 
hlavu. Jeho oči a obrazce opět rudě zazářily. Raegar se snažil vyprostit, ale marně. Sienro si ho přitáhl 
blíž, aby byli tváří v tvář. Raegar cítil strach. Sienro se usmál. Oslnivá bílá záře zalila oba bojovníky. 
Tělo Darth Raegara ztrácelo strukturu. Mizela kůže, potom svaly a orgány, nakonec i kostra. Nezbylo 
z něj vůbec nic. 
 
Sienro si oddychl. Jeho pomsta byla u konce. V tu chvíli do haly vběhli vojáci Aliance spásy a začali ji 
prohledávat. Sienro padl na zem a s klidným úsměvem na tváři zemřel.  
 
Aliance spásy o pár hodin později vyčistila celou planetu. Darth Kraetus byl rád. Zbavil se velké hrozby 
a získal mnoho cenných artefaktů. Holonet byl plný zpráv o porážce Sithské říše. V galaxii už nebyla 
žádná frakce, která by Alianci stála v cestě ke zničení Velkého zla. 
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Black Raven nelétal galaxií po náhodných trasách. Pátral po třetím Kolektoru Síly, který kamsi zmizel. 
Jakmile vysaje všechnu Sílu, kterou zařízení za celou dobu provozu nashromáždilo, bude mnohem 
silnější, než doposud. Shledání s jeho synem byla dobrá věc. Alespoň nehrozilo, že by ho na nějaké 
planetě omylem zahubil vysáním jeho Síly. Syn většinu času trávil meditacemi. 
 
Vysál Sílu z dalších 242 významných planet, když konečně pocítil neobvykle vysokou koncentraci, 
která nemohla být přirozeného původu. Věděl, že Kolektor je už blízko.   
 
Tajná základna Šeré stráže zachytila bývalou vlajkovou loď Ligy, Ultimate. Mířila do Neznámých 
regionů. Šerá stráž věděla, že Ultimate je nyní osobní lodí vůdce Aliance spásy, kterým je Darth 
Kraetus. Kobe chystal Kraetuse dostihnout a utkat se s ním v souboji. Pokud by ho zabil, Aliance 
spásy by se ocitla v chaosu. Spolu s Arteisem a Scorchem se nalodil na Kill Star. Ihned vyrazili na 
cestu. Arteis si s sebou vzal i svoji loď Revadis.  
 
Dark Garra přiletěl k Pzobu. Nedávno zde došlo k velké bitvě. Na orbitě byla spousta trosek sithských 
lodí. Přistál na povrchu, přímo u chrámu. Nikde necítil žádného uživatele Síly, což bylo také divné. 
Vstoupil dovnitř. Viděl stopy po přestřelce mezi místními vojáky a vojáky Aliance spásy.  
 
Hledal Darth Raegara, ale nenašel ho… ani jeho tělo. Prohlédl tedy záznamy vnitřních kamer. A tak se 
dozvěděl, jak Darth Raegar zemřel. Byla to škoda. Doufal, že se s Raegarem utká v souboji a zabije 
ho podle sithské tradice. Ale bylo to jedno. Je Sith’ari, a to bylo nejdůležitější.  
 
Golden Stalker dorazil až na samotný okraj Galaxie, hluboko v Neznámých regionech. Ronn zachytil 
přítomnost obrovského plavidla Ultimate na orbitě pusté temné planety M-Kain. Tady měl Darth 
Kraetus své sídlo. 
 
Ale nemohl přiletět blíž. Ultimate by jeho malou loď snadno zničil, měl i pokročilé senzory pro odhalení 
maskovaných plavidel. Ronn byl tak blízko své pomstě, ale nemohl ji vykonat. Zachovával chladnou 
hlavu. Prozkoumával celou oblast a hledal slabé místo. 
 
O pár hodin později však zachytil přítomnost další obrovské lodě. Nepatřila Alianci spásy. Byla to Kill 
Star Šeré stráže. Kontaktoval ji a sdělil důvod své přítomnosti. Scorch souhlasil, aby se k nim přidal. 
Každá pomoc se mu teď hodila. 
 
Golden Stalker přistál v hangáru a Ronn se setkal se Scorchem, Kobem a Arteisem. Předal jim 
všechny informace, které dosud pomocí senzorů nashromáždil. Obsahovaly i údaje o slabých místech 
v obraně planety, které však Ronn nemohl využít. Pro Scorche to však nebyl žádný problém. Kobe i 
Arteis navíc vycítili nezvykle velkou koncentraci Síly. Nemohla pocházet z jedné bytosti, nicméně na 
povrchu planety nebylo žádné husté osídlení. Byla tam jen jedna pevnost a obranné stanice. 
 
Když bylo vše připraveno, Kill Star zaútočila. Došlo k obrovské bitvě. Ultimate byla na stejné úrovni, 
takže bitva byla vyrovnaná. Z hangáru Kill Star vyletěly lodě Revadis a Golden Stalker a prolétly skrz 
planetární obranu. Ultimate byla příliš zaměstnána bojem, takže je nestačila zaměřit.  
 
Přiletěly až k pevnosti a spustily palbu ze svých zbraní. Obranné věže byly zničeny, stejně tak i vojáci, 
kteří vyběhli ven. Lodě přistály a ven vystoupil Ronn, HK-101, Scorch, Kobe i Arteis. Připravili zbraně 
a opatrně vešli bránou dovnitř. Ale nevěděli, kudy se vydat. Rozhodli se proto, že se rozdělí na dva 
týmy. V jednom byl Ronn, HK-101 a Scorch. V druhém byl Kobe s Arteisem. 
 
Kobe s Arteisem došli do široké haly, kde se nacházelo obrovité zařízení. Kobe potvrdil, že je zdrojem 
té velké koncentrace Síly – je to Kolektor Síly. Ale nechápal, k jakému účelu slouží. Byl však odhodlán 
ho deaktivovat. Oba Jediové se pustili do práce. Systémy byly poměrně složité. 
 
Ronn, HK-101 a Scorch došli do trůnního sálu. Na trůně seděl Darth Kraetus, ve stínu za jeho zády 
stála další postava. Jakmile Scorch Kraetuse spatřil, ihned ho poznal. Už ho totiž jednou potkal. Byl to 
ten záhadný Mistr Malgusova řádu. Byl připraven se na něj vrhnout, ale Ronn ho zastavil  
 
Ronn po Kraetusovi požadoval, aby okamžitě propustil Gedimana. Kraetus zavolal na stráže a ty 
Gedimana přivedly. Byl v roztrhaných šatech, zmlácený a zubožený. Jakmile spatřil Ronnovo žluté 
mandalorianské brnění se zeleným lemováním, zarazil se. Připadalo mu povědomé. Ronn si sundal 
přilbu… poprvé v přítomnosti jiných lidí.  
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Gediman ho poznal. Usmál se. A oslovil ho jako svého syna. 
 
Bývalý kancléř Gediman, celým jménem Jonn Gediman, Ronnův otec. 
 
Ronn si teď vybavil všechny události ze své minulosti. Vše to začalo v roce 118 ALE, když k vůdci 
tehdejších Povstalců, Jonnu Gedimanovi, přišla trojice jeho admirálů s důležitou zprávou. Fith, Gelton 
a Orsonová ho informovali o tom, co našli během svých humanitárních cest napříč známou galaxií… 
tajnou základnu Mandalorianů, o které nikdo nevěděl. Tedy, kromě Gedimana. Admirálové základnu 
našli jen proto, že vysílala nouzové volání kódované jen pro lodě bývalé Nové Republiky. Odpověděli 
na volání… 
 
V základně byla žena, která umírala na následky těžkých zranění. Žena se identifikovala jako 
manželka dřívějšího kancléře Gedimana. Měla tu i patnáctiletého syna, Gedimanova potomka – 
Ronna. Prý ji tu Gediman v roce 103 ALE ukryl, aby ji skryl před svými politickými rivaly.  
 
Jakmile se to Gediman dozvěděl, opustil svůj úřad povstaleckého vůdce a odletěl na tu základnu, aby 
se s manželkou naposled setkal. Než žena zemřela, prozradila mu, že za její smrt může záhadný Sith 
(Ronnovi teprve nyní došlo, že to byl Darth Kraetus). Gediman pak na základně zůstal, aby mohl 
pokračovat v Ronnově výchově.   
 
Gediman chtěl syna z lidu Mandalorianů, protože věděl, že to je čestný národ a jednou bude galaxii 
dobře vládnout. Věděl, že Boba Fett i Huck jsou dobří. Chtěl, aby Ronn byl stejně dobrý jako oni. Proto 
svoji těhotnou manželku ukryl právě mezi ně. Své dítě naučila spravedlnosti, ale Ronn pochytil i 
filozofii Mandalorianů – spravedlnost šířit bezcitně a chladnokrevně. 
  
V roce 125 ALE místní Mandaloriany kontaktoval neznámý Sith (opět Kraetus), který jim sdělil, že 
potřebuje jejich služby, jakožto nejlepších válečníků galaxie. Pokud budou souhlasit s jeho požadavky, 
udělá po svém příchodu z Mandalorianů opět super-velmoc. Pokud ne, zničí je a následně i celou 
galaxii. Ronn Gediman se rozhodl, že na požadavky přistoupí – tím bylo zničit nejmocnější frakci 
galaxie, čímž se tak usnadní Sithův příchod. Tou frakcí byl tehdy Profesorův roj. Jonn Gediman s tím 
nesouhlasil, bylo to příliš riskantní. Ronn však odešel na misi proti jeho vůli. 
 
A tak se Ronn dostal do služeb toho zrádného Kraetuse. Kdy ale Kraetus jeho otce unesl, to netušil. 
Ale zřejmě to měl celou tu dobu v plánu. Musel uznat, že Kraetusův plán byl promyšlen do detailů.  
 
Kraetus náhle vydal rozkaz. Krátký a jasný.  
 
Stráže vystřelily z blasterů. A Jonn Gediman padl mrtev k zemi. 
 
Ronn byl rozzuřen zlostí. Řekl HK-101, aby se připravil k boji. Ten tasil zbraně… ale obrátil je proti 
svému pánovi. Ronn byl zaražen. Kraetus se zasmál.  
 
HK-101 vysvětlil, že celou dobu pracoval pro Kraetuse jako špion. Dohlížel na Ronna, zda-li plní 
všechny úkoly, které mu Kraetus zadal. HK-101 byl ten, kdo způsobil zkázu lodi Destiny a tím i smrt 
Leriena Dankina. V lodi pak už jen čekal, až ho Ronn najde a přijme do svých služeb. 
 
Postava, která dosud postávala za Kraetusovým trůnem, vystoupila ze stínu dopředu. Byl to muž, 
horní část těla měl obnaženou, takže byla vidět rozsáhlá kybernetická úprava jeho hrudníku. Scorch 
věděl, kdo to je. Byl to Re-Ros. Zemřel, když ho na Orn Kiosu Kobe probodl. Ale Kraetus si pro svého 
učedníka přiletěl. Využil svých znalostí sithské alchymie a kybernetiky, aby mu vrátil život a dal jeho 
tělo opět dohromady. Celou tuto proceduru Re-Ros zvládl jen proto, že ho posilovala obrovská touha 
pomstít se Scorchovi. A teď měl konečně šanci. 
 
Došlo k boji. HK-101 zaútočil na Ronna. Re-Ros zaútočil na Scorche. Kraetus to celé jen mlčky 
pozoroval. Dvojice stráží se postavila po stranách trůnu.  
 
HK-101 vystřelil z blasterů instalovaných v pažích. Jeden výstřel netrefil, druhý se neškodně rozptýlil o 
Ronnovo brnění. Ronn zapnul jetpack a plnou rychlostí vrazil do droida. Tlačil ho pár metrů, až vrazili 
do zdi. HK-101 to však nepoškodilo. Z paží vysunul vibro-čepele. Ronn rychle vysunul své zápěstní 
čepele a vykrýval droidovy údery. 
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Re-Ros byl dobrý šermíř. A v Síle byl o dost mocnější, než při posledním souboji. Scorch měl dost 
práce, aby jeho výpady vykrýval nebo jim uhýbal. Re-Ros proti němu vrhl blesky Síly. Částečně je 
Scorch vykryl mečem, ale část z nich ho zasáhla a způsobila mu velkou bolest.  
 
Ronn sekal do droidova pancéřování, ale dělal jen bezvýznamné škrábance. Tasil tedy pistoli a 
vystřelil z těsné blízkosti. HK-101 výstřel odmrštil na zem. Rychle se ale postavil a bez známky 
nějakého poškození pokračoval v boji. Ronn se před jeho výstřely kryl za sloupy a opětoval palbu 
z obou pistolí. Zároveň si připravil blasterový kanon. 
 
Scorch na Re-Rose pustil vlnu Síly, která ho prudce odhodila proti zdi. Re-Ros padl na zem, ale rychle 
se zase vyšvihl na nohy. Pomocí Síly vyskočil vysoko do vzduchu a chystal se svého soupeře 
probodnout při dopadu. Scorch ale na poslední chvíli uhnul, takže se Re-Rosův meč zabodl do 
podlahy.  
 
HK-101 přepnul své blastery do plně automatického režimu. Obrovitá kadence dvou zbraní drtila 
sloupy a zeď na prach. Ronn měl dost práce, aby zůstal v krytu. Pak se ale rozběhl, vyskočil zpoza 
trosek a v letu na HK-101 vystřelil z kanonu. Mohutný blasterový pulz vletěl do droida a explodoval. 
HK-101 byl odmrštěn několik metrů. Jeho trup byl silně zdevastován.  
 
Re-Ros na Scorche pustil další dávku blesků. Tentokrát to byla dlouhá dávka. Scorch musel držet meč 
pevně v rukou, aby ji blokoval. Re-Ros zatím tasil meč a pomalu se blížil ke svému nepříteli. Chystal 
se seknout, ale Scorch na poslední chvíli použil svoji Sílu a proud blesků odklonil zpět na něj. Re-Ros 
padl v křečích na zem, jeho tělo bylo silně popálené a kybernetický hrudník začal jiskřit. Světelný meč 
mu vypadl z ruky. 
 
Ronn přistoupil k ležícímu HK-101. Ten z hrudníku vysunul mikro-rakety a chystal se je vypálit. Ronn 
rychle zapnul jetpack a vyletěl až ke stropu. Z té výšky namířil blasterový kanon a vystřelil. HK-101 se 
rozletěl na kusy v efektní explozi posílené výbuchem raket. Zbyl po něm jen kráter v podlaze. 
 
Scorch přistoupil k ležícímu Re-Rosovi. Ten ale ještě žil. Rychle natáhl ruku, aby si Sílou přitáhl meč a 
rovnou jím Scorche probodl. Ale ten byl rychlejší. Zabodl Re-Rosovi čepel do jeho hrudního 
implantátu. Ten silně zajiskřil a Re-Ros byl na místě mrtev. Jeho tělo pak pohltily plameny. 
 
Teď zbýval už jen Kreatus osobně. Ronn a Scorch si vyměnili pohledy a šli k jeho trůnu. Dvojice stráží 
tasila blastery a začala střílel. Scorch odrazil výstřel a zabil jednoho vojáka. Ronn vystřelil z blasteru a 
složil druhého. Kraetus se postavil, jeho tvář byla chladná. Tasil své dva světelné meče a vrhl se na 
protivníky. Ronn se Scorchem ale neměli šanci. Kraetus čerpal svoji Sílu z externího zdroje. 
 
Sekal meči na obě strany tak rychle, že bylo velmi těžké jim uhýbat. Ronn i Scorch utrpěli pár sečných 
ran. Kraetusovy reflexy byly bleskové, vykrýval každý úder meče i čepelí a neustále uhýbal. Ronn i 
Scorch tasili pistole, ale Kraetus jim je vyrazil z rukou pomocí Síly. Ronn na něj tedy vypustil dávku 
z plamenometu, ale Kraetus ji Sílou rozptýlil tak, že se ho vůbec nedotkla. Scorch mu tedy pod nohy 
hodil granát. Exploze roztrhala podlahu a zvedla do vzduchu oblak prachu. 
 
Ronn i Scorch si opět vyměnili pohledy a pro jistotu připravili zbraně. Z prachu však náhle zazářily dvě 
rudé čepele, Kraetus byl nezraněn. Vrhnul oba meče vpřed. Ronn meči jen tak-tak uhnul, Scorch ho 
snadno vykryl svým mečem. Kraetus na oba protivníky vypustil mohutné blesky Síly. Ronn i Scorch 
byli prudce odmrštěni, až narazili do zdi za svými zády. Kraetus si meče přitáhl zpět do rukou a chystal 
se zasadit smrtící údery… 
 
Kobe a Arteis mezitím konečně našli způsob, jak Kolektor deaktivovat. Právě včas. Kraetus v tu chvíli 
pocítil velkou slabost. Ztratil koncentraci. Scorch proti Kraetusovi použil Sílu – snažil se ho odmrštit 
pryč. Kraetus tomu odolával, ale musel se soustředit, což ho značně vyčerpávalo. A pak k tomu 
došlo… Ronn vysunul zápěstní čepele, Scorch tasil světelný meč a oba současně vyrazili kupředu. 
Ronn udeřil na protivníka zprava, Scorch zleva. 
 
A do Kraetusovy hrudi ve stejnou chvíli zajel světelný meč i zápěstní čepel. Kraetus se překvapeně 
zarazil. Světelné meče mu vypadly z rukou. Klekl na zem a chvíli chrčel krev. Naposledy se svým 
protivníkům podíval do očí. A pak padl mrtev. 
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Na orbitě M-Kain zatím pokračovala bitva Ultimate a Kill Star. Obě lodě byly silně poničené. Náhle se 
ale na scéně objevila další loď… Křižník Black Ravena. Spustil palbu na obě lodě, čímž je ještě více 
poškodil. Proletěl mezi nimi a vstoupil do atmosféry. Z jeho hangáru vyletěl raketoplán s Ravenem a 
jeho synem na palubě. Přistál přímo před pevnost. Black Raven chtěl svůj Kolektor a jeho Sílu.  
 
Kobe a Arteis vběhli do trůnního sálu. Informovali, že pocítili přítomnost Velkého zla. I Scorch to cítil. 
Black Raven nesměl Kolektor získat. I když byl deaktivován, stále obsahoval obrovské množství Síly.  
 
Kobe, Arteis, Ronn a Scorch se postavili před vrata a čekali na příchod Nepřítele. Vrata náhle 
explodovala a vlétla do místnosti, vlna Síly odhodila čtveřici pryč. Do místnosti vstoupil Black Raven, 
následován svým synem. Jakmile Raven spatřil protivníky, naznačil svému synovi, aby se držel 
opodál. Sám tasil světelný meč. 
 
Čtveřice vyrazila do útoku. Ronn a Scorch byli unavení a zranění po předchozím boji. Black Raven je 
vyřadil poměrně snadno. Ronna složil pěstí, Scorche kopnutím. S Kobem a Arteisem bojoval ještě 
chvíli – pár vteřin. Oba Jedie odhodil Sílou na opačnou stranu haly.  
 
Black Raven přistoupil ke Kolektoru a soustředil se. Všechna jeho Síla do něj začala proudit. 
Ravenova bledá kůže začala tmavnout. Stejně tak i jeho typicky sithské žluté oči. Kolektor byl za pár 
chvil vyprázdněn. Black Raven měl nyní sytě černou kůži a oči celé temné. Byl mocnější, ale jeho hlad 
tu byl stále. Teď měl však novou možnost… mohl vysát Sílu z celé Galaxie v jediném okamžiku! 
 
Black Raven roztáhl paže a začal absorbovat Sílu. Cítil, jak do něj vstupuje Síla ze všech koutů 
Galaxie. Biliardy živých bytostí umíraly každou vteřinu. Jeho syn to celé tiše pozoroval. Ale pak náhle 
vykročil kupředu rázným tempem. A v půli cesty vytasil světelný meč. 
 
Black Raven tu zradu pocítil. Nemohl tomu uvěřit, ale stalo se to. Neměl čas zareagovat. Jeho srdce 
proklála červená čepel. Syn napřáhl k mrtvému tělu ruku a vysával z něj jeho Sílu. Teď byla jeho.    
 
Kobe, Arteis, Ronn a Scorch se vzpamatovali a celé to šokovaně sledovali. Bylo jim jasné, že se musí 
vypořádat s tímto Sithem dřív, než unikne. Možná už nebudou mít příležitost ho zastavit. Připravili své 
zbraně a obklíčili ho… 
 
Bitva na orbitě nevypadala moc dobře. Z okolních sektorů se sem začaly slétávat lodě Aliance spásy, 
které ihned zahájily palbu a vypustily stovky stíhaček. Kill Star dostávala jeden zásah za druhým. 
Postupně přicházela o zbraně a podpůrné subsystémy. Ultimate na tom sice také nebyla zrovna 
nejlépe, ale díky posile začala mít navrch. Bylo jen otázkou času, kdy zvítězí. 
 
Kapitán Kill Star nařídil evakuaci posádky a zadal autodestrukční sekvenci. Věděl, že tohle se 
Scorchovi nebude líbit, ale bylo to jediné řešení. Síla výbuchu podle výpočtů měla zničit Ultimate i 
většinu Alianční flotily. Kapitán měl svoji čest. Zůstane na můstku až do konce…  
 
Kobe, Arteis, Ronn a Scorch pomalu obstoupili protivníka ze všech stran. Ten si jich všiml. Tasil meč a 
vrhl se na ně. Kobe, Arteis a Scorch jeho údery vykrývaly, Ronn jim musel uhýbat. Neměl sice 
světelný meč, měl ale ještě pár es v rukávu. Ze speciálního ručního děla vystřelil na syna síť určenou 
k chytání cílů. Syna tohle zaskočilo. Síť ho obmotala a srazila k zemi. Kobe a Arteis se na něj vrhli, ale 
Syn síť snadno rozsekl mečem a pokračoval v boji.  
 
Syn zaútočil na Ronna. Ten měl jen jednu šanci, jak jeho útoku uniknout. Zapnul jetpack a zbylé palivo 
využil k odskočení, zároveň od svého pasu odhodil dva granáty. Spadly přímo synovi pod nohy. 
Nestačil uskočit. Dvojitá exploze ho odmrštila vysoko do vzduchu. Syn však dopadl na nohy, 
evidentně nezraněn, i když jeho černý plášť byl potrhán.  
 
To už u něj byl Scorch a sekal do něj svým mečem. Protivníkova kombinace vykrývání a úhybů byla 
ale příliš rychlá. Arteis a Kobe ho obklopili z dalších dvou stran, ale i to bylo marné. Stíhal unikat trojici 
čepelí jakoby o nic nešlo.  
 
Pak najednou vyskočil vysoko do vzduchu a přímo pod sebe vypustil vlnu Síly. Ta narazila do země, 
rozdrtila podlahu na prach a odhodila Scorche, Arteise a Koba pryč. 
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Zbývalo jen pár vteřin do exploze Kill Star, když se dostavil nečekaný zvrat. U planety se vynořily flotily 
Galaktické Ligy a Nové Republiky. V čele Ligy byla obří loď třídy Executor, v čele Republiky stál Mon 
Calamari křižník Sovereignty. Spustily palbu na alianční lodě téměř současně, ničily je po desítkách. 
Kapitán rychle vypnul autodestrukci a veškerou energii přesměroval do zbraní. 
 
Kill Star i spojenecké lodě koncentrovaly palbu na Ultimate. Ta po chvíli mohutně explodovala. 
Některé z jejích fragmentů shořely v atmosféře, jiné vrazily do okolních aliančních lodí. Nepřítel přišel 
o své velení a ocitl se v naprostém chaosu. 
 
Z paluby Executoru se ozval Velkoadmirál Wilcon. Vysvětlil, že s Novou Republikou tajně uzavřel 
spojenectví, aby mohli lépe bojovat proti společnému nepříteli. Když získali zprávu od organizace Spy 
Sun, že alianční lodě se z mnoha sektorů náhle rychle stahují kamsi na okraj galaxie, Wilcon neváhal 
ani chvíli, shromáždil všechny dostupné lodě a letěl za nimi. Tak objevil M-Kain, Kraetusovu základnu. 
 
Boj se Synem byl namáhavý. 
 
Kobe dostal zásah, padl na zem zraněn. Syn se k němu přiblížil a už se ho chystal dodělat. Arteis si 
vzpomněl na to, co říkali Jediové na Cejansij… Kobe má znalosti a schopnosti na to, aby mohl 
rekonstruovat Řád. Arteis věděl, že Kobe musí přežít za každou cenu…  
 
Vyskočil a vykryl Synův výpad vlastním tělem. Čepel meče projela středem jeho hrudníku. Arteis 
zatnul zuby a z posledních sil se soustředil. Zaměřil svoji Sílu na rukojeť protivníkova meče. Rukojeť 
se začala deformovat a jiskřit, světelná čepel se deaktivovala. Zbraň byla zničena. Arteis se sesunul 
k zemi. 
 
Syna tohle zarazilo. Jak Arteis padl k zemi, udělal místo pro Koba… 
 
Kobe vyskočil asi dva metry do vzduchu, s mečem vysoko nad hlavou. Syn tomuhle útoku už 
nedokázal zabránit. Zařval zlostí a bezmocí. Kobův světelný meč dopadl shora a rozsekl Synovu lebku 
na dvě poloviny. 
 
Bylo po všem.  
 
Scorch a Ronn přiběhli ke Kobovi a Arteisovi, aby je zkontrolovali. Kobe byl víceméně v pořádku, ale 
Arteisovi už nebylo pomoci. Zemřel hrdinskou smrtí. 
 
Kill Star byla zachráněna. Flotila Aliance spásy byla rozdrcená a po pár minutách boje se rozprchla na 
všechny strany. Už nepředstavovala nebezpečí, takže ji nikdo nepronásledoval. Wilconův Executor i 
republiková Sovereignty zabezpečily orbitu a na povrch planety začaly vysazovat armády. Kolektor 
Síly byl demontován.  

 
Aliance spásy svolala své nejvyšší představitele k poradě. Na té byly předloženy důkazy, které získali 
od Fiixe. Byly to záznamy holonetové komunikace mezi Ronnem a Darth Kraetusem. Z nich jasně 
vyplynulo, že to sám Kraetus nařídil smrt vůdců Aliance. Tímto převratem chtěl získal kompletní 
kontrolu nad Aliancí spásy a tím pádem i nad celou galaxií. Členové Aliance spásy byly znechucení. 
Hapeské Konsorcium okamžitě odstoupilo. Mnichové Aing-Tii a CSA hned potom. Mandaloriané a Ssi-
Ruukové nakonec také.  

 
To byl konec Aliance spásy. Ale zároveň začátek politické nestability, protože každá z frakcí si chtěla 
zachovat všechna území, která se ji podařilo během Tažení spásy dobýt. Všude po galaxii vznikly boje 
mezi Hapeským Konsorciem, CSA, Aing-Tii, Mandaloriany a Ssi-Ruuky.    

 
Velkoadmirál Wilcon byl zvolen Prezidentem Galaktické ligy, která v sobě nyní měla začleněnu i 
Novou Republiku. Zavázal se, že ve svých řadách nebude tolerovat Temnou stranu Síly a naopak 
bude podporovat Jedie. Jeho pravou rukou se stal Lamir Caster, zkušený rádce. Wilcon také konečně 
pojmenoval svoji oblíbenou loď třídy Executor – Great Victory.  

 
Badonova věrná učednice Siva odešla do exilu. Droid HK-75 ji dělal osobního strážce. Darth Badon ji 
jako duch Síly doprovázel na každém kroku a pokračoval v jejím výcviku.  



35 

Spy Sun se stáhla do stínů. Její operace byly tajnější víc než kdy předtím. Plně se teď soustředila na 
pátrání po oné záhadné organizaci, jejíž vliv prý zasahuje do každé galaktické frakce. Bude to těžký 
úkol, ale Zet byl odhodlán ho splnit. Křižník Sovereignty byl teď jeho domovem. 

 
Scorchova Šerá stráž nabírala moc a vliv, rozšířila své operace do celé galaxie. Brzy zaplnila místo po 
zmizelé STF – stala se z ní všestranná megakorporace, která napravovala škody po předchozích 
válkách a rozvíjela technologie ve všech odvětvích. 

 
Ronn Gediman pohřbil Hucka na planetě Mandalore, přesně jak slíbil. Rozhodl se, že splní Huckovo 
poslední přání – bude bojovat za Mandaloriany, jako jeden z nich, a napraví tak svoji čest.  

 
Rondel Fiix byl pochován na Coruscantu. Galaktická liga mu zde vystrojila velký a slavný pohřeb, 
dokonce i Wilcon na něm byl přítomen. Vše bylo vysíláno do Holonetu. Jonn Gediman měl pohřeb o 
pár dní později. Nebyl vůbec tak velkolepý, přišlo na něj jen pár stovek lidí. Mezi nimi však byl i 
nenápadný muž v tmavém hábitu... nikdo jiný, než D-Ton, Gedimanův starý přítel.  

 
Z Jediů v celé galaxii zbyl jen jeden – Velmistr Kobe. Na něm teď bude, aby Řád obnovil v podstatě od 
základů. Vrátil se na zdevastovaný Cejansij a pustil se do oprav místního chrámu.  

 
A zatím na planetě Pzob – Sith’ari Garra se usadil na prázdný trůn a meditoval. I jeho teď čekala velká 
rekonstrukce. Sithská říše musela znovu povstat z popela. 

 
O pár měsíců později byla obrovitá flotila vojenských i civilních lodí STF řádný kus za okrajem galaxie. 
Razer na palubě své nové vlajkové lodě studoval data získaná z průzkumných sond. Nenudil se. Na 
přípravu invaze galaktických rozměrů není nikdy dost času. 

 
KONEC. 


