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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 14: RISE OF THE DARK SIDE 

 
 

Od krvavého Tažení spásy uplynulo už třicet let. Byla to doba nebývalého klidu a míru, ve 
kterém se galaxie pomalu léčila z obrovských ztrát. 
 
Galaktická liga vládla moudře a spravedlivě. Pomohla obnovit řád Jedi a podporovala ho tak, 
jako naposled Stará Republika před tisíci lety. Ale jak sílili rytíři Jedi, sílili i jejich věční 
nepřátelé, Sithové. 
 
Povstali z popela a tajně začali rozšiřovat svůj vliv ve všech koutech známého vesmíru. Jejich 
nová říše byla dosud skryta ve stínech, ale to se brzy změní…. 
 
 
Ligový star destroyer kotvil na nízké orbitě jedné neobydlené ledové planety na okraji prostoru 
Galaktické ligy. Jeho kapitán hleděl z okna můstku a popíjel nějaký horký mok. Náhle ho přerušil jeden 
z důstojníků, který obsluhoval počítač. Průzkumný droid poslal koordináty hledaného pašeráckého 
tábora. Kapitán ihned nařídil poslat výsadek. Z hangáru lodi odstartovala jedna výsadková loď a velmi 
rychle vstoupila do atmosféry.  
 
Sotva dosedla na zem, z nákladového prostoru vyběhl oddíl Stormtrooperů, který během pár 
okamžiků obklíčil celý tábor. Pašeráci byli vyzváni, aby se vzdali. Ale nikdo se neozýval. Velitel si vzal 
dalekohled a prozkoumal tábor lépe. Senzory nezachytily žádný pohyb, dokonce ani život. Na zemi 
však něco leželo. Velitel musel zvýšit rozlišení. Byla to postava. Mrtvá. Velitel nařídil prozkoumat 
tábor. Stormtroopeři pomalu vešli do tábora, zbraně měli připravené na okamžitou střelbu. 
 
Nacházeli mrtvá těla pašeráků. Byly jich desítky. Podle omrzlin tu ležely už několik dní. Všechno zboží 
tu zůstalo, žádné stopy po útočnících nebyly nalezeny. Velitel poklekl k jednomu tělu. Otočil ho na 
záda. To, co spatřil, bylo zřejmé. Dlouhá popálenina od světelného meče. V tu chvíli ze stínů vyrazila 
rudá čepel. Tři Stormtroopeři padli k zemi. Ostatní vojáci začali ihned střílet, ale bylo to dost zmatené. 
Nepřítel byl nadpřirozeně rychlý a obratný. Byla to postava v černém hábitu. Mečem odrážela všechny 
střely, některé zpět na vojáky. Velitel se schoval za krabici a vytáhnul holo-komunikátor. Objevil se 
obličej kapitána. Velitel ohlásil napadení a žádal posily. Rudá čepel mu usekla hlavu. 
 
Kapitán to viděl a stačilo mu to. Nařídil vyslat posily s leteckou podorou. Útočník se nesměl z planety 
dostat živý. Přípravy ale trvaly příliš dlouho. Z povrchu mezitím odstartovala malá vojenská loď bez 
registrace. Kapitán ji nařídil sestřelit. Křižník zahájil palbu ze všech baterií, ale nestačilo to. Loď 
uhýbala a střílela kolem sebe klamné cíle. Pak zmizela v hyperprostoru. Kapitán ji nechtěl 
pronásledovat. Vešel do poradní místnosti, byla prázdná. Aktivoval kódovanou frekvenci Coruscant 
Alfa a hologram vykreslil nadživotní tvář Prezidenta Onbelika. Kapitán zasalutoval a ohlásil návrat 
Sithů. 
 
O pár dní později Lord Malum, Temný pán ze Sithu, poslal do Holonetu své prohlášení, ve kterém 
vyhlásil válku Řádu Jedi a Galaktické lize. 
 
Před dvěma lety, na palubě lodě SGBS Dauntless Šeré flotily – Scorch, nejvyšší ředitel Spojeného 
Technologického Konsorcia (UTC), poslouchal holonetové hlášení svých dvanácti ředitelů. Jeho 
vojensko-obchodní megakorporace jen za poslední půlrok získala až 55% podíl na Ligovém trhu. Ale 
bylo tu i několik záhadných operací. Doky na Muunilinstu a továrny na Dantooine a Dubrillonu chrlily 
stovky kusů vojenského materiálu, který nebyl v žádném jejich státním ani soukromém kontraktu – 
přitom polovina těchto zařízení hlásila poruchy a zádrhele ve výrobě. Scorch už dávno zjistil, že ředitel 
Ress má mnoho vlastních kontraktů mimo účty, které mu už vynesly minimálně sumu na nákup tří 
planet v Jádru. Jenomže tento typ kontraktů musí schvalovat korporační rada, protože jinak by 
přilákaly pozornost kontrolních úředníků Ligy. Každému je jasné, že Ress prodává výzbroj Sithům, 
kteří po letech díky tomu opět nabírají moc. Jen Ligový senát to zatím neví. Scorch Ressův hologram 
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pomocí dálkového ovladače ukončil. Potom se zeptal ostatních ředitelů, koho navrhují na nového 
ředitele pro vojenskou výrobu sektoru Muunilinst a také zda-li mají námitky proti dodávkám Sithům. 
Dodávat Sithům je dobrý nápad, protože Liga bude muset navýšit své zbrojení – a více nakupovat od 
UTC. Scorch souhlasil a nařídil zvýšit přítomnost Šeré stráže v daných systémech. Pak schůzi ukončil.  
 
Jeho pobočník Quaal se ho zeptal, proč už kdysi neovládl celou Ligu. Scorch vysvětlil, že každý, kdo 
to zkusil, si prakticky svázal ruce a odsoudil sebe i své dílo k zániku. Prezidentu ligy končí funkční 
období a bez souhlasu senátu nemůže ani opustit Coruscant, má k dispozici zastaralou a stále se 
tenčící armádu, kterou Liga ani nedokáže zásobovat nezávisle municí. Šerá stráž má k dispozici 
nejmodernější technologie se skvěle vycvičenými a loajálními lidmi, zásobuje stovky systémů a pokud 
chce změnit zákon, má dost fondů na uplacení poloviny galaxie. Skutečná moc je, když ovládají lidi a 
nikdo je při tom nevidí.  
 
Téhož dne byl na Muunilinstu ředitel Centrálních vojenských závodů UTC sektoru Muunilinst nalezen 
mrtvý v hromadě trosek, jež bývaly jeho luxusní kanceláří. Místní samospráva případ okamžitě 
uzavřela jako nehodu. 
 
Darth Erdeg, Malumův učedník, přiletěl s flotilou na Korriban a zahájil bombardování vojenských 
táborů Ligy. Poté vysadil armádu do hlavního města Dreshdae. Planeta byla poměrně rychle 
obsazena.   
 
Ve stejnou dobu rhumijský král B-art zaútočil na Hapeské Konsorcium, protože mezi oběma frakcemi 
už dlouho probíhaly hádky a boje. Konsorcium bylo poměrně oslabené, takže invaze na centrální 
planetu Hapes proběhla bez problémů. Hlavní město Ta'a Chume'Dan bylo obleženo armádou 
Rhumie, ale jeho obrana byla silná. B-art nařídil provést letecké útoky na nemocnice a civilní budovy. 
Město se poté vzdalo.  
 
Prezident Onbelik urychleně nařídil zvýšit bezpečnost na klíčových planetách Galaktické ligy, aby se 
situace s Korribanem neopakovala. Takové planety budou mít posílenu flotilu a armádu, takže pro 
Sithy nebude tak snadné nad nimi získat kontrolu. Jako první byla posílena obrana planety Kuat, kvůli 
jejím loděnicím. 
 
Loď SGBS Dauntless, na orbitě planety Squebex. Scorch se kochal vesmírným ruchem doků, které 
před téměř 40 lety začal budovat ze zdrojů již dávno zapomenuté kriminální frakce. Bylo to zosobnění 
jeho díla, konkrétní důkaz, že žil a něco dokázal. Výhled mu na malý okamžik zastínil středí křižník 
typu Serenity s oranžovým znakem Šeré stráže, jež se míjel s jeho „osobní“ lodí. Přemýšlel nad tím, 
kolik sektorových flotil se vybavilo tímhle druhem plavidla, zatímco se Ligová a Sithská armáda 
připravovala na masivní konflikt. Válka je byznys, ten nejvýnosnější druh byznysu. 
 
Quaal mu ohlásil, že došlo k mobilizaci v novém sithském prostoru. Spousty lodí překračovalo hranice 
neutrálních světů a světů Ligy. Výzvědné oddělení také zachytilo depeši Coruscant Alfa, která byla 
vyslána od neobydlené ledové planety, pravděpodobně pašeráckého doupěte. Scorchovi je jasné, že 
válka se blíží. Nařídil informovat všechny ředitele, že velmi brzy nastane navýšení vojenských 
objednávek. A přikázal, aby UTC přešlo do obranného režimu. Quaalovi pak dal tajný seznam misí a 
cílů, které mají strategický význam, ale zároveň do toho UTC ani Šerá stráž nesmějí být zataženi. 
Seznam obsahoval i osoby, které jsou schopny tyto mise zvládnout. Jsou to lovci odměn.   
 
Lord Malum dorazil na Nar Shaddaa, do Hutta Town. Měl zde sjednanou schůzku s jedním huttským 
mafiánským bossem. Přes Holonet se zde spojil s nejbohatšími Hutty z těch nejvlivnějších rodin – se 
členy Velkého huttského koncilu. Po hodinách debatování se s nimi dohodl na velké finanční a 
vojenské podpoře pro Sithskou říši. Sithové na oplátku budou chránit Hutty před Ligou. Sithská říše 
tak získala kontrolu nad Nar Shaddaa i Nal Hutta, všichni zdejší obyvatelé jsou prohlášeni za její 
občany. 
 
Mandalorianští lovci odměn Alexi a Avis Nord právě dokončili úkol a rozdělili si odměnu, když dostali 
další – tentokrát šlo o zabití politika. Jejich loď se okamžitě vydala na cílovou planetu.    
 
Velmistr řádu Jedi Kattos se dozvěděl o návratu Sithů. Musel dělat vše pro to, aby se nedostali k moci. 
Odletěl na Kashyyyk, aby ujednal spojenectví s Wookieei. Wookieeský vládce byl příliš starý a jeho 
dva synové se hádali – jeden chtěl zůstat neutrální, druhý chtěl pod ochranu Ligy. Večer ten den byl 
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vyhlášen souboj o post krále. Kattos tomu chtěl zabránit, ale při tom byl napaden tím, který chtěl 
neutralitu. Wookieeové tohoto následníka vyřadili a na post krále byl vybrán ten druhý. Kashyyyk se 
tedy přidal k Lize. Kattos také dostaly dva osobní strážce.     
 
Jedi Darrel Karn odletěl na planetu Tauuk, což je písečná planeta podobná Tatooine, na rozdíl od ní 
tam ale mají velká města a silnou armádu, ovšem bez velkých vesmírných lodí. Tauuk je na 
strategické pozici. S jejím vládcem měl z dřívějších dob velmi kladný vztah, takže byl kladně přivítán. 
Projednal s tauukským vládcem podmínky podpory Galaktické ligy. Vládce neměl s návrhem větší 
potíže, ovšem na Tauuku vládne demokracie a proto se muselo o návrhu hlasovat. Někteří vyšší 
členové senátu byli proti, protože považovali Sithy za příliš nebezpečné nepřátelé a nepovažovali za 
moudré si je znepřátelit. Většina hlasujících ovšem cítila povinnost byť sebemenším gestem proti 
těmto surovcům zakročit. Tauuk bude od této podporovat zájmy Ligy a každé jednotce nabídne 
možnost použít planetu jako základnu. Na duhou stranu požadují nějaké lodě na ochranu své planety. 
 
Prezident Onbelik poslal vyjednavače na Manaan a Naboo. Na Naboo právě řádil rakghoulí mor, ale 
po jeho odstranění lidé i gungané souhlasili s podporou Ligy.  

 
Temný Jedi Hellshock přiletěl na planetu Neimoidia, zcela sám. Ohlásil se a přistál v hlavním městě 
Koto-Si. Vyjednávání bylo dlouhé. Neimoidiáni stanovili, že se stanou členy Sithské říše až když 
získají přísun kolta z Manaanu. Ten však varoval, že pokud se ho pokusí někdo dobýt násilím, bude 
všechno kolto zničeno. 
 
Stejně tak i Temný Jedi Darth Tat, vynálezce posedlý technologií, získává planety pro Sithskou říši. 
Jeho návštěva planety Rattatak byla úspěšná – její obyvatelé se k říši přidali dobrovolně. 
 
Rytíř Jedi Artax zajistil pevnější obranu planety Dantooine, která je tradičním územím Jediů.   
 
Zabracký Temný Jedi Darth Fred se na příkaz Lorda Maluma vydal na planetu Manaan, aby přemluvil 
Selkathy k obchodu a spolupráci se Sithskou říší. Selkathové ho tu viděli neradi a málem došlo i na 
menší boj. Ten byl naštěstí zastaven místním kapitánem, který Freda dovedl za vůdcem města. Po 
dlouhém vyjednávání vůdce souhlasil, že bude kolto dodávat i Sithské říši výměnou za technologie a 
potraviny. Fred požaduje užší spolupráci – Sithské říši by se hodila větší armáda a ozbrojené síly 
Selhatků jsou kvalitní. Vůdce města si nechává čas na rozmyšlenou, Darth Fred odlétá pryč. Když 
odletěl, vůdce kontaktoval Prezidenta Onbelika a vše mu sdělil. Onbelik nechce připustit, aby Sithové 
na Manaanu získali větší moc a přikazuje, aby si planeta udržela neutralitu. Vůdce nakonec souhlasí.   
 
To ale není jediný problém Ligy. Návrat Sithů způsobil, že Velmistr Jediů Kattos propadl paranoie a je 
stále agresivnější. Zdá se, že Temná strana Síly je v něm stále větší. Prezident Onbelik pro jistotu 
vyhlásil rozkaz 69 – v případě nouze mají ozbrojené síly Ligy povinnost zneškodnit Velmistra a na jeho 
místo dosadit nového. Onbelik o tomto rozkazu informoval i některé výše postavené Jedie. Zástupce 
Velmistra, Mistr Darrel Karn, to nepovažuje za dobrý krok. V této době je nutná jednota, vnitřní rozkol 
v řádu jen nahraje do karet Sithům.  
 
Alexi a Avis Nord přiletěli na planetu, kde se nacházel jejich cíl. Alexi nepozorovaně pronikla do vily, 
zatímco Nord hlídal venku. Když byl úkol splněn, politika naložili do lodi a rychle zmizeli. Politik však 
nebyl mrtvý, jen omráčený. Letěli na nové souřadnice, které vybrala Alexi. Nord chtěl vědět, proč je 
politik stále naživu. Alexi vysvětlila, že od něj nejdřív potřebuje něco vědět. Alexi totiž ve vile spatřila, 
jak si onen politik s někým povídal přes holonet. Byl to Sith. Nyní letí na souřadnice, kde Alexi získá 
vysvětlení, o čem politik se Sithem mluvil. 
 
Invaze na Hapesu probíhala dobře. Král B-art obsadil hlavní město a chystal se dobýt zbytek planety. 
Všichni obyvatelé byli zajati a posláni do dolů. Jeho generál zatím odletěl dobýt důležité město 
Grumblred, ale to bylo velmi dobře bráněné. Rhumijská armáda na něj nestačila, generál dokonce 
utrpěl zranění. Král B-art tedy přiletěl na pomoc s flotilou a poskytl vzdušnou podporu. Město padlo a 
za pár hodin byla dobyta celá planeta Hapes.     

 
Zabracký Temný Jedi Xenon byl vyslán Lordem Malumem, aby získal svoji rodnou planetu Dathomir, 
kde nyní vládl patriarchální klan Bratrů noci. Xenon se zde setkal s bratrem Treforkem, kterého už 
roky neviděl. Vyjednávání probíhalo dobře. Trefork k Sithům poslal šest svých nejlepších válečníků, 
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aby je Xenon vycvičil v pilotování a boji s moderními zbraněmi. Sithové taktéž budou na Dathomir 
dodávat lepší zbraně, aby se Bratři noci mohli efektivněji bránit.   
 
Kaleeshský Temný Jedi Domikro na příkaz Lorda Maluma zaútočil na planetu Geonosis. Vyjednávat 
nechtěl. Provedl rychlý útok, během kterého padlo hlavní město. Domikro vojákům nařídil, aby 
všechny postříleli. Jen nejvyšší vůdce mají nechat naživu – nyní budou sloužit Sithům. 
 
Lord Malum vydal příkaz získat planetu Iridonia, domovský svět Zabraků. Darth Fred tu misi přijal. 
Vyjednávání s vůdci planety bylo snadné. Planeta se připojila k Sithské říši a byla zde zahájena 
výstavba nové Sithské akademie. 
 
Další rozkaz od Lorda Maluma – získat planetu Mon Calamari. Liga si udržela kontrolu nad loděnicemi 
Kuatu, Sithové tedy budou potřebovat jiné výkonné loděnice a ty jsou právě zde. Temný Jedi Darth 
Monte se vydal vyjednat spojenectví. Měl s sebou silnou flotilu a armádu, takže Mon Calamariové 
neměli na výběr. Byla zahájena okupace celé planety.   
 
Zabrak Punax, bývalý rytíř Jedi, navštívil malou knihovničku na planetě Kiffu. Od knihovníka se 
dozvěděl, že Sithové zde mají silnou podporu. Za ní stojí hlavně místní kriminální boss. Aby se o tom 
přesvědčil, navštívil Punax náměstí. Pohybovalo se zde několik strážců v černých uniformách, ale 
v davu bylo asi třicet kiffarských mužů a žen v hnědých pláštích. Jeden muž v hnědém vystoupil proti 
pětici strážců. Ti do něj strčili, ale kiffar byl zachycen svými kolegy. Prohlásil, že se již brzy dočkají 
spravedlnosti, že je Síla osvobodí. Strážce ho chtěl umlčet, ale než stačil doříci větu, přilétl kámen a 
zasáhl ho přímo do hlavy. Strážce se zhroutil na zem a jeho čtyři společníci vytasili obušky, bohužel 
jen k sebeobraně. Lidé v hnědých pláštích se na ně vrhli a začal boj. Přiběhlo několik dalších strážců a 
za chvíli bylo náměstí plné desítek bojujících. 
 
Punax se nenechal strhnout davem a prohlížel celé náměstí. A tehdy v jednom z oken zahlédl muže 
v černém plášti, Lethanského Twi‘leka. Jen stál a, zatímco okolo všichni plakali, křičeli, svíjeli se v 
bolestech a možná i umírali, on se pobaveně usmíval. Zachytil Punaxův pohled, nejspíš jeho oči 
nebyly dostatečně skryté pod bílou kápí.  
 
Lethan se vydal k němu. Punax si rukou sjel k pasu a on udělal to samé. V jednu chvíli se zastavil a už 
to vypadalo, že od přibližování se upustí. Tehdy vykročil Punax. Snažil se nevnímat řev, který 
vycházel z opodál hlučícího, rvoucího se davu a zastavil se pod hořící vlajkou klanu Vos. Lethan mu 
sdělil, že by měl možná odejít, protože Kiffu se zanedlouho promění v bojiště. Je to vůle Sithského 
řádu. Tehdy měl Punax potvrzeno, kdo před ním stojí. Lethan ale nebyl vyslán žádným členem Sithské 
říše, je členem Rylothských Sithů, kteří jsou odhodláni stát se její plnohodnotnou součástí. Tasil meč. 
Punax světelný meč neviděl léta, už od doby, co řádu Jedi oznámil, že s nimi nechci mít nic 
společného. Chtěli, aby zůstal. V té době lepšího bojovníka neměli. Jenže tenhle meč nepatřil nikomu 
na světlé straně, držel ho někdo, kdo se chtěl stát Sithem. A nedržel ho špatně.  
 
Punax vytáhl vlastní světelný meč a prostor kolem něj osvětlilo žluté světlo. Shodil svůj bílý hábit, 
stejně jako Lethan odhodil svůj černý plášť. Pokud ho překvapilo, že Punax drží světelný meč, což by 
nejspíš mělo, nedal na sobě nic znát. Vrhl se na Punaxe a několikrát ho švihl po těle, ten všechny čtyři 
rány vykryl. Punax mečem udeřil na jeho hlavu, Lethan přesto dokázal svou světelnou čepel vystavit 
Punaxově úderu. Další ránu, kterou Punax vedl na jeho nohy, nečekal. Pravou nohu mu usekl jedním 
rychlým máchnutím.  
 
Lethan meč neupustil a pokusil se Punaxe ještě udeřit ve chvíli, kdy se kácel k zemi. Punax ho odhodil 
od sebe na vzdálenost pěti metrů s použitím Síly. Pohled mu padl na tyč, na níž vysely už dohořívající 
cáry vlajky klanu Vos. Když se Lethan pokusil vzepřít a znovu pozvednout meč, zvedl ho Punax do 
vzduchu a vrhl na tyč. Ta mu zajela do dolní části zad. Když mu vypadl rudý meč, Puna ho zvedl. 
Tehdy mu došlo, že se na souboj možná až příliš soustředil a ohlédl se. Na náměstí ležely desítky 
mrtvol, domy kolem byly plné plamenů. Přes řev a skandování slyšel obyvatele Kiffu provolávat 
rebelantská hesla. Když pohlédl na mrtvolu strážce, věděl, že občanská válka na Kiffu začala.  
 
Liga pěstí – tak si říkali. Obyvatelé Kiffu, podporovaní kriminálním bossem Batooem, známým svými 
obchody s Černým sluncem. Nyní to vypadalo, že zločinec nalezl zalíbení v tom, co slibovala Temná 
strana. Jenže problém je mnohem hlouběji – ten, kdo válku na Kiffu vyvolal, je nyní někde v teple, 
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obklopený svými pohůnky, prohlašujícími se za Rylothské Sithy. Tahle válka bude nejspíš dlouhá a 
krvavá, umožňující mnoha lidem využít ji pro své zájmy. 
 
Informaci o občanské válce na Kiffu dostal od svého špiona i Darth Monte. 

 
Alexi a Nord dorazili na cílové souřadnice. Vešli do skrýše staršího muže, který Alexi oslovil jako dceru 
klanu Itera. Ta je však přesvědčena, že na toto jméno dávno ztratila právo. V jejím hlase bylo cítit 
náznak pohrdání. Pak ale udělala něco, co Nord absolutně nečekal. Poklekla před tímto mužem jako 
výraz obrovské úcty a pokory. Skoro nikdy nikomu neprojevovala takovou úctu, až si začínal myslet, 
že nemá před nikým respekt. Tohle bylo další překvapivé zjištění spolu s faktem, že jeho parťačka 
pochází ze slavného klanu Itera. Už o nich slyšel kolovat doslova legendy. Myslel si však, že klan Itera 
byl vymýcen při invazi předchozího Mandalora.  
 
Onen muž byl přítelem jejího otce. Nord začínal tušit, co mezi nimi bylo. Muž býval jejím učitelem, to 
bylo nad slunce jasné. Teď už jen zjistit jeho identitu. A jeho přání se právě vyplnilo, když se dívka 
ohlédla a naznačila mu, aby se připojil k ní. Představila je navzájem. Ten muž se jmenoval Thanis 
Gul-Rah. Po smrti jejích rodičů se ujal jí a jejích sester a naučil ji všechno, co by měl dobrý lovec 
odměn znát. Ten muž byl žijící legenda. Jeden z nejlepších lovců odměn v celém širém vesmíru, 
pomyslel si Nord a okamžitě poklekl vedle své parťačky. Gul-Rah se jich pak zeptal, co je k němu 
přivádí. Alexi a Nord mu ukázali spoutaného zajatce a sdělili, že mluvil o Sithech. 

 
Velmistr Kattos přijal velvyslance z planety Utapau, který ho ujistil, že planeta je věrná Lize. Požadoval 
ale 100.000 vojáků. Velvyslanec z Geonosis však nedorazil – planeta byla již v moci Sithů. Kattos se 
tedy vydal na Taris, což byla další důležitá planeta Galaktické ligy. Nařídil zvýšení bezpečnosti a 
okamžitou mobilizaci 10.000 elitních vojáků. 

 
Prezident Onbelik se nechal přemluvil Mistrem Karnem a pozastavil rozkaz 69. Místo toho zahájil 
hlasování – Jediové mají zvolit mezi Kattosem a Karnem. Kattos je tímto rozhodnutím zdrcen. Rytíř 
Variion Lightseeker se však staví na stranu Prezidenta. Velmistr řádu by měl své emoce kontrolovat, 
což však Kattos nedokáže. Lightseeker proto volí Karna jako nového Velmistra.  

 
Šedý Jedi Lalkerr cítil, že se schyluje k válce a chtěl být připraven. V ukradené lodi se vydal na 
planetu Rakata Prime, známou jako Lehon, jejíž pozici po několikaletém hledání odhalil. Věděl, že 
kdysi byla obklopena disruptorovým polem, které rušilo komunikační a navigační systémy vesmírných 
lodí. Po příletu na povrch toto pole zase aktivoval – systémy své lodi nastavil tak, aby jím nebyly nijak 
omezovány. 

 
Velitelka špionážní služby Sithské říše, chisská agentka Shirolian Naberrie, ohlásila Lordu Malumovi, 
že Velmistr Kattos bude možná sesazen. Malum je rád, tato krize oslabila řád Jedi. Shirolian navrhuje 
poslat na Coruscant tajného agenta, aby celou věc sledoval. Malum říká, že Kattos je příliš paranoidní. 
Tento úkol bude muset zvládnout sama Shirolian, protože je nejlepší.  
 
Shirolian nastoupila na civilní dopravní loď a pronikla až k chrámu Jediů. Zde ostřelovací puškou 
omráčila jednu padawanku, sebrala jí jedijské roucho a infiltrovala do chrámu. Došla až k sálu, kde 
zasedala rada Jediů, a na dveře instalovala štěnici. Pak si našla bezpečný úkryt a začala 
odposlouchávat.  

 
Darth Monte přiletěl na Tatooine a s místními vůdci vyjednal připojení k Sithské říši. Pouze tuskeni 
budou nejspíš dělat problémy. 

 
Rytíř Jedi Artax přiletěl na Dagobah, planetu, kde je Síla poměrně mocná, a zabezpečil ji proti Sithům 
rozmístěním speciálních jednotek a bezpečnostních droidů. Cestou zpět se zastavil na planetě Kessel, 
kde objevil tajnou základnu. Uvnitř byl lodní počítač, nějaké zbraně a zvláštní kapesní navigační 
systém, který si vzal s sebou. 

 
Kel Dorský lovec odměn Raal Kraid přiletěl na planetu Klatooine, aby sehnal další práci. Jeho nový 
klient mu nabídl 5000 kreditů za likvidaci jednoho člověka na planetě Korriban. Kraid tu práci vzal a 
odletěl za cílem. Po příletu spatřil, že na orbitě planety je několik tmavých lodí, které rozhodně nepatří 
Galaktické lize. Velmi rychle se dozvěděl, že planeta nyní patří Sithské říši. 
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Darrel Karn měl děsivý sen o tom, jak se utkává s Velmistrem Kattosem. Má pochyby o tom, jestli bylo 
dobré proti němu kandidovat, když ho celou dobu před Prezidentem podporoval.  
 
Temnou vizi měl také Kattos, ačkoliv ta jeho byla mnohem krvavější. Když ukončil meditaci, v mysli 
zaslechl hlas samotného Lorda Maluma. Sdělil mu, že jejich souboj je nevyhnutelný.  
 
Karn i Kattos se poté vrátili do zasedací haly a dlouhé hlasování mohlo začít… 
 
Shirolian Naberrie odposlouchávala jednání rady Jediů. Rychle zjistila, že právě probíhá hlasování 
mezi Kattosem a Karnem. Všechno to nahrávala.   

 
Mandalorianský lovec odměn Jacky Flintlock čeká v baru na Tatooine novou zakázku. Ukazuje se ale, 
že jeho nový klient je ve skutečnosti jeho starý kolega Jeff „Ochlasta“, který se chce pomstít za to, že 
ho Jacky nechal napospas bezpečnostním silám. Jacky ho však zastřelil a pak z planety rychle 
odletěl. 
 
Xenon do svého učení dostal šest nejlepších Bratrů noci: Spyda, Sapeliho, Slatruna, Oraa, Okse a 
Ozera. Projevili neskutečný talent a odvahu. Budou z nich dobří piloti a střelci. Xenon na oplátku na 
Dathomir poslal tři zásobovací lodě plné kluzáků a blasterů. 
 
Shirolian dostala od Lorda Maluma další úkol – má zabít Velmistra Kattose. Malum chce jeho hlavu.  
 
Hellshock odletěl z Neimoidie na Manaan, aby dohlížel nad neutralitou planety. Selkathové svoji 
neutralitu udržovali přísně – všude byly bezpečnostní kontroly, takže vojáci Galaktické ligy a Sithské 
říše proti sobě nemohli nijak zakročit. Hellshock uvažoval o zřízení velvyslanectví a založení několika 
těžebních firem. 
 
Rytíř Jedi Bane přiletěl na planetu Iridonia, aby jí zabezpečil proti Sithům. Bylo však pozdě, Sithové 
planetu již kontrolovali. Nenápadně pronikl na povrch a snažil se alespoň uzavřít spojenectví 
s místním primitivním kmenem, ale došlo k nedorozumění a tak musel z planety utéct. Jeho dalším 
cílem byla planeta Alzoc III, kterou se zabezpečit podařilo.  
 
Lovec odměn Fan Hellhunter přiletěl na planetu Epsi Nadir. Zaslechl zvěsti, že planeta je kontrolována 
gildou, která je schopna vytvořit nejlepší zbraně a techniku ve známém vesmíru. Přesně to, co 
potřeboval. Přistát nebylo těžké. Vzhledem k množství pašeráků, lovců čehokoliv a další galaktické 
spodiny, ke které se počítal i on, byla planeta poměrně dost frekventovaná. Vzduch byl cítit kouřem a 
spáleninou. Nebe bylo temné a neklidné. Tak to měl rád.  
 
Vytáhl z lodi své dva blastery, zavěsil je na poutka u boku, schoval se pod hnědou kápi a vyrazil do 
hlubin města. Bylo nezbytné najít několik opravdu kvalitních výrobců zbraní. Když procházel ponurým 
městem, pokrytým nánosem špíny, uvědomil si, že to nebude velký problém. Téměř každá druhá 
budova měla vývěšku, jež oznamovala, že majitelé uvnitř vyrábí nástroje smrti. 
 
Toulal se městem necelou půl hodinu, potkal hromadu podivných existencí a musel si přiznat, že se tu 
cítí dobře. Skoro jako doma. Až jednou položí své plány a ambice na hřebík, mohl by tu usadit a v 
klidu žít. Musel se pousmát. Bylo mu jasné, že za svůj osud zaplatím životem. Spoustou životů, na 
jejichž vrchu se bude houpat jeho vlastní. Byl s tím smířen. Pak spatřil přesně to, co hledal. 
  
Vešel do prostorné místnosti, kde se nacházelo hned několik zbrojmistrů nejrůznějších ras. Stáhl si 
kápi z hlavy a napřímil se. Ani se svou výškou je nepřevyšoval všechny a to byl vyšší než většina lidí, 
co kdy potkal. Sdělil, že hledá někoho, kdo by byl schopný vyrobit zbraně přesně podle jeho 
požadavků. Cena nehrála roli. Kováři a mechanici se chvíli koukali jeden na druhého a pak se 
rozesmáli. Měl začít jinak. Možná. Možná někdy jindy v jiném životě.  
 
Teď spěchal. Jeden z nich, muž kolem čtyřicítky, přišel až k němu a položil mu ruku na rameno. Podle 
něj nevypadal jako zabiják, žoldák a dokonce ani jako zloděj. Muž mrkl na své společníky a všichni se 
opět hlasitě rozesmáli. Fan se pousmál taky. A pak mu vrazil malý nůž, ukrytý v dlani, přímo do krční 
tepny. S hrůzou a strachem v očích se chytl za krvácejí ránu, svalil se na zem a po pár vteřinách bylo 
po něm.  
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Zopakoval svůj požadavek – dva meče, které by byly schopné měřit se se světelnými meči, a přesnou 
ostřelovací pušku s mnoha náboji. Vzal do rukou své blastery, aby pochopili, že to myslí vážně. 
Pohrozil, že když se vrátí a zbraně nebudou hotové, všechny pozabíjí. Totéž udělá, když budou 
zbraně nekvalitní nebo když tu na něj nastraží léčku. Pak zastrčil blastery zpět na svá místa a vydal se 
opět do hlubin města. Byl čas pohnout se vším.  
 
Punaxovo hledání gangu, jenž si říká směšným jménem Rylothští Sithové, teprve začalo. Rozhodl se 
rozhodit sítě. Lovec odměn, zvoucí se Hellhunter, mu byl doporučen jedním z jeho kontaktů. 
Potřeboval Rylothské Sithy najít a jakoukoliv pomoc by dobře odměnil. 
 
Agentka Shirolian se vydala splnit Malumův rozkaz. Odhodila svůj převlek a aktivovala generátor 
maskovacího pole. Infiltrovala do zasedací haly a zamířila na Kattose ostřelovací pušku. Vystřelila. 
 
Ovšem Kattos jí vycítil a na poslední chvíli výstřelu uhnul. Ostatní Jediové ihned tasili meče a začali 
atentátnici hledat. Do haly vběhla stráž, ale stále neviditelná Shirolian již utíkala pryč. Vyběhla 
z chrámu a zavolala si taxík. Potom si objednala letenku pryč z Coruscantu. Zamířila na Dark 
Destroyer, vlajkovou loď svého milence, Dartha Erdega. Ohlásila mu, že její mise byla neúspěšná.  

 
Kattos zatím nechal prohledat celý chrám. Při tom byla nalezena štěnice. Nařídil zvýšit bezpečnost.  
 
Kiffarská občanská válka je konflikt, který zdevastoval planetu. Aspoň tak to Punax cítil, když 
procházel městem a viděl celé vypálené ulice, vzduchem létaly výstřely z blasterů a občas se kolem 
prohnal člověk máchající standartou se Sithským znakem. Batoo Gev zatím ze svého sídla, jediného 
bezpečného místa ve městě, provolával slávu novému řádu svobody. Punax doufal, že to takhle není 
na celé planetě, ale takové naděje byly s největší pravděpodobností liché. 
 
Z toho, co zaslechl od známého z knihovny, konflikt se může snadno přelít i na další planety. Batoo 
Gev podporuje fundamentalisty na planetě Akiva, která před nedávnem změnila vedení po naprosto 
necitelném zásahu do politiky. Krize nepomohla ani planetě Manaan. A diktátor Ysu Pon začal s dost 
násilným převratem na planetě Cathar.  
 
Planeta už mu neměla co nabídnout, takže by ji měl opustit, ale mysl bývalého mistra Jedi mu říkala, 
že by měl řešit situaci, která nastala. Nemohl dopustit, aby se tajemný vůdce Rylothských Sithů 
dopustil dalších zvěrstev na dalších planetách. Proto bylo jeho dalším cílem obehnané sídlo klanu 
Gev. Nebyl blázen, ale musel se ukázat novému vůdci Kiffu, Batoo Gevovi.  
 
Do sídla vůdce polosithského režimu, "Ligy pěstí", na Kiffu tedy vešel hlavní branou. Ohlásil se jako 
vyslanec Temného pána a stráže se mohly přetrhnout, aby ho pustily dovnitř. Sám Batoo Gev si ulízl 
vlasy, když ho viděl přicházet. Jakmile se dveře pokoje, do kterého byl Punax uveden, zavřely, vytasil 
meč a uťal oběma strážcům v hnědých pláštích hlavu. Batoo Gev, nezvykle obtloustlý Kiffar, začal 
klopýtat dozadu a málem padl na znak, když mu Punax žlutým světelným ostřím zamával před 
obličejem. 
 
Punax ho začal vyslýchat. Chtěl vědět, kdo je vůdcem Rylothských Sithů. Batoo řekl, že mu 
Auwam'ligo (muž, kterého Punax předchozí den zabil) nikdy neřekl, kdo ho sem poslal. Batoo nemá 
s vůdcem žádné kontakty. Punax se bude muset poptat na Rylothu. Punax měl nutkání toho prašivého 
psa zabít, ale věděl, že tak by ti zlí vyhráli. Když padl klan Vos, byl Batoo Gev, ač sympatizant se 
Sithy, jedinou jistotou na téhle zničené planetě. Punax se rozhodl ho zabít až ve chvíli, kdy zlikviduje 
ty, které by jeho smrt nezastavila. A mezitím se pokusí najít nástupce klanu Vos – vypsal tedy inzerát, 
jenž zaslal na Coruscant. 
  
Použití Gevova osobního letounu bylo možná nemorální, ale zřejmě se jednalo o jeden z mála 
funkčních strojů, který si s sebou nevzali uprchlíci před občanskou válkou – na Coruscant jich odešlo 
několik miliónů. To může znamenat nepokoje i v samém srdci Galaktické ligy. 
 
Šedý Jedi Lalkerr prohledával vraky vesmírných lodí na Lehonu. Nalezl mnoho zbraní, které hodlal 
prodat. V chrámu nalezl dokonce i světelné meče s rudou čepelí – tři z nich si nechal. Všechno 
použitelné vybavení uschoval v chrámu, zbytek naložil na svoji loď. Podařilo se mu aktivovat zbraně 
na některých vracích, které budou nyní sloužit jako planetární obrana. Poté odletěl na Coruscant, kde 
mnoho věcí prodal jako starožitnosti, a informoval několik překupníků, že další zboží může dodat. 
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Raal Kraid přiletěl na planetu Mandalore, přímo do hlavního města Keldabe. Vydal se do rezidence 
Traha Shysy, aktuálního Mandalora. Navrhl mu, aby se Mandaloriané opět zapojili do dění v galaxii, 
ale byl odmítnut a vykázán pryč. Kraid nedokáže pochopit, jak může Shysa tolerovat návrat Sithů. 
Zjevně vládl už moc dlouho… 
 
Prezident Onbelik se vracel z mírového jednání na planetě New Alderaan. Když prolétal kolem Hothu, 
jeho diplomatická jachta dostala zásah a musela nouzově přistát. 
 
Stejný osud potkal i Darth Monteho, který měl právě namířeno na Bespin. I on přistál do ledové 
pustiny. Onbelik se vyzbrojil blasterem a šel na průzkum. Když zjistil, že proti němu stojí Temný Jedi, 
byl připraven na boj. Monte ho však ujistil, že ho nechce zabít – chce se jen dostat z téhle planety. 
Budou muset vyřadit zbraň, která je sestřelila, a sehnat novou loď. Oba muži tedy uzavřeli spojenectví. 
 
Po několika hodinách nalezli tajnou základnu žoldáků, kde se nacházel velký disruptor – zbraň, která 
sestřelovala cizí lodě. Pronikli dovnitř a rozpoutali chaos. Zničili disruptor a ukradli jednu z žoldáckých 
stíhaček. S ní pak odletěli na Bespin, kde se Darth Monte s Onbelikem rozloučil. Onbelik sehnal 
ligovou loď a vrátil se na Coruscant.    
 
Onbelik získal novou diplomatickou jachtu a odletěl na planetu Ryloth, kde již probíhaly nepokoje. 
Vůdci planety ho však ujistili, že situaci mají pod kontrolou a že jsou věrní Lize. 
 
Po tomto jednání se Onbelik vydal na planetu Tython, aby u ní zajistil kontrolu Ligy. 
 
Darth Erdeg se dozvěděl o občanské válce na Kiffu. S lodí Dark Destroyer a částí flotily se tam vydal, 
aby ji ukončil. Část obyvatel byla loajální Galaktické lize, část nějaké skupině falešných Sithů. Erdeg 
oběma nařídil zastavení boje – každý, kdo to poruší, bude popraven. Všechny osoby citlivé k Síle mají 
být též popraveny. Shirolian Naberrie si není jistá, jestli je tohle dobrý nápad. Lepší by bylo obrátit je 
na temnou stranu a použít proti Jediům. Ale Erdeg to bere jako demonstraci moci Sithů. 
 
Planeta byla sithskou flotilou obklíčena a za pár hodin zcela pod její kontrolou. 
 
Lord Malum byl několik posledních dní v Coronet City na Corellii, v převlečení za obyčejného 
vandráka. Chtěl tak zjistit, co se na planetě děje a jaký mají místní lidé názor na Sithy. V místním baru 
mu barman předal klíče od tajného archivu, kde byly svitky pojednávající o Síle. Malum pak odletěl na 
Dark Destroyer. 
 
Poté, co si Lalkerr vydělal nějaké kredity za prodej zbraní z Lehonu, zamířil na Yavin 4. Bylo tu jen pár 
tisíc osadníků. Lalkerr je svolal a nabídl jim technologii, když ho zvolí za svého vůdce. Ti souhlasili. 
Lalkerr teď chtěl sehnat nějaký křižník. 
 
Sithská vojenská intervence na Kiffu znamenala rychlé zavedení jakéhosi řádu. Lord Erdeg měl jistě 
za to, že tím situace skončila. A do jisté míry měl také pravdu, jenže Sithská říše věděla jen málo o 
příznivcích klanu Vos, kteří se ukrývali pod povrchem planety. Stejně tak si nadělali spoustu nepřátel 
mezi svými bývalými podpůrci, kteří prakticky ihned přišli o své bláhové naděje na spravedlivou vládu. 
Čistky byly nemilosrdné, o život přišel také Batoo Gev, který nejdříve hlasitě vítal přilétávající Sithy a 
následně už nestačil na svých obtloustlých nohách utéct.  
 
Aslon Rawk, velitel loajalistických bojovníků, se setkal s Punaxem v knihovně. Za noci proklouzl kolem 
sithských stráží, hlídkujících v ulicích a likvidujících uživatele Síly. Rawk ví, že Punax začal mezi 
uprchlíky hledat následníka klanu Vos. Punax mu sděluje, že poslal nabídku lovci odměn Fanu 
Hellhunterovi, aby našel Rylothské Sithy – které praví Sithové nesnášejí. Rylothští Sithové šíří 
sithskou ideologii, ale je to jen záminka pro rozdmýchávání nepokojů. Operují na planetě Kiffu, Akiva, 
Cathar a zanedlouho možná i na Manaanu. Rawk tohle považuje za nedůležitou frakci, ale pro 
Punaxe je to jeho osobní poslání. Navíc, kdyby nyní zaútočili na Sithskou říši, Kiffu se změní v popel. 
Mají zůstal v utajení a dál verbovat bojovníky. Až přijde čas, Punax jim pomůže Sithy svrhnout. 
 
Rawk Punaxe informuje, že planeta Ryloth je pod dohledem Galaktické ligy. Kdyby Punax nemohl 
Rylothské Sithy najít, hodlá se poptat u svého bratra, Xenona – je to ale až jeho poslední možnost, 
protože Xenon je Temný Jedi.  
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Pak na dveře knihovny zabouchali sithští vojáci. Přišli pro uživatele Síly – Punaxe. Má okamžitě 
opustit planetu nebo zemřít. Punax tedy odlétá pryč.  
 
Xenon se svými dathomirskými bratry dorazil na planetu Florrum ovládanou weequayskými piráty. 
Jejich kapitán se nechtěl podřídit, ale jeden z důstojníků ho díky své chamtivosti zradil. Většina pirátů 
se postavila na Xenonovu stranu. Xenon pak kapitána zabil a tím tak získal Florrum pod kontrolu 
Sithské říše. 
 
Darth Erdeg se vrátil na Korriban, aby zde meditoval. Během toho vycítil velký zdroj Síly a vydal se ho 
najít. Objevil holocron, který obsahoval informace, jak používat schopnosti Jediů.  
 
Po dlouhém jednání byl na místo nového Velmistra řádu Jedi zvolen Darrel Karn.  
 

Lord Malum se dozvěděl, že Kattos už není Velmistrem řádu, a ihned se vydal na Coruscant, aby se 
s ním utkal, přesně jak slíbil. Využil k tomu opět převleku za obyčejného cestovatele, takže infiltrace 
do okolí chrámu Jediů nebyla problém.  
 

Pomocí Síly odhalil Kattosovu pozici a předstoupil před něj. Kattos vycítil temnou stranu a ihned 
poznal, kdo proti němu stojí. Oba bojovníci zapnuli světelné meče a pustili se do duelu. Oba bojovali 
dlouho a dobře, ale Kattos byl psychicky oslaben – tím, že byl sesazen z pozice Velmistra a také 
sílícím strachem a paranoiou. 
 

Malum ho nakonec zahnal do kouta. Kattos cítil, jak ho temná strana Síly postupně pohlcuje. Nechtěl 
připustit, aby nad ním Malum zvítězil v boji. Udělal tedy jedinou věc, která mu zbývala. Otočil meč proti 
sobě a probodl se.  
 

Malum byl tímto velmi překvapen, u Jedie tohle nečekal. Ale nechtěl dopustit, aby to jeho protivník měl 
tak snadné. Pomocí Síly zachytil jeho ducha. Pak mečem usekl hlavu jeho mrtvoly, přesně jak slíbil, a 
zmizel pryč dřív, než na místo přiběhli ostatní Jediové. Hlavu s uvězněným duchem si vzal s sebou a 
vrátil se na Dark Destroyer. Poté nastavil kurz na Tython, kde se nacházely ruiny starého jedijského 
chrámu, kde Malum hlavu pohřbil. Narazil zde také na prastarého Flesh Raidera, zmutovaného vojáka 
rakatanského Nekonečného impéria. Bylo záhadou, jak mohl přežít až do dnešních dnů, nejspíše byl 
poslední svého druhu. Přísahal Malumovi věrnost a tak ho ten vzal s sebou. Planeta byla sice pod 
kontrolou Ligy, ale návštěva sithské lodi byla krátká a nenápadná. 
 
Po úspěšném obsazení Hapesu se král B-art vydal na planetu Voss. Nabídl ji buď připojení k jeho říši 
nebo zotročení. Vůdcové planety svolali poradu. Mezitím B-art nařídil provést její kompletní blokádu 
celou rhumijskou flotilou – deseti křižníky.  
 

Vůdcové planety se však rozhodli nevzdávat. Vyslali proti blokádě tři křižníky, ovšem byly to poměrně 
mocné lodě. Rhumijská flotila utrpěla ztráty, ale nakonec zvítězila. Obyvatelé planety byli zotročeni a 
vůdcové planety popraveni. Na Voss byla dočasně vysazena okupační síla. 
 
Vliv agentky Shirolian v Sithské říši se díky jejímu vztahu s Darth Erdegem neustále zvyšoval. Vedla 
výpravu s cílem připojit planetu Oba Diah k říši, což se jí povedlo. 
 
Lalkerr opustil Yavin 4 s deseti svými nejlepšími lidmi a vydal se na Geonosis, aby tam sehnal nějaký 
křižník. Planeta patřila Sithům, ale jejich vojenská přítomnost tu nebyla tak silná.  
 

Přistání na povrch bylo snadné. Kdyby nastaly problémy, Lalkerr byl schopen předstírat, že je Temný 
Jedi, ale průzkum pomocí Síly by nejspíš snadno odhalil pravdu. V přístavu Lalkerr potkal 
gunganského obchodníka, který byl ochoten mu křižník prodat. 
 

Zavedl ho do podzemního hangáru, kde se nacházela rozměrná loď postavená z pěti imperiálních star 
destroyerů. Sotva mu ho gungan ukázal, Lalkerr ho zabil mečem. Potom zabil i jeho služebnou. 
Nastoupil do křižníku a aktivoval jeho zbraně. Těmi si prostřílel cestu na povrch. 
 

Na povrchu naložil svůj tým a loď, kterou sem přiletěli, a zmizel z planety dříve, než si Sithové něčeho 
všimli. Vrátil se na Yavin 4. 
 
Nový Velmistr Darrel Karn povýšil Rytíře Artaxe na Mistra a jmenoval ho svým zástupcem. Rytíř Bane 
byl jmenován vojenským velitelem – bude vést armády a flotily Galaktické ligy, pokud to bude potřeba. 
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Za dobu, co byl ve službách Sithské říše, Temný Jedi Darth Tat získával moc a vliv. Ale nechtěl být 
jen pouhým služebníkem Sithů, chtěl vládnout sám. Věděl, že zatím nemá tolik síly, aby Sithy porazil, 
a tak se rozhodl, že založí vlastní říši. Po mnoho let využíval své geniality v oboru kybernetiky k tomu, 
aby z vojáků pod svým velením vytvářel nebezpečné kyborgy. Tito kyborgové mu byli plně loajální.  
 
Nyní, když jich bylo dostatečné množství, zahájil svůj plán. Sebral několik křižníků Sithské říše, naložil 
na ně své kyborgy a odletěl pryč. Než Sithové zjistí, že lodě sebral bez povolení, bude už příliš pozdě 
– jeho malou flotilu už nepůjde vystopovat. 
 
Hellshock stále dohlížel nad Manaanem. Obchodu s koltem se docela dařilo. Musel však vyřešit 
potyčku, kdy jeden sithský voják zabil ligového důstojníka. Selkathové požadovali milion kreditů jako 
pokutu. Hellshock si nechal zavolat tři velitele a toho, který měl vojáka na starosti, popravil. Hellshock 
chce někoho infiltrovat do velvyslanectví Ligy, aby věděl, co Liga chystá. Agentka Shirolian chce více 
informací, aby mohla poslat nějaké agenty. 
 
Darth Erdeg dostal informaci od špiona, který byl na planetě Onderon. Teroristická skupina Temný kříž 
se tu snaží vyhubit uživatele Síly. Erdeg se tam vydává osobně, aby se o ně postaral. Chce využít své 
nové jedijské schopnosti. Mise končí úspěchem, teroristé jsou pobiti. 
 
Lord Malum odletěl z Tythonu na Ord Mantell. Přistál v hlavním městě Worlport. Ačkoliv se planeta 
nacházela hluboko v území nové Sithské říše, stále byla loajální Lize. To chtěl Malum změnit. Ve 
vládě bylo několik sympatizantů se Sithy a ostatní byli nespokojení s vládou Ligy, takže jednání bylo 
snadné. Malum během projevu slíbil, že Ord Mantell bude mít v Sithské říši důležité místo. Taktéž 
jmenoval Erdega správcem planety. 
 
Tat přestal používat jméno Darth. Se svoji flotilou přiletěl na planetu Fondor, která byla bohatá a 
rozvinutá, ale neměla moc ozbrojených sil. Tat vládcům nabídl, že pokud se planeta stane jeho hlavní 
základnou, získá silnou obranu. Vládcové si vzali čas na rozmyšlenou. 
 
Temná Jedi Darth Pherenike přiletěla na planetu Ziggerie, která měla v minulosti špatné zkušenosti 
s rytíři Jedi. Vůdcové souhlasili, že se připojí k Sithské říši. Planeta jí bude pomáhat s výrobou 
vesmírných lodí. 
 
Lord Malum při své další cestě narazil na planetu Zigoola. Dříve se zde nacházely Sithské chrámy, o 
jejich zničení se postaral již za Klonových válek Jedi Obi-Wan Kenobi. Planeta však měla nerostná 
bohatství. Malum zde tedy nechal vybudovat doly. 

 
Mistr Artax zajistil planetu Boz Pity a potom odletěl na planetu Dagobah, odkud přišlo hlášení o 
přítomnosti teroristy. Ten chtěl provést útoky na osady na Dagobah, poté na města na Naboo a 
nakonec i na samotný Coruscant. Artax ho snadno zpacifikoval, zatknul a odvezl s sebou.  
 
Prezident Onbelik dostal hlášení o tom, že sithská flotila přiletěla k planetě Fondor a nabídla jí 
spojenectví. Proto okamžitě nařídil poslat na Fondor flotilu Ligy, aby byla planeta zajištěna.  
 
Tat se na planetu už nemohl vrátit. Nechtěl se s Ligou utkat v otevřené bitvě, proto se nadějí na 
Fondor vzdal. Jeho flotila začala hledat jinou vhodnou planetu.  
 
Poté, co byl Raal Kraid vyhnán z Mandaloru, kontaktoval všechny vhodné nezávislé Mandaloriany – 
lovce odměn, žoldnéře, piráty a další zločince. Mezi nimi byli i Alexi, Avis Nord a Jacky Flintlock, 
ačkoliv Flintlock byl jediný, který na jeho nabídku neodpověděl. S těmito bojovníky uzavřel 
spojenectví, aby mohl provést svůj dlouho plánovaný převrat. Odstraní Traha Shysu a na jeho místo 
dosadí svého známého Torleho Lona, jednoho z nejlepších Mandalorianských žoldáků. Galaxie tak 
opět pozná sílu Mandalorianského národa.  
 
Kraid, Alexi a Nord přiletěli na Mandalore, jejich cesta však byla podezřele snadná. Dostali povolení 
přistát, aniž by se jich někdo zeptal, co za náklad mají v lodích. Kraid začal podezírat Flintlocka, že 
Shysu informoval.  Když jejich čtyři nákladní lodě dosedly na přistávací rampu, začaly se z nich hrnout 
zástupy Mandalorianských bojovníků. Všichni obyvatelé v mžiku oka zmizeli z ulic, dokonce i strážci 
se stáhli do Mandalorova sídla, do budovy, která byla jejich cílem. Již před přistáním Kraid všem 
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bojovníkům nařídil, aby se za každou cenu vyhýbali střelbě – chtěl obyvatele zastrašit, ne vyvraždit. 
Na to, že většina jeho skupiny byla tvořena vrahy a dalšími kriminálníky, se držela docela dobře. 
 
Kraid celou cestu přemýšlel převážně nad tím, jak na jeho vpád zareaguje Shysa. Bude bojovat za ten 
svůj mír, nebo se jako pravý pacifista raději vzdá? To snad za chvíli zjistí, pokud tedy již nestihl 
zbaběle utéct oknem, taková reakce by od něj překvapila asi nejméně…  
 
Bojovníci dorazili ke kolosální bráně tmavě šedého sídla, poskládaného z mnoha krychlí různých 
velikostí. Do rezidence vstoupil Kraid jako první, přičemž po jeho boku kráčeli jeho kolegové Nord a 
Alexi, hned za nimi šel samotný Torle Lone. Vešli do trůnní místnosti, když v tom se proti nim rozběhli 
Mandalorovi strážci. Kraidovi bojovníci je však rychle postříleli.  
 
Shysa seděl na trůnu. Kraid ho vyzval, aby se vzdal, ale ten jen stále tiše seděl. Do očí se mu hrnuly 
slzy. Kraid chladnokrevně vydal rozkaz ke střelbě a Shysu zasáhlo padesát blasterů. Jeho spálené 
tělo se pomalu sesypalo z trůnu.  
 
O několik hodin později vystoupil Torle Lone, nový Mandalore, na balkón této prapodivné budovy. 
Stojíc v čele náměstí začal svůj projev ke shromážděným obyvatelům Mandaloru. Mandaloriané se 
opět stanou jedním z nejmocnějších národů celého vesmíru. Kraid věděl, že jeho práce je tady u 
konce. Vrátil se na svoji loď a odletěl. 
 
Tat byl kontaktován králem B-artem, který chtěl jeho flotilu a armádu kyborgů začlenit do své říše. Tat 
s tím souhlasil a své jednotky přesunul na Rhumii. 
 
Domikro dostal rozkaz od Darth Erdega, aby zabral Onderon. Domikro chtěl původně jednat 
diplomaticky, ale Erdeg trval na útoku. Pro Domikra byl trochu problém brát Erdega vážně poté, co se 
začalo proslýchat, že má něco s agentkou Shirolian. Nicméně rozkaz hodlal splnit. Shromáždil své 
muže z předchozího útoku na Geonosis a provedl invazi na Onderon. 
 
Někdo rád staví modely vesmírných lodí, někdo rád sedí v baru a někdo se zase vyžívá v tyranizování 
otroků. Raal Kraid moc zálib neměl, raději se jen tak potuloval vesmírem. Když se takhle potuloval 
naposled, byl zrovna někde v oblasti Vnějšího okraje, když v tom mu začalo docházet palivo. Musel 
zastavit na nejbližší planetě. Jako naschvál to byl Kessel, Xovo oko, planeta plná těch největších 
zločinců galaxie.  
 
Po přistání v jednom z mála měst planety, se rozhodl trochu to tady prozkoumat. Běžně by šel spíš 
někam do centra, tentokrát si ale chtěl odpočinout, proto se vydal do skal. Zde objevil staré 
(pravděpodobně) město, kde bylo několik pradávných chrámů z dob Staré Republiky či možná ještě 
starších. Při prohledávání jejich sutin objevil mnoho sithských artefaktů. Všechny je sebral, aby je 
mohl nabídnout k prodeji. 
 
Tat přiletěl na planetu Vassek vyjednat její připojení k Rhumijské říši. Planeta však měla silnou 
armádu a její vládce Tata na diplomatickém jednání zajal. Když se to dozvěděl B-art, osobně se 
dostavil k vládci, aby celu věc vyřešil. Vládce však nebral B-arta vážně, považoval ho za slabého. 
 
B-art však zavolal svoji flotilu, která sestoupila do atmosféry. Byla to dobrá demonstrace síly. Nabídl 
buď okamžité připojení k Rhumijské říši nebo zničení. Vládce souhlasil s připojením. Tatovi kyborgové 
pak začali pobíjet vzpurnou část obyvatelstva. Lidi, kteří se vzdali, Tat násilím předělal na nové 
kyborgy.   
 
B-art chtěl poté dobýt další planetu. Tou měl být Lok. Jeho rada ministrů odhlasovala násilné dobytí. 
Rhumijská flotila se vydala na další cestu. 
 
Obléhání hlavního města planety probíhalo dobře. B-art nařídil, aby civilisté byli ušetřeni. Po dlouhé 
bitvě byla obranná zeď města prolomena a dovnitř vtrhly tisíce vojáků a desítky tanků. Generál Tat 
však ohlásil, že to byla past. Celé náměstí bylo podminované, takže armáda utrpěla velké ztráty. 
 
B-art vojákům poslal posily, které na nepřítele zaútočily zezadu. Během bitvy však Tat přišel o mnoho 
kyborgů. Pak už ale dobývání probíhalo lépe, odpor byl minimální. Hlavní město bylo nakonec dobyto.  
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Dobytí celé planety byl ale problém. Lokští vojáci se stáhli do velkých měst, venkov zůstal napospas 
Rhumijské armádě. B-art rozhodl, že venkov obsadí a města tak ztratí přísun potravin. Dal městům 
šanci se vzdát, ale nový vládce planety odporoval. 
 
Když byl venkov obsazen, po pár týdnech se města vzdala. Řadoví obyvatelé byli posláni pracovat 
v zemědělství, výše postavení do dolů. Planeta Lok byla dobyta. 
 
Xenon odletěl na Coruscant následován svými šesti válečníky. Po přistání si nasadili na hlavu kápě, 
které jim zakryly tváře. V obležení mohutných válečníků byl Xenon díky své malé postavě více 
přehlédnutelný. Vstoupili do jednoho baru a slyšeli, jak si místní povídají historky o Velmistru 
Kattosovi, jenž spáchal sebevraždu. Toto bude nejspíš pro občany dlouho diskutované téma. Sedli si 
ke stolu a vzápětí se objevil droid, u které si Xenon objednal pití pro sebe a své válečníky. Xenon v tu 
chvíli byl ponořený v myšlenkách na svou minulost… 
 
Spolu se svými mladšími bratry Punaxem a Treforkem byli doslova nerozdělitelná trojka. Avšak 
později v sobě Xenon a Punax začali objevovat nadání pro využívání Síly. Zatímco Xenon svou moc 
využíval k tomu, abych zastrašoval ostatní děti ve vesnici a povyšoval se nad nimi, tak jeho bratři se 
naopak snažili napravovat škody, které páchal. Netrvalo dlouho a pro něj a pro Punaxe si přišel řád 
Jediů. Jedijský mistr, který byl druhem Quermian, v něm viděl temnou stranu. Xenon to pochopil a 
rozloučil se s bratrem, který s Jedii odletěl pryč. Pak se uchýlil do vzdálené jeskyně, ve které se 
pokoušel objevovat své schopnosti. Jednoho dne měl sen o tom, že stál po boku vládce zaslíbené 
říše, jejíž sláva bude trvat stovky, možná i tisíce let. Krátce poté, co se vzbudil, ho v jeskyni navštívil 
sithský lord. Představil se jako Lord Malum. Malum v něm cítil obrovskou Sílu, ale hlavně hněv. Malum 
věděl, že si pro jeho bratra přišli Jediové, zatímco on utekl. Slíbil mu, že když ho bude následovat, 
bude součástí té zaslíbené říše. Xenon tak vstoupil do jeho služeb, ale prosil ho, aby Treforka ušetřil. 
Před odletem se s ním ještě rozloučil…  
 
Zpátky v coruscantském baru – Sapeli, jeden z válečníků, uviděl cereanského senátora Belljocka. 
Upozornil na to Xenona, který se mírně pousmál. Na tohle čekal. Auris Belljock se právě chystal odejít. 
Xenon přikázal Sapelimu a Oksovi, aby ho odchytili a předali mu zprávu od Lorda Maluma. Poté se 
Xenon a jeho válečníci chtěli vrátit na základnu, ale od Dartha Erdega přišel rozkaz získat planetu 
Phindar. Vydali se tedy na cestu.     
 
Když se Tat vracel z vyjednávání na planetě Balmorra, jeho loď byla zachycena mocným vlečným 
paprskem. Ten ji přitáhl na povrch jakéhosi asteroidu. Tat se oblékl do skafandru a vyšel ven na 
průzkum. Objevil jeskyni a uvnitř ní tajnou základnu prastaré Sithské říše z dob Darth Revana. Interiér 
byl poničený a systémy nefunkční. Na židlích v hlavním sále sedělo pětadvacet koster v černých 
hábitech a u nich jejich světelné meče. Tat objevil stále trochu fungující záznamník, na kterém byla 
nahrána jejich debata. Byli to Sithové. Potom objevil generátor vlečného paprsku a vypnul ho. Hned 
poté se vrátil na Rhumii, aby to vše ohlásil B-artovi. 
 
Darth Monte přiletěl na Felucii. Vydal se na osobní průzkum povrchu, během kterého byl napaden 
místním monstrem. Utíkal před ním džunglí asi dvě hodiny. Potom si zavolal na pomoc loď, která ho 
našla a vyzvedla. Ostatní lodě planetu zajistily ze vzduchu a ženisté začali stavět základnu.  
 
B-art přiletěl vyjednávat na planetu Aleen. Tato planeta s Rhumijskou říší již několikrát sympatizovala, 
neměly nikdy žádné pře. Navíc současný zástupce vládce byl B-artův dobrý přítel, se kterým již 
mnohokrát diskutoval o připojení Aleen k Rhumijské říši. 
 
Na planetu B-arta tentokrát doprovázel také Roil Vizsla, schopný Mandalorianský válečník a zástupce. 
Po přistání se však dozvěděli, že vládce ani jeho zástupce nemohou dorazit. S připojením planety 
nesouhlasí mnoho zámožných občanů, dokonce si najali vrahy, aby jim znemožnili v příletu na 
planetu. B-art a jeho družina byli rychle odvedeni do hlavního paláce.  
 
Zde B-art začal vyjednávat s radou ministrů. B-art vysvětluje, že připojení k říši by je ochránilo před 
Sithy a Galaktickou ligou. Jenže jeden z ministrů má podezření, že poté by byli obyvatelé posláni do 
koncentračních táborů. Když se B-art začal obhajovat, ministr vytáhl blaster a spustil palbu na něj i 
jeho ochranku. Roil ministra poměrně rychle zastřelil. Jeden člen ochranky padl, dalších pět bylo 
zraněno. B-art utrpěl jen lehké zranění.  
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Hned po atentátu se rozhodlo, že bude provedeno hlasování. Většina hlasovala pro připojení. B-art 
pak určil, že další planetou pro připojení bude Xo.  
 
Darth Fred si vyslechl hlášení posla, který mu sdělil, že Darth Tat zradil a připojil se k Rhumijské říši. 
Fred poté rozhodl, že vyzkouší novou zabrackou armádu k dobytí planety Fornax. Na planetě nežil 
dominantní druh, který by ji ovládal, tudíž by neměl být s útokem neměl být problém. Nacházejí se tu 
naleziště několika vzácných nerostů. 
 
Fred s sebou vzal jen menší část armády z Iridonie. Nařídil popravit všechny, kteří budou klást odpor. 
Zajatci půjdou pracovat do dolů, všichni neschopní práce budou posláni Huttům. Než den skončil, 
planeta byla v moci Sithské říše.  
 
Lalkerr meditoval v ruinách chrámu na Yavin 4. Cítil, že nastal čas najít nějakou skutečnou bojovou 
sílu. Rozhodl se, že se vydá na Mandalore a utká se s jeho vládcem – když ho porazí, stane se 
vládcem Mandalorianů.  
 
Na planetu přiletěl ve své staré lodi. Přišel k hlavnímu paláci a pronikl dovnitř. Tím na sebe upoutal 
pozornost gardy, která okamžitě spustila mohutnou palbu. Lalkerr vrhl trojici světelných mečů, čtvrtý 
držel v ruce. Meče Sílou navigoval tak, aby rozsekaly všechny střelce. Když byli mrtví, pokračoval 
v cestě. Probojoval se přes další stráže až do komunikační místnosti. Interkomem vyzval Mandalora 
na souboj, všichni Mandaloriané to slyšeli.   
 
Torle Lone neváhal a rychle přišel. Měl energetický štít, blasterovou pušku a na zádech jetpack. 
Lalkerr mu slíbil, že půjde o čestný boj. Slíbil mu, že pokud se stane novým Mandalorem, o planetu se 
dobře postará. Lone vystřelil a trefil Lalkerra do ruky, další výstřel ale Lalkerr odrazil. Lalkerr vyskočil 
vysoko do vzduchu a na svého soupeře seslal blesky Síly. Brnění je většinou vykrylo, stejně jako úder 
mečem, ale Lone stejně utrpěl zranění. Lalkerr se do něj pustil světelným mečem, ale Lone vše 
vykrýval. Pak aktivoval jetpack, vyletěl a začal na protivníka střílet. Lalkerr mu však jetpack pomocí 
Síly zničil. Lone dopadl na zem a byl zraněn ještě víc. Lalkerr k němu přistoupil a probodl ho. Lone 
z posledních sil poděkoval za dobrý souboj.  
 
Byl teď novým Mandalorem. Okamžitě nařídil planetu opevnit a poslat vojenské zásoby a posily na 
Yavin 4 a Lehon, kde hodlal vybudovat továrny na vojenské droidy.  
 
Darth Erdeg přiletěl na Taris a předstoupil před místní senát. Pověst o jeho brutalitě ho předběhla, 
politici se ho báli. Erdeg jim nabídl buď spolupráci nebo zničení. Po pár minutách se senát rozhodl 
připojit k Sithské říši.  
 
Darth Monte přiletěl na asteroid Polis Massa. Většina místních základen byla dávno opuštěná. Našel 
jednu z posledních, která se mu snadno vzdala. Při průzkumu narazil na tajemnou postavu a tak ji 
pronásledoval. Dovedla ho do hangáru, kde byla stará fregata. Zde její stopy ztratil. Na palubě nalezl 
vypnuté bitevní droidy.  
 
Prezident Onbelik se rozhodl, že vyhlásí zvýšenou bezpečnost na planetě Alpheridies, která byla 
v moci žoldáků a banditů. Vyslal tam dva křižníky. Odpor kladl jen jeden starý křižník a 23 stíhaček. 
Bitva byla krátká. Na povrchu planety kladlo odpor asi 1000 bojovníků, ale všichni byli eliminováni.    
 

Pak se osobně vydal na planetu Gamorr, aby zde vyjednal lepší diplomatické vztahy. Gamorreani 
požadovali kolto a zbraně. Krátce po přistání však bylo vyjednávání odvoláno. 
 
Lord Malum dorazil na měsíc Oricon, bývalé sídlo Dread Masters a místo, kde se experimentovalo se 
sithskou alchymií. Celý povrch se hemžil příšerami posedlými temnou stranou Síly. Malum našel pár 
sithských chrámů, kde byly uchovány stovky rukopisů Dartha Vituse. Malumovi archeologové již 
zkoumali staré artefakty a skupina alchymistů dostala za úkol v rukopisech objevit užitečné receptury. 
Oricon se dostal do Sithské říše. 
 

Poté se Malum vydal na planetu Ziost, domovský svět Čistokrevných Sithů poté, co opustili Korriban. 
Dnes tu již nežilo nic než Monolithé, monstra stvořená sithskou alchymií. Žádný Jedi by nevkročil na 
zdejší povrch, temná strana Síly tu stále měla velký vliv. Malum při průzkumu našel medailon, který si 
ponechal. Generálovi poručil, aby zde vybudoval základnu. Chtěl být informován o všem, co se tu 
stane. Cítil přítomnost jisté entity…  
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Mistr Artax přiletěl na planetu Bogden a s jejím vůdcem uzavřel dohodu o spolupráci. Každý týden 
planeta Lize pošle 200 kg odolné slitiny. Artax rovnou dostal první várku.  
 
Darth Monte si vzal fregatu, kterou nalezl na Polis Massa, a v čele malé flotily letěl směrem na Bespin. 
Cestou narazil na asteroidní pole plné vraků lodí, kde se mu podařilo najít sithský artefakt. Okamžitě 
ho nechal poslat Lordu Malumovi a potom pokračoval v cestě. 
 
Prezident Onbelik se svým elitním doprovodem přiletěl na planetu Corellia, aby zde osobně dohlédl na 
zajištění bezpečnosti. Současná vláda nebyla příliš loajální Lize – předchozí vládci byli svrženi během 
převratu. Chvíli po příletu se Onbelikova loď stala terčem střelby. 
 
Musela rychle přistát. Onbelik a jeho gardisté z ní vyskočili na jedoucí vlak, který mířil do budovy 
vlády. Zde se museli prostřílet přes ostrahu až do horních pater. Vládci se rychle vzdali a na planetu 
začaly přistávat výsadkové lodě s oddíly Stormtrooperů, kteří měli obnovit bezpečnost. 
 
Když se Lord Malum dozvěděl, že Corellia byla opět plně začleněna do Galaktické ligy, byl nucen 
přesunout tajný archiv pod barem v Coronet City. Rozhodl se to udělat osobně. Ve městě teď vládl 
chaos. Malum v doprovodu svých vojáků přišel do onoho baru, kde narazil na tři Stormtroopery. Dva 
z nich skolil mečem, třetího nechal běžet pryč. 
 
Odemkl tajnou místnost a dvěma vojákům přikázal, aby ji hlídali. Ostatní vojáci zatím házeli svitky do 
pytlů a odnášeli je pryč. Když bylo vše vyklizeno, dali se na odchod. Dva vojáci, kteří měli hlídat, však 
byli mrtví – a proti nim nyní stálo 30 Stormtrooperů. Malum ani nestihl tasit meč, když zahájili palbu. 
Jeho věrný Flesh Raider však střelbu vykryl vlastním tělem. Malum toho využil a zaběhl zpět do baru, 
ze kterého zase vyběhl zadním východem. 
 
Střelba Stormtrooperů utichla a bylo jasné, že Malum zůstal sám. Jeho loď Fury of the Empire byla 
daleko. Objevil se však známý barman (sithský agent), který ho zavedl do svého domu. Malum se zde 
převlékl do pláště, začernil si tvář a odložil svůj meč. Agent ho pak zavedl do stok, kudy mohli 
nepozorovaně utéct pryč. 
 
Po několika kilometrech se dostali k vodnímu kanálu, který museli přeplavat. Na druhém břehu se 
nacházel dům agentova syna, kde se ukryli. Syn Malumovi ošetřil zranění. 
 
Xenon a jeho válečníci přiletěli na Phindar, aby ho připojili k Sithské říši. Xenon se osobně utkal s  
nejlepšími phindarskými bojovníky – bojoval svým vlastnoručně vyrobeným červeným mečem a 
vzácným mečem Darksaber, který dostal od Lorda Maluma. Když byli všichni mrtví, Phindar byl 
začleněn do říše.  
 
Darth Monte byl na Bespinu, když se dozvěděl o získání Corellie osobní zásluhou Onbelika. Už dlouho 
v něm převládaly pochybnosti o Sithech. Onbelika znal z jejich společné akce na Hothu a věděl, že je 
to moudrý vůdce, schopný válečník a jeho schopnosti Síly jsou na úrovni. Po dlouhém uvažování se 
rozhodl, že uteče od Sithů a přidá se na stranu Galaktické ligy. 
 
Kontaktoval Onbelika a pověděl mu o svém záměru. Ten to přijal a slíbil mu, že mu zajistí místo v řádu 
Jedi. Monte přestal používat jméno Darth. 
 
Znechucení vedením Sithské říše potkalo i Hellshocka na Manaanu. Zavolal si důstojníka a přikázal 
mu, aby stáhnul všechny jemu věrné lidi ze všech planet a nechal zničit všechny základny, ve kterých 
pracovali – a to včetně této na Manaanu. Důstojník je zmaten, ovšem Hellshock mu namlouvá, že je to 
rozkaz vydaný Lordem Malumem. Když důstojník rozeslal příslušné příkazy, Hellshock ho probodl 
mečem.  
 
Hellshock se pak převlékl do nenápadného oblečení a zmizel v davu civilistů v místním vesmírném 
přístavu. Nastoupil na loď mířící na Coruscant. Při odletu spatřil, jak sithský křižník podle jeho plánů 
začal střílet na sithské velvyslanectví.     
 
Na Coruscantu se dostal mezi uprchlíky, kteří se zde skrývali před válkou. Šířil mezi nimi zprávy o 
tom, že mezi Jedii a Sithy není žádný rozdíl. Obě skupiny musejí zničit, protože jinak ony zničí je. 
Někteří uprchlíci s ním souhlasili a začali jeho zprávy šířit dál. 
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Xenon a jeho válečníci se vrátili na Dromund Kaas. Xenon se zde dozvěděl o tom, co se stalo Lordu 
Malumovi. Kontaktoval tedy piráty a i s Oraem a Sapelim se rychle vydal na Corelli. Přistáli u domu 
poblíž Coronet City, kde se Malum ukrýval. Xenon chtěl nejprve agenta i jeho syna zabít, ale nakonec 
je ušetřil za to, že Malumovi pomohli. Malum byl pak evakuován do pirátské lodi. Zprávu o Malumovi 
dostal i Domikro, který se právě vrátil z úspěšného tažení na Onderonu. I ten na Corellii rychle 
přispěchal se svojí jednotkou, ale Xenon tu už byl. Připojil se tedy k němu a pomohl stáhnout se 
z planety. Při odletu byli napadeni TIE Fightery, ale Malum je pomocí Síly srazil k zemi. Všichni se pak 
vrátili zpět na Dromund Kaas.   
 
Na Fornaxu začala výstavba továrny na droidy a obranných věží okolo hlavního tábora. Otroci byli 
dobří dělníci. Darth Fred se rozhodl, že se vydá na další planetu – Vortex. Na ní žije rasa Vorsů, kteří 
mají s Ligou špatné zkušenosti. Fred nečekal žádné problémy a tak si vzal jen menší skupinu vojáků. 
 
Přistál v sídle vlády, Cathedral of Winds. Vládci věděli, proč je Fred tady. Sami zvažovali, že se 
k Sithské říši přidají, ale mají jisté spojence, kteří by to nemuseli schvalovat. Sdělili mu, o koho jde. 
Fred se rozhodl, že se pokusí na stranu Sithů připojit obě rasy, ovšem vyžadovalo to zkušeného 
diplomata, kterým on nebyl. Vrátil se zpět na Fornax, doprovázen několika vorskými loděmi, a započal 
další krok. 
 
Po návratu dostal hlášení o zradě Monteho, o akci na Corellii a o tom, že Manaan byl napaden na 
rozkaz Maluma. S Hellshockem se nedalo spojit. Fred nemohl využít jeho diplomatické zkušenosti a 
se spojenci Vorsů musel vyjednávat sám. 
 
To ale nebylo vše. Darth Erdeg se o neúspěchu Lorda Maluma na Corellii a o jeho rozkazu zaútočit na 
Manaan dozvěděl též – a rozhodl se jednat. Celé Sithské říši ohlásil, že Lord Malum je slabý a 
neschopný. Bude zajat a odveden do exilu na planetě Sullust. Každý, kdo se s ním pokusí spojit nebo 
bude Erdegovi odporovat, bude zničen. Erdeg se prohlásil za Temného pána ze Sithu a Císaře 
Sithské říše. 
 
Chvíli poté si pro Maluma přišli vojáci a Temní Jediové. Neměl u sebe meč, nebránil se, nemělo to 
smysl. Hned poté byl odvezen na Sullust.  
 
Raal Kraid se při pročítání holonetových zpráv dozvěděl o tom, že Torle Lone byl zabit a novým 
Mandalorem se stal Lalkerr. Věděl, že to může způsobit hodně problémů. Měl však záložní plán… 
Rychle kontaktoval Prezidenta Onbelika a požádal ho, jestli ho může ustanovit správcem planety 
Kamino. Hodlá vyjednat s Kaminoany smlouvu o budování nové klonové armády, která by podpořila 
regimenty ligových Stormtrooperů. Onbelik s tím souhlasil. 
 
Punax opustil Kiffu, která byla nyní pevně v rukou Sithské říše. Aslon Rawk, vůdce odporu proti 
nadvládě Sithů, zatím na povrchu planety chystá povstání, o kterém Sithové nemohou tušit, dokud 
sám Aslon neodkryje karty. 
 
Po nějaké době na orbitální stanici kdesi v jádru galaxie, rozrušilo veškeré obyvatelstvo stanice 
sdělení, že Corellii obsadila Liga a nyní zde probíhají boje mezi Ligou a rebely. Punax nevěděl, na 
kolik byla tato zpráva pravdivá, ale už ho začínalo pomalu mrzet, jak necitelně zachází Liga s 
nepřáteli, žádnou pořádnou diplomacii u nich neviděl od Manaanské krize. Setkal se se svým 
společníkem, Daarem Nanem, který má zprostředkovávat komunikaci mezi ním a Aslonem Rawkem. 
 
Daaro sdělil, že rebely na Corellii řídí Ysu Pon, vládce Catharu – pochybuje však, že to byl jeho 
nápad. Ponovým poradcem byl Auwam'ligo, kterého Punax zabil na Kiffu. Ysu Pon však stále 
pokračuje podle jakéhosi plánu. Nepokoje pokračují i na planetě Akiva, ačkoliv Batoo Gev, který je 
financoval, byl zabit Sithy. Peníze tam však stále proudí dál. Auwam'ligo také dával peníze vládci 
Concordie, který byl nedávno zabit při vojenském převratu. Punax se rozhodl, že poletí najít Ysu 
Pona. Lovec Fan Hellhunter, kterého Punax požádal o pomoc, se zatím neozval. 
 
Darth Erdeg vyslal varování Galaktické lize – pokud vyšle své vojenské flotily na kteroukoliv planetu, 
bude se to považovat za vyhlášení otevřené války. Všechny bitevní lodě musejí zůstat na orbitách 
planet, u kterých právě jsou. Prezident Onbelik nechtěl riskovat a tak vydal rozkaz, aby byly ukončeny 
všechny bezpečnostní operace a zastaveny všechny vojenské přesuny, dokud se věc nějak nevyřeší. 
U Coruscantu díky tomu zůstala jen poměrně malá flotila. 
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Xenon nebyl rád, že Malum byl sesazen, ale neodporoval vůli Dartha Erdega. Na jeho rozkaz se vydal 
podmanit si planetu Concord Dawn, vzal s sebou i své věrné válečníky. Oks byl sice zraněn, ale šel 
také.  
 

Útok na planetu nejprve probíhal dobře, místní obránci se nedokázali efektivně bránit. Pak se ale do 
bitvy připojil místní generál Luko Ironeed a jeho armáda. Sestřelila Oraův X-wing, o chvíli později 
padnul Oks. V tu chvíli se Xenona zmocnil nevídaný hněv. Aktivoval své meče a probil se až k Luko 
Ironeedovi. Pomocí Síly ho vyzvedl do vzduchu a začal do něj pouštět blesky. Nepřátelští vojáci 
přestali bojovat a vzdali se.  
 

Xenon pustil Ironeeda na zem. Byl popálený a v šoku, z počátku se ani nemohl postavit na nohy, ale 
přesto stále toužil bojovat. Xenon mu tedy hodil svůj červený meč a vyzval ho na souboj. Sám tasil 
svůj Darksaber a oba bojovníci se utkali v šermu. Souboj trval jen necelou minutu, Xenon Ironeedovi 
usekl hlavu. Bitva skončila, planeta byla zabrána. 
 
Vojáci Oraa nenašli, vzali jen Oksovo tělo, aby mohlo být pohřbeno na Dathomiru. Zde se Xenon 
setkal se svým bratrem Treforkem. Řekl mu o krizi uvnitř Sithské říše a o tom, že hodlá Punaxe obrátit 
na temnou stranu.  
 
Hellshock se skrýval na Coruscantu, kde se k němu připojili jeho věrní služebníci. Sehnali mu kontakty 
na místní zločince. S jejich pomocí založil sektu zvanou Mrtvý řád – pět jejích členů prodělalo 
plastickou operaci, aby vypadali přesně jako on. Jeden z nich byl dokonce citlivý na Sílu a dobrý 
v šermu. Hellshock mu vyrobil kopii svého světelného meče a naučil ho svůj šermířský styl. Vliv řádu 
se rychle šířil, mnoho místních obyvatel nemělo rádo Sithskou říši ani Galaktickou ligu.  
 
Tušil, že teď, když je v čele Sithské říše Darth Erdeg, otevřená válka začne brzy. Na Coruscantu 
nemohl zůstat, bylo to tu nebezpečné. Také si musel najít učedníka, kterému by předal své znalosti. 
Šéf gangu mu ukázal několik schopných lidí, ale žádný z nich neovládal Sílu. Hellshock si tedy koupil 
loď a odletěl pryč z planety. Dvojníky nechal tady, aby budovali Mrtvý řád. Museli zůstat skrytí před 
Jedii i Sithy. 
 
Na Kamino přiletěla Alexi, aby se spojila se svým kolegou, Kraidem. Podle tajné domluvy nyní 
převzala správu nad planetou ona a chystala se použít klonované vojáky k útoku na Mandalore a 
sesazení Lalkerra. Informovala o tom Prezidenta, který to nerad slyšel. Alexi ho však ujistila, že 
jakmile vyřeší svůj problém, armádu klonů předá Lize, jak bylo původně dohodnuto. 
 
Domikro se rozhodl, že potrestá zradu Monteho. Najal si skupinu lovců odměn, aby v chrámu Jediů na 
Coruscantu zabili jednoho padawana – tak, aby to vypadalo jako útok světelným mečem a aby 
Onbelik začal podezírat Monteho, který se v chrámu teprve zabydlel. Pokud vše půjde dobře, možná 
tím Onbelik ztratí svoji důvěryhodnost a Senát ho odvolá. Operace se vydařila poměrně snadno. 
Jeden padawan byl zabit a podezření skutečně padlo na Monteho.  
 
Ještě ten den Senát okamžitě svolal zasedání, na které byl předvolán Onbelik. Senátor Auris Belljock 
mu zazlíval, že podnítil krizi uvnitř řádu Jedi, která vyústila v sesazení Velmistra Kattose. Teď ještě do 
řádu nechal přijmout bývalého Temného Jedie a to navíc bez vědomí Velmistra Karna. Tento Temný 
Jedi je nyní podezřelý z vraždy. Belljock prohlásil, že Prezident, který šíří chaos, není dobrý Prezident. 
Jeho projev byl zakončen bouřlivým potleskem.  
 
Alexi, jakožto správkyně planety Kamino, se však Onbelika zastala. Vše, co udělal, bylo nutné. Navíc, 
Monte nebyl žádný významný člen Sithské říše, jinak by na jeho hlavu byla vypsána velká odměna. 
Jednání Senátu bylo poté ukončeno. Zdálo se, že to pro Prezidenta nebude mít žádné následky.     
 
Další den se Belljock stavil u Onbelika v kanceláři a omluvil se mu za svůj výstup v Senátu. Nechal se 
unést emocemi. 
 
Punax na Coruscantu nebyl léta, prakticky od doby, co opustil řád Jedi. Dnes je planeta zaplněna 
uprchlíky z mnoha planet, které podlehly dobyvačnému úsilí Sithské říše. Nejpočetnější skupinu 
uprchlíků nyní tvoří Kiffarové, mezi kterými hledal nástupce klanu Vos, který by mohl napůl vyhlazený 
klan vést ke znovuzískání vlády na Kiffu. Život uprchlíků není snadný, přestože má planeta samotná 
přes bilion obyvatel, přes deset miliónů uprchlíků z Kiffu už nepřijmou ani vlastní minority, které musí 
operovat s omezeným prostorem. Pohlédl na sídlo rady Jedi, místo, které kdysi nazýval domovem a 
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vzpomínkami zamířil do doby, kterou již dávno odvál čas. Tehdy rozmlouval s Velmistrem Reem, 
starým Quermianem. Dozvěděl se od něj, že on a jeho bratr Xenon jsou výrazně spojení se Sílou, více 
než kterýkoliv jiný Zabrak před nimi. Když quermianský Velmistr zemřel, začaly spory o místo jeho 
nástupce. Velmistrem se nakonec stal Kattos a tehdy Punax řád zavrhl. Věděl, že jeho bratr se stal 
učedníkem Temného pána ze Sithu. 
 
Zahnal vzpomínky a pokračoval do centra pro pomoc uprchlým Kiffarům. Po cestě se zastavil na 
jednom shromaždišti. Viděl muže, který provolával prázdná hesla a dav nadšeně skandoval. Toho už 
někde viděl, ale nebyl si jistý kde. Jeden z přihlížejících mu řekl, že přednášející se jmenuje Hellshock. 
Jméno mu nic moc neříkalo. Nesnášel ty, co chtěli podporu veřejnosti skrz populistické kecy, takoví 
byli Batoo Gav a ostatní „pěsťáci“ z Kiffu. Pomalu začínal mít pocit, že galaxie nemá naprosto žádnou 
kontrolu. Mohl za to ten tajemný, za jehož stínem se honil? 
 
V centru kiffarských uprchlíků se dozvěděl strašné zprávy – válka mezi Galaktickou ligou a Sithskou 
říší začne každou chvíli. Lord Malum byl odstraněn a novým Temným pánem ze Sithu se stal Darth 
Erdeg. Dobrou zprávou je, že se ozval nástupce klanu Vos. Ten však zrovna prchl před hrozbou, která 
se řítí na Coruscant. Punax se připravil na boj. 
 
Přestože Galaktická liga zastavila přesuny svých vojenských flotil, Darth Erdeg zahájil zákeřný útok na 
Coruscant. Největší flotila v galaxii přiletěla na orbitu Coruscantu a ihned napadla poměrně slabou 
flotilu Ligy. Ligové lodě vyslaly letky bombardérů, kterým se podařilo těžce poškodit několik sithských 
křižníků, ale nestačilo to. 
 
Zatímco Xenon trénoval se svými meči, dostal od Císaře Erdega za úkol zaútočit na Coruscant. Válka 
již začala. Okamžitě kontaktoval pověřené osoby na planetách, které osobně dobyl – Florrum, Phindar 
a Concord Dawn. Jejich flotily se přidaly k němu a jeho válečníkům. Než odletěl, přišla za ním pětice 
lovců odměn. Neměl na ně čas, ale oni mu řekli, že je najala mocná osoba, aby mu pomohli v bitvě. 
Zeptal se jich, kdo je tou mocnou osobou. Lovci mu ukázali jen odznak, na kterém byla nakreslena 
dvě srdce… 
 
Sithské výsadkové lodě pronikly na povrch a vypustily stovky tisíc bojových droidů doprovázených 
Temnými Jedii. Všechny strategicky významné budovy byly obklíčeny. Chrám Jediů byl silně bráněn. 
Do boje se zapojil i Monte, čerstvě přijatý do řádu. Na bojišti zahlédl Dartha Erdega a vrhl se na něj.  
 
Erdeg ho však po krátkém boji snadno porazil a zranil. Monte se musel stáhnout, stejně jako většina 
ostatních Jediů. Sithské droidí jednotky a Temní Jediové pronikli do chrámu a nemilosrdně likvidovali 
všechny, kteří nestačili utéct do okolního města. 
 
Když byl Coruscant napaden, Punax věděl, že Sithové zamíří na jedno určité místo. Rozčilovala ho 
nečinnost Řádu, stejně jako naprostá ignorace jeho Velmistra. Darrel Karn byl konzervativec, takže 
v jeho očích možná lepší než radikální Kattos, jenže krize si žádá silné osobnosti, ať jsou jakkoliv 
šílené.  
 
V centru pro pomoc uprchlíkům se objevilo deset mužů, všichni ozbrojeni blastery. Jeden z nich byl 
Daaro. Poslal je Aslon, prý mají chránit kiffarské uprchlíky a pomoci jim v návratu. Punax jim ale 
přikazuje, aby šli s ním – pokud někdy chtějí podporu řádu Jedi. 
 
Vyrazili ven, kde Sithové rozpoutali peklo. Tisíce droidů i říšských vojáků se střetávali s tisíci vojáků 
Ligy. Umírali i civilisté. Když se jeden z žoldáků, který využil situace, očividně rozhodl zabít na ulici 
ženu s dítětem, Punax zasáhl. Odhodil ho Sílou do dálky a na žoldáka dopadlo padající vznášedlo. 
Žoldák však nebyl sám, ihned je obklopily desítky dalších. Vrhli se na Punaxe, třímajíc vibro-zbraně. 
Vytasil svůj žlutý světelný meč a vrhl se na prvního, kterého bez problému přesekl vedví. Další dva na 
něj skočili, jednoho z nich zastavil světelným mečem a druhého zarazil zdí Síly. Punax ucítil bolest a 
uviděl, jak mu z pravého boku trčí kopí. Třetí žoldák celou dobu čekal na správnou příležitost. Muže, 
kterého Punax držel Sílou, odhodil, a ve chvíli, kdy ostatní uviděli, jak se žoldákovi s kopím pokroutila 
helma a rozmáčkla jeho mizernou hlavu, dali se na útěk.  
 
Bolest byla nezadržitelná. Mávl rukou a s vojáky běžel k chrámu Jediů, do kterého znal zadní vchod. 
Vyběhli do horních pater a dostali se na místo, kde se cvičili mladí žáci. Punax Daarovi a jeho mužům 
přikázal, aby děti odvedli pryč, k Aslonovi. On sám se rozhodl, že bude chrám bránit. 
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Když Xenon a jeho jednotky vletěly do atmosféry, rychle zamířily k chrámu Jediů. Xenon cítil, že Císař 
Erdeg již v chrámu je, ale také cítil přítomnost, jakou již léta necítil. Cítil, že někde blízko se nachází 
jeho bratr Punax. Poslal všechny své výsadkové lodě a stíhačky, aby letěly na pomoc sithským 
jednotkám v jiných oblastech, zatímco on se svými válečníky odletěl na pomoc bratrovi.  
 
Okamžitě kontaktoval zaneprázdněného Císaře a poprosil ho, aby ušetřil Punaxův život. Hodlá ho 
přetáhnout na temnou stranu – Jedie už opustil a zbytek jeho rodiny na Dathomiru podporuje Sithy. 
Mohl by se jim hodit, protože kdysi to byl Mistr v radě řádu. S jeho schopnostmi by získali obrovskou 
výhodu. Erdeg na to nereagoval.  
 
Poté Xenon přistál u chrámu. Do cesty se mu náhodou připletl malý zabracký padawan. Hrozně mu 
připomínal Punaxe z doby, kdy byli mladí, a proto ho nedokázal zabít. Rozkázal to svým vojákům.  
 
Darth Erdeg spatřil Punaxe a pronásledoval ho do chrámu. Zde ho napadl. Punax zvedl meč, aby 
odvrátil útok Sithského lorda, a jeho meč částečně zastavil. Jeho švih však Punaxův meč odhodil pryč. 
Neozbrojený Punax se zapotácel dozadu. Neměl žádnou sílu, bolest z boku ochromovala celé jeho 
tělo. Vytáhl dýku, kterou měl přivázanou k noze, a pokusil se vrhnout na Sitha. 
 
Erdeg mávl rukou a Sílou dýku Punaxovi vyrazil z ruky. Punaxovi hlavou probleskla jediná myšlenka – 
že zemře. Nejspíš to byl jeho osud. Chtěl mu říct, ať jde pryč, ať je nechá být, jako poslední vzdor. 
Chtěl mu hrozit, vyhrožovat, zastrašovat ho. Ale nešlo to. Hluboká krvácející rána na boku už prakticky 
nebolela. Císař ho zdvihl do výšky a chystal se ho zabít, ale v tom okamžiku do haly přiběhl Xenon. 
Znovu prosil Císaře o Punaxův život. Erdeg po krátkém váhání odhodil Punaxe do trosek. Přikázal 
Xenonovi, aby se připravil k odletu na Naboo, a potom odešel. 
 
Xenon pomocí Síly odstranil sutiny a vytáhl Punaxe ven. Byl v bezvědomí. Přikázal svým válečníkům, 
aby ho potají odvezli na Dathomir, kde ho vyléčí. Sapeli namítal, že na Dathomiru bude zabit, ale 
Xenon ho ujistil, že dokud bude Trefork naživu, nikdo mu tam neublíží. Potom se vydal za Císařem. 
 
Monte se vrátil do své lodi, která byla ukrytá mezi domy. Poslal špionážního droida, aby prozkoumal 
okolní město. Ulice byly zničené, všude hořely speedery. Budovy se hroutily v plamenech. Potom 
droida zničila sithská stíhačka. Monte potom nastartoval motory a nenápadně odletěl pryč z planety. 
Musel vyhledat lékařskou pomoc – kontaktoval loď Prezidenta Onbelika. Onbelik ho přijal na palubě a 
nechal ošetřit. Loď poté zamířila na Corellii, nové centrum Galaktické ligy… 
 
Coruscant byl obsazen během pár hodin, Ligové armády ani flotily nestačily zareagovat. Když bylo vše 
zabezpečeno, Darth Erdeg přikázal další útok – na planetu Naboo. Jakmile se planeta dozvěděla, že 
Coruscant je v moci Sithů, vzdala se. 
 
Rhumijská říše chystala další expanzi. Roil Vizsla navrhl zabrání planety Xo, která je strategicky 
významná. B-art se rozhodl uplatit vůdce místních Zanibarů, aby se k říši připojil bez boje. To se 
nakonec podařilo za pouhých 55 milionů kreditů. 
 
Domikro se invaze na Coruscant neúčastnil. Místo toho byl vyslán na planetu Karkaris, aby ji připojil 
k Sithské říši. Vládce planety informoval o dobytí Coruscantu a o sílící moci Sithů. Karkaris se bez 
většího váhání připojil. 
 

Darrel Karn uprchl z Coruscantu na planetu Tauuk. Zde se setkal s jejím vůdcem a zeptal se ho, jestli 
by planeta nemohla hostit řád Jedi, který nyní potřebuje nové sídlo. Vůdce souhlasil, ale nejprve to 
musel projednat s místním senátem. Karn však nechce tuto zprávu posílat ostatním Jediům přes 
Holonet, protože Sithové by ji mohli zachytit a planetu brzy napadnout. Musí zůstat v utajení. Místo 
toho svolal všechny přeživší Jedie na svoji loď a sdělil jim všechny novinky. Ani Prezident Onbelik 
nesmí vědět o novém sídle řádu – stačí, když bude vědět, že řád stále funguje. 
 

Lord Malum byl vězněn na planetě Sullust, která byla obklopena přísnou blokádou. Místní prostředí 
bylo drsné a on neměl prakticky žádné vybavení. Putoval krajinou a vzpomínal na dobu, kdy se stal 
učedníkem mistra Afase. Musel se tehdy utkat s ostatními uchazeči v sérii soubojů. Porazil Marva, 
Seontheho a ve finálním duelu i Ascellana. Ukryl se v jedné jeskyni, když náhle runy na jeho 
medailonu začaly zářit rudou barvou. Medailon se otevřel, uvnitř byl oranžový krystal. Po krátkém 
odpočinku se vydal opět na cestu a nakonec dorazil do malého města. Zde se nechal ubytovat 
v hotelu. 
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Alexi byla opět na návštěvě u Thanise Gul-Raha. Nord tu s ní byl také. Gul-Rah dokončil výslech jejich 
zajatce a nyní sdělil Alexi vše, co se od něj dozvěděl. Zajatec byl politik, který tajně spolupracoval se 
Sithy. Věděl tak o útoku na Coruscant, který již dlouho plánoval Darth Erdeg. Alexi a Nord si pak 
zajatce odvedli, aby ho konečně doručili jejich zaměstnavateli na Coruscantu. Pak ale zachytili 
nouzové volání – Coruscant byl skutečně napaden. Po příletu k planetě zjistili, že bitva už skončila a 
Coruscant je nyní v moci Sithů. 
 
Když se Monte vyléčil ze zranění, chystal se vyjednat spojenectví s nějakou planetou – to teď bude 
potřeba. Pro své cesty po galaxii si vybral starý destroyer třídy Venator. Vše ale musel nejprve nahlásil 
Onbelikovi. Jakmile povolení i loď dostal, vydal se na Telos IV. Nepřátelství vůči Sithské říši zde bylo 
velké a tak bylo vyjednávání o pomoci poměrně jednoduché. 
 
Senátor Belljock byl zajat sithskými vojáky. Ještě než ho převezli na základnu, stačil kontaktovat svůj 
lid na planetě Cerea a sdělit mu, aby našel Onbelika a pomohl mu sestavit armádu. 
 
Hellshockova loď během cesty náhle utrpěla poškození a ztroskotala na pouštní planetě. Možná se 
neměl spolčovat s těmi zločinci, možná pracovali pro Sithskou říši, nebo ho jen chtěli zradit. Tak či tak, 
teď si museli myslet, že je mrtvý. Loď explodovala, Hellshock byl při tom popálen. Vydal se do pouště, 
dokud nepadl vyčerpáním. Probudil se v nějakém domě, kde mu jakýsi člověk ošetřoval zranění. Ať to 
byl kdokoliv, poznal, že je na temné straně Síly. Hellshock cítil, že ovládá Sílu. Dozvěděl se od něj, že 
se nachází na planetě Ronika. 
 
Tat se v čele flotily Rhumijské říše vydal na planetu Bespin, kde zaútočil na Cloud City. Jeho obrana 
však byla pevná. Tatovi podřízený pilot dokonce obětoval svůj život, aby zachránil ten jeho – vletěl 
stíhačkou do cesty naváděné střele. Tat už toho měl dost. Osobě provedl nálet na linii obranných věží, 
kterou zničil. Po půl hodině bylo město dobyto. Protože útok stíhačkami nebyl moc efektivní, Tat se 
rozhodl, že na další města pošle výsadkové lodě s pozemními silami. Boj o planetu pokračoval dva 
další dny, nakonec byl úspěšný. 
 
Darth Fred nebyl rád, že Erdeg svrhnul Maluma. Erdeg byl pro něj jen krutý tyran, se kterým se nedá 
domluvit. Rozhodnutí Maluma udělat z Erdega svého učedníka proto považoval za hloupé. Na druhou 
stranu, pokud se jím Malum nechal zajmout, byl to možná slaboch. Další špatnou zprávou byla zrada 
Temné Jedijky Indi Sarahie, která zmizela beze stop. Hněv Erdega ji však nejspíš stejně dostihne. 
Fred také neměl žádné zprávy o Hellshockovi – doufal, že útok na Manaan přežil, aby ho mohl osobně 
zabít. 
 
Fred nyní mířil na Glee Anselm, s jejímiž vůdci chtěl vyjednávat. Nautolané nejprve odmítali, protože 
věděli, že uvnitř Sithské říše nyní panuje nestabilita. Ovšem Fred je ujistil, že bez Maluma v čele je 
říše mnohem mocnější. Pokud spojenectví odmítnou, Císař Erdeg se jim pomstí. Po krátké pauze se 
Nautolané rozhodli, že se připojí, ovšem Fred v nich cítil nervozitu. Vyjednávání bylo příliš snadné. 
 
Před šesti lety na planetu Lothal zaútočili piráti. Obyvatelstvo bylo terorizováno, města byla 
drancována. Poničeno bylo i Capital City a Central City. B-art se rozhodl vyjednat s místní vládou 
dohodu – přidá se k Rhumijské říši a na oplátku získá peníze na rekonstrukci. Planetární vládce 
souhlasil.  
 
Další krok provedl Roil Vizsla. Provedl výsadek na planetu Ansion. Jednoho dne však byl v blízkosti 
tábora zachycen pohyb. Roil tam poslal pár vojáků, ale nevrátili se. Vzal tedy větší oddíl a šel s ním na 
průzkum. Vojáci byli napadeni velkým monstrem. Když bylo zabito, objevily se stovky dalších. Roil 
přikázal zabít vůdčí bestii. Když padla, ostatní se daly na útěk. Vojáci si mysleli, že zvítězili, ale náhle 
na ně zaútočila obrovská kyberneticky vylepšená bestie. Nebylo možné ji nijak zranit. 
 
Pak ale na místo přijeli domorodí jezdci na zvířatech a bestii skolili speciálními kopími. Roil jim 
okamžitě nabídl kredity za spojenectví, ale jezdci se chtěli přidat sami – na oplátku, že jim Roil a jeho 
vojáci pomohli pobít ostatní monstra. 
 
Quaal šel s tmavě šedým pláštěm a středně velkým pancéřovým kufrem připoutaným k jeho zápěstí 
skrz uprchlický tábor, jeden z největších, co vyrostl na Bothawui. Sithské tažení proti neutrálním i 
Ligovým světům donutilo tisíce a miliony obyvatel Galaxie hledat bezpečnější planety dál od místa 
bojů a tato planeta jako jedna z mála v sektoru zůstala pro uprchlíky otevřená. 
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Bothani byli vždycky loajální k Lize, ale vlády za posledních několik desetiletí, stejně jako leckde v 
Galaxii, prosadily větší autonomii a samosprávu. Nicméně v dané situaci bylo jasné, že se Bothanská 
sektorová obrana časem přiřadí k Ligovým vojskům, což nebylo pro mnoho uprchlíků tou nejlepší 
zprávou. Místo na lodi, která míří k světům Jádra, se cenilo někdy téměř víc, než cena lodě samotné. 
Rozjel se výnosný a nelegální obchod pašování lidí, tak se planeta s minimální kriminalitou během pár 
týdnů změnila na ráj pro kriminální kartely, kde se člověk neodváží projít některé čtvrti beze zbraně.  
 
Bylo to odporné a špinavé místo, kde je cena lidského života často určená tím, kolik dalších dokáže 
vzít. Což ostatně byl i důvod, proč byl Quaal tady. Co je nebezpečné pro běžného humanoida, je to 
nejbezpečnější místo pro obchodní jednání, alespoň když dokážete, to co umí členové Jednotky F. 
Když procházel kolem jednoho velice neforemného a poměrně páchnoucího stanu, všiml si několik 
pohublých dítek, které před sebou měly několik prázdných plechových misek. Váleční sirotci, bez 
minulosti, bez budoucnosti, žijící ze dne na den, od jídla k jídlu. Quaal sáhl za svůj pásek a hodil jim 
pár desítek kreditů. Brzy jistě umřou, ale nemusí to být zrovna dnes. 
 
Nevěděl, proč si vybrala zrovna bar „U Jednookého“, což byl vyhlášený pajzl vlastněný jedním 
veteránem války s Rojem, který přišel (nejen) o oko. Ale jistým způsobem to dávalo smysl, podnik byl 
kousek od strážního stanoviště bothanských obranných složek a krom všemožné bohatší kriminální 
chásky z tábora se tu scházelo i notné množství bothanského mužstva, často ještě s plnou výzbrojí. V 
jednání se „soukromníky“, jak Quaal říkával námezdním jezdcům, bylo vždycky dobré posílit 
vzájemnou důvěru vnějšími okolnostmi. Byl tu o několik minut dříve, jak bylo jeho dobrým zlozvykem, 
usedl na volnou barovou židli ob dvě místa vedle značně podnapilého bothana válejícího se na baru v 
modré tekutině. Posunkem si objednal Corellianskou whiskey, což samozřejmě byl smluvený signál, 
jelikož je to příliš luxusní drink pro bar tohoto kalibru.  
 
Po několika nudných minutách dostal před sebe sklenku plné čiré rudé tekutiny, což pravděpodobně 
byl nějaký místní dryák. V té samé chvíli ucítil v zádech důvěrně známé dloubnutí hlavní blasteru do 
zad. Podle hlasu poznal, že je to Alexi. On se jí představil jen jako Q. Je tu, aby jí a jejímu kolegovi 
zadal úkol – pokud ho zvládnou, dostanou nejen odměnu, ale i další úkoly, které jim přinesou velké 
bohatství, vybavení nebo protislužby, jaké žádný jejich klient nemohl nabídnout. Alexi promýšlela 
všechny různé alternativy, nakonec na nabídku kývla. Quaal se opět taktně pousmál a vyndal na stůl 
kufřík, vyťukal několik hesel z boku a všechny zámky se s cvaknutím otevřely. Popadl datapad, jež byl 
úplně navrchu a po barovém pultu ho poslal směrem k námezdní lovkyni, jež ho začala se zájmem 
číst.  
 
Jejich cílem byl S’Quell, velký místní politický hlavoun a obchodník. Musel být zabit další den, 
v přesně stanovený čas. Quaal Alexi předal kufřík, ve které bylo potřebné vybavení a také záloha. Až 
úkol splní, mají se dostavit znovu do tohoto baru, kde na ně Quaal bude čekat se zbytkem odměny. 
Quaal se opět rozloučil drobným úšklebkem a odešel bez kufříku.  
 
Alexi v něm krom výbušného zařízení nalezla i slušnou sumu kreditů spolu s podivným ručním 
blasterem s poměrně dlouhou hlavní, jaký nikdy předtím neviděla, ke kterému byly tři plné zásobníky v 
různých barvách, až později dohledala, že podobný typ požívá jen pár elitních jednotek Ligy, protože 
má cenu asi jako malá civilní loď.  
 
Quaal spokojeně kráčel stanovým městečkem v táboru, když se ozval jeho komunikátor. Našel si tiché 
místečko někde stranou, aby měl klid na šifrovaný hovor. Byla to jeho kolegyně Dee. Zeptal se jí, jak 
je na tom její kontakt. Prý by to měl zvládnout. Quaal ji ujistil, že i tato dvojice lovců odměn bude 
vhodná pro jejich práci. 
 
Po schůzce s Q, na kterého si Alexi velice rychle začínala zvykat, kývla Nordovi, aby se připojil. 
Probrala s ním celý obsah kufříku a začali se domlouvat na detailech. Ačkoli na provedení zakázky 
byla spousta času, raději si omrknou místo. Přeci jen ta poslední vloupačka nedopadla úplně podle 
jejich představ. Zvlášť teď, když s sebou vozí černého pasažéra. Pak je tu dobytí Coruscantu, pád 
Ligy, Jediové jsou bůhví kde a pořád ještě nemá žádné zprávy o předchozím kontraktorovi, kterým 
není jen tak někdo. Jeden její dávný známý, kterému sama nabídla své služby, ale to je teď víceméně 
jedno. Je potřeba se soustředit na ten test, musí to proběhnout bezchybně. Kredity potřebují a v sázce 
bude i jejich pověst, pokud to zvrtají. 
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Alexi a Nord se přesunuli k vile, kde jejich cíl bydlel. Bylo tam služebnictvo, což mohlo znamenat 
komplikace. V tom Alexi hlavou prolétla zajímavá myšlenka. Toho by se možná dalo i využít. Odložila 
dalekohled a vydala se zpět za parťákem. Sdělila mu, že tentokrát to provedou jinak. Zaběhla do 
blízkého obchodu, zatímco Nord hlídkoval venku a nechápal, co chystá.  
 
O chvíli později se Alexi blížila k vile, Nord zůstal v lodi. Byla oblečená ve služebnické uniformě, 
v kapse měla onu bombu. Vklouzla do budovy, rovnou do kuchyně. Odtud se dostala až do ložnice. 
Byla soustředěná, zároveň však působila přirozeně. Bombu nastražila do blízkého stolku. Teď už jen 
zbývalo nějak dostat cíl k té posteli. Času nezbývalo moc. Dostala nápad a tak vyšla zpět do haly – 
zde však uviděla, že S’Quell přichází po schodech ze spodního patra. Měl namířeno do pracovně. 
Počkala si, až přišel blíž, a udeřila ho pažbou blasteru. Sesunul se na zem. Omráčeného ho odtáhla 
do ložnice.  
 
Seběhla kvapně po schodech, nikoho cestou nepotkala, stejně si počínala raději nenápadně. Když 
vycházela z bočního vchodu a blížila se ke stromům opodál, Nord už tam stál s rozbuškou. Vrhla se k 
zemi a on stiskl tlačítko přesně ve stanovený čas. Mohutná exploze vysklila všechna okna.  
 
Následující den, ve smluvený čas, se vrátila do baru. Quaal tu na ní už čekal. Podal jí zbytek peněz a 
zároveň dnešní vydání místních holo-novin. Alexi se dozvěděla, že při atentátu nezemřel jen senátor 
S’Quell, ale také jeho manželka a jejich dcera byla v kritickém stavu. Byla to totiž dvoufázová bomba. 
První rázová exploze zabila senátora, jeho manželku a další zabil jed, který byl součástí bomby. 
Všechny stopy prý ukazují na Sithskou říši, protože S’Quell byl loajální Lize. Alexi byla rozzuřená, 
protože o tomhle ji Q vůbec neřekl. Ani ji tak nenaštvaly ty vedlejší ztráty. Byla na ně zvyklá, pro ni 
jsou to pouhá čísla. Čísla, která v případě nouze bylo nutné zmenšovat. Kdyby si měla dělat těžkou 
hlavu z každé holčičky, které odpráskla tatínka, nebo která se k tomu náhodou připletla, nemohla by 
dělat tuhle práci. Její služby si najímali právě pro její netečnost. V tom taky byla značná část jejího 
věhlasu. A Nord? Čirou náhodou našla sobě rovného. Nebyli bezcitní, jen si zkrátka drželi odstup. O to 
v téhle branži často jde. Když na to nemáte žaludek, nedělejte lovce odměn.  
 
Problém viděla spíš v tom, když se na ni ušije takováhle bouda. Ráda má ve věcech jasno. Musí se 
plně spoléhat, že všechno půjde jak po drátkách. Pokud ne, může to během vteřiny nabrat úplně jiný 
směr. Proto byla k tomuhle Q hodně podezíravá. Může mu vůbec věřit? Quaal však sdělil, že on zadal 
jen cíl. Průběh mise zvolila Alexi. Zadání by bylo splněno tak jako tak, Bothawui se teď připojí k Lize. 
Quaal sdělil, že to nebyl test loajality, ale test charakteru, svědomí a víry. Další úkoly budou mnohem 
namáhavější. Alexi ho varovala, že pokud jim ještě něco zatají, pomstí se mu. Quaal předal Alexi další 
kufřík. Pokud chtějí další práci, mají zavolat – ale pokud ji vezmou, nebude už cesta zpět. Budou 
s ním, nebo budou mrtví. Možná nezískají jen peníze, ale i nějaké odpovědi – Quaal Alexi ukázal 
světelný meč, který měl u pasu. Alexi byla překvapena, protože Q nevydával žádnou auru Síly. Ještě 
než stačila něco říct, Quaal už byl pryč.        
 
Hellshock se probudil uprostřed noci a měl žízeň. Chtěl se podívat po něčem k pití, když v tu chvíli do 
domu vešel jeho majitel. Byl rád, že se Hellshockova zranění už zahojila. Dal mu napít a zeptal se ho 
na jeho pravé jméno – Arrys Laynn, Hellshock ho už dlouho nepoužil.  
 
Ráno Hellshock vyšel ven, kde na něj muž čekal. Chtěl vědět, jestli v boji používá oba své světelné 
meče. Hellshock odpověděl, že pouze jeden. Ten druhý je z dob, kdy byl ještě Jedi. Muž mu nabídl, že 
ho naučí techniku Jar’Kai, boj s oběma meči. Hellshocka toto překvapilo, protože muž mu tvrdil, že 
není ani Sith ani Jedi. Ten na to jen řekl, že UŽ není – a tasil světelný meč s bílou čepelí.    
 
Tat nyní letěl získat planetu Affa. Vůdce přijal Tata vlídně, ale když se dozvěděl, co od něj požaduje, 
nechal ho okamžitě zajmout a uvrhnout do vězení. Zde se Tat ocitl v cele s jedním dalším mužem – 
který vypadal úplně stejně jako vůdce planety. Muž vysvětlil, že on je pravým vůdcem a současný je 
jen dvojník. Tat a vůdce vymysleli lest, jak z cely utéct. 
 
Vůdce předstíral, že chce Tata zabít. To upoutalo pozornost hlídače, který vběhl do cely. Tat ho rychle  
zpacifikoval a vůdce ho zabil. Tat se ozbrojil elektrickým obuškem a oba se pak vydali za falešným 
vůdcem. Jeho pracovnu hlídali dva strážní, ale Tat je oba přemohl. V tu chvíli si všimli, že falešný 
vůdce se dal na útěk. Tat ho však dostihl a srazil ho k zemi. Pravý vůdce po Tatovi chce, aby ho zabil, 
ale ten odmítl – už se nechce chovat jako Temný Jedi. Falešného mu předal, aby s ním sám naložil 
podle svého uvážení. Vůdce poté souhlasil, aby se planeta přidala k Rhumijské říši.  
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Avis Nord se nechal najmout svým starým známým klientem, Twi’lekem jménem Dorian Sen Kilunt. 
Půjde o zabití, Kilunt za to nabízí dvojnásobek obvyklé ceny. Nordovi je jasné, že to bude zase nějaký 
protivník se světelným mečem. Kilunt dodává, že jde o důležitou osobu, takže Nordovi přidělí dva své 
agenty, Twi’leky Knielna a Nertta. Žádné peníze předem nenabízí. Cílem je Darth Fred. Nord není 
moc nadšen, ale práci bere – i když je to nejsložitější úkol, který kdy dostal. 
 
Trojice mužů se vydala na cestu, každý letěl ve své stíhačce. Podle všech informací Darth Fred mířil 
na planetu Dorin, domovský svět Kel Dorů. Nerrto prozradil, že před dvěma týdny na té planetě byl 
kvůli jedné infiltrační misi, takže má s sebou stále masku Kel Dora. Avis Nord o planetě nikdy neslyšel 
a dokonce ani neznal rasu Kel Dorů (alespoň ne podle jména), takže mu jeho společníci vše vysvětlili. 
 
Darth Fred dorazil na Dorin. Doprovázela ho skupinka zabrackých válečníků – všichni museli mít 
dýchací masky, aby mohli ve zdejší atmosféře přežít. Když Fred procházel ulicemi směrem k budově 
vlády, narazil na dva druhy obyvatel. Jedni Sithy přijímali, druzí je odmítali. Ti, co je odmítali, se před 
Fredem a jeho doprovodem utíkali schovat do svých domů. Ti, co je přijímali, mu šli naproti, klaněli se 
mu a provolávali slávu Císaři Erdegovi. Před budovou vlády ale narazili na Kel Dory, kteří vypadali, že 
se chystají na boj. Fred se pro jistotu připravil tasit svůj dvojitý meč, ale nedošlo na to. Zase odešli.  
 
Nord, Knieln a Nerrto přistáli na planetě, na místo, kde byla zaparkovaná Fredova loď. Po krátkém 
dohadování se za Kel Dora převlékl Knieln a vyrazil do ulic. Nord ho nenápadně následoval po 
střechách domů, zatímco Nerrto zůstal v lodi. Jít po stopách Freda bylo snadné – ulice byly prázdné. 
Knieln nakonec dorazil před budovu vlády, kde čekal. Bylo jasné, že Fred je uvnitř.     
 
Když Fred vstoupil do budovy, dozvěděl se, že rada jeho nabídku zvážila již před jeho příletem. Ještě 
před pár dny byla situace taková, že by ji Kel Dorové odmítli, ale nové události je přesvědčili, aby na 
spojenectví se Sithskou říší přistoupili. Darth Fred tedy dále vyjednávat nemusel a mohl se vrátit zpět.  
 
Po chvíli Fred vyšel ven a Nord zavolal Nerttovi, aby na jeho loď umístil silné výbušniny. Knieln však 
Freda stále sledoval. Před budovou prý potkal skupinku Kel Dorů, která ho chtěla zabít, a tak se k ní 
přidal. Společně budou mít větší šanci. Nord i Nertto to však považují za špatný nápad. 
 
U lodi se k Fredovi připojili místní vojáci a stoupenci Sithů, kteří s ním chtěli odletět. Fred začal mluvit 
s jejich vůdcem, ale náhle se ozval výstřel a muž padl mrtev k zemi. Střelba pokračovala a zabíjela 
pro-sithské Kel Dory i Fredovy Zabraky. Za chvíli byla skupina obklíčena Kel Dory, na které Fred 
narazil před budovou. Fred tasil meč, nepřátelé zapnuli své elektrické tyče. 
 
Sdělili mu, že nikdy nepřijmou Sithy za své vládce. Fred poručil svým vojákům, aby je všechny pobili, 
a sám se vrhl do útoku. Za pár chvil byli všichni nepřátelé mrtví, ovšem jeden z nich mrtvého jen 
předstíral – byl to zamaskovaný Knieln. Jenže než si ho Fred všiml, vystřelil na něj. Dýchací maska 
byla zničena a Fred se začal dusit. Ještě uviděl, jak jeden ze Zabraků nepřítele zabil, ale za chvíli již 
upadl do bezvědomí.  
 
Zdálo se mu o jeho minulosti. Když mu bylo deset let, z planety Iridonia ho unesli dva lovci odměn, 
kteří zabili jeho rodiče i některé jeho sourozence. Lovci ho odvezli na Ord Mantell, kde ho chtěli předat 
jistému Mandalorianovi, který ho chtěl prodat do otroctví. Zachránil ho muž s oranžovým světelným 
mečem, který všechny tři zabil. Ten muž byl Garon Pyke, člen kriminální organizace. Vzal si ho k sobě 
a vychovával ho. Učil ho střílet a potom i šermovat – Fred si vybral červený světelný meč se dvěma 
čepelemi. Garon ho též naučil používat Sílu. Když mu bylo dvacet let, Garon ho začal brát na 
zločinecké operace. Během jednoho útoku na konkurenční gang mezi nimi došlo k hádce. Garon chtěl 
gangstery ušetřit a vyslýchat, ale Fred je chtěl povraždit. Oba muži se kvůli tomu dokonce utkali v 
souboji. Fred nakonec z organizace odešel, aby hledal temnou stranu Síly. Nakonec objevil Lorda 
Maluma, Temného pána ze Sithu. Ten ho zpočátku přijmout nechtěl, ale když viděl, že se dokáže 
vyrovnat jeho učedníkovi, Darthu Erdegovi, přijal ho.  
 
Vojáci Freda rychle odnesli do jeho lodi. Nord to celé sledoval z povzdálí. Zavolal Nerrtovi, že Knieln je 
mrtvý – ale ještě není nic ztraceno. Jakmile vojáci a bezvládný Fred zmizeli uvnitř lodi, Nord si připravil 
detonátor. Nerrto mu ho však vytrhl z ruky a tlačítko stiskl sám – jako pomstu. Exploze vymrštila loď 
do vzduchu a obrátila ji podvozkem vzhůru. Loď pak dopadla na letoun stojící vedle. Následovala další 
ohlušující rána, tentokrát explodoval motor. Potom vybouchla nádrž. Loď se rozpadla na dva kusy a 
byla celá v plamenech. 
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Oběma mužům bylo jasné, že tohle nemohl nikdo přežít. Vrátili se do svých stíhaček (Knielnovu tu 
zanechali) a vrátili se za Kiluntem. Nord se těšil na odměnu, ale tušil, že tohle bude mít ještě nějakou 
dohru.  
 
Punax ležel v jakési kobce, bok měl obvázaný. Pomalu se posadil, abych znovu ucítil bolestivé 
bodnutí. Chvíli nemohl popadnout dech, ale nakonec se vše uklidnilo. Malou dírou ve stropě proudilo 
světlo, mříže z karbonitu oddělovaly jeho celu od podlouhlé místnosti, ve které nebylo nic než tma. 
Nasál vzduch a pokusil se nevnímat další bolestivé píchnutí, které mu málem vyrazilo dech. Ucítil, kde 
se nachází. Tohle byl pach Dathomiru, domoviny.  
 
Chvíli těkal očima – díra ve stropě, podlaha, mříže, díra ve stropě, podlaha, mříže, díra ve stropě, 
podlaha, mříže. Hlas toho, co viděl, byl přerušen hlasem vzpomínek. Takže se mu to nezdálo, 
skutečně byl u jeho porážky i jeho bratr. Porážka. Jeho porážka. Byl blázen, jít na Sithského lorda by 
byla troufalost i při plném zdraví a on mohl sotva chodit. Jenže utéct nemohl. Tak či tak litoval. Vlastně 
ani nevěděl čeho, neztratil život a možná jich i pár zachránil, ale prostě litoval. Litoval nejspíš všeho, 
své bídné existence, toho čemu zabránit nedokázal, litoval se za to, jaký byl a jak se zachoval ke 
svým bratrům. Litoval i nejspíš toho, že jeho poslání nikdy nedojde naplnění. Pak uslyšel kroky, blížily 
se temnou chodbou... 
 
Císař Erdeg se vydal na Korriban, kde se měl podle jeho zvědů nacházet dosud neobjevený chrám 
Sithů – a uvnitř něj parazité známí jako Orbaliskové. Z legend o Darthu Baneovi věděl, že mu 
poskytnou obrovskou sílu. Erdeg se po příletu na Korriban ponořil do meditace a po dlouhých 
hodinách chrám ucítil. Nacházel se stovky metrů pod povrchem. Erdeg ho nechal vykopat a poté do 
něj vstoupil. Ihned na něj skočil Orbalisk a přisál se mu k tělu. Erdeg při průzkumu nalezl holocron a 
když se vrátil na povrch, nechal chrám zničit.      
 
Jednoho dne, v provizorním chrámu Jediů na planetě Tauuk, uslyšel padawan Nuckytor řev. Vyběhl 
ze svého pokoje a na chodbě našel starého Jedie, který byl vážně raněn. Z posledních sil mu řekl, že 
mu nějaký Mandalorian ukradl důležité spisy. Nuckytor vyběhl ven, do okolního města, aby ho našel. 
Nakonec zaběhl do jednoho baru, kde ho skutečně dostihl. Mandalorian po něm však vystřelil a utekl 
neznámo kam.   
 
Malum, s kápí přehozenou přes hlavu, seděl v kantýně a pozoroval nově příchozí. Po chvíli vstoupil 
cizinec, což bylo divné – Malum nechápal, jak se mohl dostat přes blokádu na orbitě. Malum ho znal. 
Cizinec si sedl k baru a objednal si pití. Malum si k němu přisedl a sdělil mu, že mají jednoho 
společného přítele. Zeptal se ho, kde se nachází. Ale cizinec mu odpověděl nejasně – Síla si prý 
sama vybírá, kdy ukáže cestu.  
 
Malum opět zavzpomínal na minulost – kdy se spolu se svým učedníkem Erdegem vydal odstranit 
svého mistra, Afase. Erdeg mu radil, aby ho zabil podle Pravidla dvou, ale Malum si Afase vážil. Dříve 
skutečně toužil zabít ho a osvobodit se. Teď už ale věděl, co to znamená být Sithem, a s tím ideálem 
se neztotožňoval. Afas mu sdělil, že toto „prozření“ byl důvod, proč si ho vybral za učedníka. Malum 
mu sdělil, že Sith musí vědět, kdy udeřit, ale musí též vědět, kdy ukázat soucit. Sith nebojuje za sebe 
a za své touhy. Bojuje za říši a za svůj lid. Afas se tomu zasmál, protože Malum nepochopil filozofii 
Sithů. Malum k němu pak přikročil a přitiskl mu vypnutý meč k hrudi. Přikázal mu, aby odešel – a už se 
nikdy nevracel…   
 
Cizinec Malumovi sdělil, že Síla mu nyní dala možnost – je jen na ní, jak ji využije. Poté sdělil, že má 
za městem loď. Malum se tam vydal. Byla to jeho osobní loď Fury of the Empire. Nečekal, že ji znovu 
uvidí. Cizinec mu ji přenechal a vysvětlil, že mu jí poslal sám Prezident Onbelik. Zdá se, že Onbelik 
má zájem na tom, aby se Malum vrátil. Rozhodně lepší, než aby v čele Sithské říše stál Erdeg. Loď 
byla též mírně vylepšená. Malum se pak s cizincem rozloučil a odletěl z povrchu planety.  
 
Lodě blokády ho zachytily a chtěly ho sestřelit, ovšem kdosi z velení poslal zprávu, aby na něj 
nestřílely. Fury of the Empire tedy bez potíží proletěla. Malum měl teď jeden cíl – najít Afase. Mohl být 
jen na jednom místě, na planetě Ronika… 
 
Tat procházel ulicemi Rhumie, když najednou dostal divný pocit, že ho někdo sleduje. Po pár 
minutách měl jisto – šel za ním muž v kápi, s maskou na tváři. Tat ho chytil a donutil masku sundat. 
Byl to Xarnkus, jeho nevlastní bratr. Prý je tu kvůli nějaké práci. Tat se však rozzuřil a přikázal mu, aby 
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planetu okamžitě opustil, jinak ho zabije. Xarnkus ho uposlechl a rychle zmizel. Když ho Tat viděl 
naposledy, vyvraždil celou jeho rodnou vesnici. 
 
Jacky Flintlock dostal práci – má sehnat deset stíhaček. Zavolal svého známého Jacka Readyho, aby 
mu přišel na pomoc i se svým gangem. Skupinka pronikla do malé základny Galaktické ligy a chystala 
se uniknout ve stíhačkách, ovšem byli dostiženi vojáky. Jacky však nastražil bombu, takže sotva 
z hangárů odletěli, došlo k explozi. Zbavili se tak pronásledování a navíc už nešlo dokázat, že nějaké 
stíhačky chybí. 
 

Alexi přistála u klonovací laboratoře na Kaminu a vydala se za jejím ředitelem. Chtěla vědět, jak 
pokračuje vývoj klonové armády, kterou objednal Nord pro Galaktickou ligu. Ředitel sdělil, že bude 
hotova do čtyř dnů. Alexi dala řediteli peníze jako odškodné za komplikace, které způsobila převzetím 
armády pod svoji (dočasnou) kontrolu. Byla to armáda složená z klonů Torleho Lona, byla oblečena 
v brněních Stormtrooperů a měla stejné zbraně, ovšem navíc také kvalitní Mandalorianský výcvik. 
Alexi ji chtěla použít k napravení křivdy, kterou dopustila – převzetí Mandaloru Lalkerrem.    
 
Darth Fred zničení lodi přežil. Probudil se z bezvědomí chvíli poté, co ho jeho vojáci vtáhli na palubu a 
dali mu novou masku. Tvář měl poraněnou od výstřelu. Když došlo k prvnímu výbuchu, mnoho mužů 
zemřelo, ale přeživším rychle přikázal, aby vyskákali ven vzniklou dírou. K tomu však neměli 
příležitost, protože došlo k dalším výbuchům. Fred byl jediný, který přežil. 
 
Na místo dorazily vojenské jednotky, aby místo zajistily. Fred netušil, kdo to mohl způsobit. Od vojáků 
se však dozvěděl, že to byla skupinka jedenácti Kel Dorů. Fred si prohlédl mrtvá těla, ale hned vycítil, 
že tu není něco v pořádku. Jeden Kel Dor byl jinak oblečen a používal jinou zbraň. Rychle zjistil, že to 
je jen maska – pod ní byl Twi’lek. Bylo mu jasné, že to bude nějaký lovec odměn. 
 
Fred se začal vyptávat kapitána a ostatních vojáků. Dozvěděl se, že tu spatřili dva Twi’leky a jednoho 
Mandaloriana. Chtěl vědět, jakou přiletěli lodí. Vojáci mu slíbili, že to zjistí ze záznamů. O několik 
hodin později, které Fred strávil vyčkáváním v místním baru, za ním přišli a sdělili mu, že jedna 
stíhačka se na přistávací ploše zdržuje už příliš dlouho. Navíc je to typ, který často používají lovci 
odměn a žoldáci. Fred ji prohledal a uvnitř našel informace o zaměstnavateli jejího majitele. Byl jím 
Kilunt, na planetě Ord Mantell. Musel však zjistit, kde přesně bydlí. Fred se vydal na cestu. 
 
Po dobytí Naboo Xenon stále častěji sníval o temném, snad nekonečném lese. Občas trénoval své 
válečníky, kteří byli již jen čtyři, ale převážně se soustředil na své schopnosti manipulace se Sílou. 
Nemohl dostat z hlavy svého bratra, přesto si byl jist, že bratr Trefork by ho nenechal ohrozit, i když 
stále stojí na opačné straně než oni, což se ale může brzy změnit.  
 
Než se vydal na Dathomir zjistit, zda-li je Punax již v pořádku, chystal se objevit krajinu, která se mu 
tak často zjevovala ve snech. Zjevovala se mu i cesta, jak se do ní dostat, takže Xenon doufal, že 
objeví to, co ho z nepochopitelného důvodu tolik lákalo. Válečníci Ozer a Slatrun byli největší šprýmaři 
z celé posádky, vlastně dokonce možná i největší zabračtí šprýmaři, které kdy potkal. Většinou si 
všichni (ne)zabrakové myslí, že jim právě smysl pro humor dost schází. Spyd byl nejlepší pilot z celé 
zbylé čtyřky a poslední Sapeli byl nejzodpovědnější z Xenonových válečníků a hlavně velice dobrý 
střelec. Xenon byl překvapen, když planetu skutečně objevil. Byla celá pokryta lesy. Když s lodí 
přistávali, vypadalo to přesně jako v jeho snech. Válečníci důvod této návštěvy nechápali.    
 
Xenon vystoupil a svým válečníkům přikázal, aby hlídali loď, dokud se nevrátí. Dlouhé hodiny 
procházel lesem, bez výsledku. Začal mít vztek, ale v tu chvíli se před ním objevil červený paprsek, 
který mu ukazoval cestu. Dovedl ho k jeskyni, před kterou stála osoba v kápi. Xenon chtěl vědět, kdo 
to je, ale nedostal žádnou odpověď. Pokusil se tedy té osoby dotknout, ale ta místo toho natáhla 
pravou ruku, nebo spíš jen rukáv, protože neměla žádnou dlaň, a Sílou ho odhodila na nejbližší strom. 
Xenon tasil meče a chystal se zaútočit, ale osoba se náhle rozplynula. Už mu nic nebránilo vstoupit 
dovnitř. Zde nalezl prastarý sithský holocron. Když ho aktivoval, několik hodin ho prozkoumával, ale 
pak toho zanechal a vzal ho s sebou. Musel se vrátit. Pomocí blesků Síly zapálil okolní les, loď pak 
planetu opustila a konečně zamířila na Dathomir.  
 
Zde se Xenon setkal s Treforkem a ptal se ho na zdravotní stav Punaxe. Stále se léčil. Když se 
probudil, poděkoval jim za záchranu života. Xenon ho ujistil, že na Dathomiru je v bezpečí. Vysvětlil 
mu, že Císař je schopný jít po komkoliv, kdo by ho svoji mocí převyšoval. Punax je naživu jen proto, 
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že Xenon přemluvil Císaře, že se mu podaří ho obrátit na temnou stranu. To má také v plánu. Temná 
strana Síly mu poskytne větší moc – společně by mohli Císaře svrhnout a vládnout celé Sithské říši. 
Punax souhlasil, že Císař musí být odstraněn, ale ne kvůli zisku jeho moci. Xenon poté odešel za 
Treforkem – sdělil mu, že on je jediným způsobem, jak přivést Punaxe na temnou stranu. Trefork se 
pousmál a oba odešli k jeskyni, kde se dřív Xenon schovával jako malý kluk, než byl objeven Lordem 
Malumem. 
 
Darth Fred přiletěl na Ord Mantell ve stíhačce, kterou po sobě zanechal útočník. Jeho přílet tak nebyl 
nápadný. Rozhodl se, že zajde za svým učitelem, Garonem, který místní prostředí zná. V radnici se 
setkal se starostou, kterého pomocí menšího nátlaku Sílou přemluvil, aby Garona zavolal. Po chvíli se 
starosta vrátil i s Garonem. Garon však Fredovi nechce pomoct – ne bez boje. Garon tasil svůj 
oranžový světelný meč. Fred tasil též, ale jen jednu čepel, aby si Garon nestěžoval na nevyrovnaný 
souboj.  
 
Garon zaútočil, ale Fred jeho ránu vyblokoval, kopl ho kolenem do břicha a Sílou odhodil ke dveřím, 
které jím vyrazil. Posměšně se ho zeptal, jestli chce pokračovat. Garon na to nereagoval a odhodil 
Freda Sílou. Ten dopadl na starostův stůl. Garon ihned zaútočil, ale Fred se stihl ze stolu uhnout a 
Garon ho rozsekl na dvě poloviny. Fred ihned útok opětoval a poté se už mlátili hlava nehlava.  
 
Po chvíli bojování na něho Garon Sílou hodil polovinu starostova stolu. Fred se stačil vyhnout, ale 
Garon vytáhl blaster a začal po něm střílet. Ačkoli to Fred nečekal, stihl mu odrážet všechny střely, až 
jednu odrazil do jeho ruky a on blaster upustil. Garon nebojoval fér a Fred se rozhodl, že také nebude. 
Zapnul i druhou čepel.      
 
Garon už nestíhal útoky vykrývat a Fred ho zasáhl do nohy a pak i do ramene. Poté Garona odhodil 
na okno a druhou polovinu starostova stolu přímo na něj. Tím prorazil okno a Garon vypadl ven, 
naštěstí nebyli vysoko. Fred za ním vyskočil ven, aby konečně souboj ukončil. Garon se však vzdal. 
Uznal, že Fred se toho u Sithů hodně naučil.  
 
Oba se vrátili do budovy a Garon mu řekl, kde Kilunt bydlí – ve městě Corunt na opačné straně 
planety. Také mu pověděl o jeho agentech Knielnovi a Nerttovi a o Avisu Nordovi. Darth Fred nadsedl 
do stíhačky a odletěl na souřadnice.   
 
Nord a Nertto přiletěli zpět za Kiluntem pro odměnu. Nertto se během letu ani jednou neozval, zdrcený 
ze smrti bratra. Když přišli za Kiluntem, ten se podivil, že chybí Knieln, ale když si vše vyslechl, nabídl 
Nerttovi dvojitou odměnu. Ten ji však odmítl. Když už se oba muži chystali odejít, Nord zaslechl zvuk 
přilétávající stíhačky. Nertto se šel podívat ven, Nord a Kilunt zatím čekali. Najednou vykřikl a rozběhl 
se ven s vytaseným blasterem. Nord vyběhl za ním. Ozvala se střelba a Nord se rozběhl ještě rychleji. 
V jedné ruce už držel blaster, připravený ke střelbě. Doběhl k otevřeným dveřím, aby se kryl a vykoukl 
ven. Nertto ležel na zemi mrtev a nad ním stál Darth Fred. Nord tím byl na chvíli zaskočen. Okamžitě 
se schoval za dveře a co nejtišeji se snažit přeběhnout celý sál. Snažil se naznačit Kiluntovi, aby se 
schoval, ale ten to nepochopil, jen dělal víc hluku. Nord se rozhodl, že uteče zadním vchodem, odkud 
to měl k lodi jen kousek. 
 
Náhle ho však zasáhly blesky Síly. Jako by dostal příšernou ránu elektřinou, která mu prostoupila tělo 
a dostavily se neskutečné křeče. Praštil s sebou na zem a s obrovským řevem se svíjel, než to 
přestalo. Viděl rozmazaně. Najednou se sám od sebe zvedl do vzduchu a prudce se někam rozletěl. 
Následoval tvrdý náraz hlavou do zdi.  
 
Když se po pár chvílích probudil, viděl Freda, jak stojí u mrtvého Kilunta. Nord věděl, že Freda musí 
zabít, nebo to alespoň zkusit. Šance na přežití měl malé. Popadl blaster a začal po Fredovi střílet 
hlava nehlava, samozřejmě s pořádným řevem. Ten se ale v mžiku otočil, zapnul obě čepele meče a 
neskutečnou rychlostí všech šest střel odrazil. Zadíval se na Norda. Nemělo cenu střílet dál. Nord 
vrátil blaster do pouzdra a vytáhl svůj světelný meč. Velká premiéra. Chtěl zabít Freda, stejně jako 
kdysi zabil svého mistra šermu. Zelená čepel vyjela z rukojetě meče. 
 
S křikem se rozběhl proti Fredovi, ale ten svým mečem zaútočil první. Byl velice obratný a další jeho 
výhoda spočívala v mnohem delším výcviku, než byl ten Nordův, a také ve dvou čepelích. Jeden úder 
šel na Nordovu hlavu, ale ten ho vykryl. Druhý šel hned vteřinu poté na rozkrok, takže prudký obrat 
Nordovy čepele a jen taktak to vychytal. Rázem letěl další, další, další a další, a Nordovi bylo jasné, že 
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nemůže uhýbat donekonečna. Skrčil se, nadskočil, uhnul, dvakrát vyrazil mečem proti, zase se skrčil, 
a to všechno na jednom místě. Udělal salto a meč roztočil, nenapadlo ho nic lepšího, než se 
rozběhnout a skluzem ho podjet. Málem to nevyšlo, mečem to zachránil.  
 
Pak zaútočil Nord, ale hned, jak začal sekat kolem sebe, bylo jasné, že si s ním Fred jen hraje a že je 
mnohem mocnější. Ale podcenil ho a to měl Nord rád. Tehdy vždycky vznikne šance. Ťal mu po hlavě, 
pak po nohou, z boku, na krk, po hlavě, ale on to vždy vykrýval. Byl to šílený, chaotický souboj bez 
špetky ladu. 
 
Pak si Nord vzpomněl, že má jetpack. Když donutil Freda skrčit se pod jednou ranou, vymrštil se do 
vzduchu, popadl blaster a střílel ze všech úhlů. Fred všechno rychle vykrýval. Jedna odražená střela si 
však našla cestu právě do jetpacku, jako by to zamýšlel. Najednou se Nord nekontrolovatelně rozletěl 
a dopadl na zem několik desítek metrů od svého nepřítele. Sbíral se tak rychle, jak to šlo. A moc to 
nešlo. Fred se blížil a Nord věděl, že ho teď zabije. Plazil se ke Kiluntovu kamennému trůnu. Snažil se 
Freda přemluvit, aby ho ušetřil – útok na něj byla jen pouhá práce, Nord jen plnil Kiluntovu zakázku. 
Fred mu překvapivě odpověděl, že to moc dobře ví, a že proto ho potřebuje.  
 
Než se Nord vzpamatoval, ohromná neviditelná Síla jím mrskla dozadu a on proletěl po zádech 
Kiluntovým trůnem. Jeho vysoké opěradlo se rozletělo na kusy a on dopadl na zem. Asi si něco zlomil. 
Pak se na něj zhroutil celý zbytek trůnu. V ten moment mu jako poslední myšlenka prolétlo hlavou, 
proč jen Kamino opouštěl… 
 
Alexi, která na Kaminu dohlížela na finální přípravy armády klonů, si začala dělat o Norda starosti. Za 
celou dobu, co se znali, ještě nikdy nebyl takhle dlouho pryč.   
 
Mezitím na Tatooine. Vodorovné seknutí mečem strážnému oddělilo hlavu od krku. Tělo se po výpadu 
chabě zapotácelo, načež s hlasitou ránou dopadlo na zem. Jen další z mnohých. Muž v dlouhém 
černém plášti s kápi zastiňující jeho tvář vyrazil, nechávaje mrtvého protivníka za sebou. Proti němu 
stáli dva muži, svírající kopí. Bláhoví hlupáci bránili svého vůdce až do posledního dechu. Kdyby se 
chtěli domluvit, inu, možná by se nějaké rozumné východisko, nějaký ten kompromis. Ale na to byli 
všichni moc omezení, moc hloupí. A tak nyní běžel vstříc dvěma palácovým strážcům, co měli dost 
práce s tím, aby se v tom lesklém brnění vůbec udrželi na nohou. Bláhovost.  
 
Doběhl mezi oba muže. Než by čekal na jejich reakci, dal jim pořádný podnět k tomu, aby nějakou 
měli. Provedl výpad napravo. Čepel meče strážce probodla – umírající se vzmohl na pouhé 
zachroptění, než z něj jeho vrah zbraň vytáhl a on se tak zhroutil na zem. Útočník pokračoval. Svisle 
sekl, jak se jeho protivník chystal k bodnutí kopím. Uťal mu levé zápěstí společně s pravým 
předloktím. Dřevcová zbraň spadla na zem, stejně jako její nositel, nyní se svíjející v agonii. Muž v 
kápi vypnul svůj světelný meč a uschoval jej do oděvu. Místnost nyní osvětlovalo pouze slunce, 
zapadající za obzor.  
 
Narovnal si oděv a pohlédl na dvoukřídlé dveře, jež měl před sebou. Kromě mrtvol okolo nich se 
válejících byly krásné. Precizní řemeslná práce. Nemohl se jí však kochat, na to neměl čas. A ani klid, 
když zchromený strážce, válející se vedle dveří, tak nesnesitelně řval. Opřel se rukama do dveří a 
otevřel je. Vstoupil do trůnního sálu. Jeho kroky se rozléhaly tou ohromnou, prosluněnou místností. 
Padesát kroků před ním stál na stupínku trůn. A na něm ten, jehož hledal. Král Saram Adath, ve vší 
své velkoleposti a slávě, se třásl, jako by byl vážně nemocen. Nikde nebyli žádní strážci. Inu, to věci 
ulehčí.  
 
Pomalu došel až k trůnu. Zastavil se, ozvěna jeho kroků ustala. Muž se králi představil jako Stalhman 
Manar, mnohými nazývaný „Poutník“, ačkoliv osobně by preferoval „Vyzyvatel“. Hledal někoho, kdo by 
byl hoden souboje s ním. Někoho, s kým by mohl bojovat vyrovnaně. Král na trůně mlčel, pouze si 
osobu před sebou prohlížel unavenýma očima. Manarovi se donesla informace, že král této části 
pouště je zdatný bojovník opěvovaný jeho lidem. Taková tvrzení jsou to, co Manara povolává. Požádal 
krále o duel. V ruce Vyzyvatele se objevil jílec světelného meče. Ozvalo se zapraskání vzduchu, jak z 
něj vyrazila zářivě rudá čepel, osvětlující trůn i osobu na něm.  

 
Král se na trůně narovnal. Sdělil Vyzyvateli, že ho musí zklamat, protože bojovat neumí. Než stačil 
dokončit větu, ruka zahaleného muže se prudce zdvihla do vzduchu, král se vznesl z trůnu, popadaje 
se za hrdlo, z něhož se dralo sípění, rozdrcené pokusy o nadechnutí se. Manar nebyl překvapen, byl 
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to jen další vládce, o kterém jeho lid šířil nepravdivé pověsti. Jeho ruka poklesla k boku, stejně jako 
král s hlasitou ránou spadl před trůn. Hlasitě lapal po dechu, držíce si pohmožděné hrdlo. Manar se 
rozmýšlel, jestli má krále zabít nebo ho nechat, aby pomalu zešílel ze svého svědomí.  

 
Dva muži v trůnním sále, osvětleném zapadajícím sluncem. Ticho se táhlo. Čepel prořízla vzduch a 
střetla se s královým krkem. Hlava se skulila na zem, tělo se bezvládně zhroutilo. Poutník se odvrátil, 
plášť vlající za ním. Odcházel od trůnu a mrtvoly pod ním ležící. Vyšel z trůnního sálu. Strážce, který 
ještě před chvílí pronikavě ječel, ležel u dveří, otupěle sledující strop. Poutník se nad něj sklonil a 
sdělil mu, že jeho král je mrtev. Kdyby se mu nepletl do cesty, mohl být svědkem jeho pádu, mohl žít. 
Manar byl rozzuřen, že se mu stále někdo plete do cesty. Nikdo mu neodpověděl. Zíral na mrtvoly 
strážců, jež zabil, když se propracovával ke králi. Zanedlouho se Stalhman Manar blížil ke své lodi. 
Bude muset hledat jinde. Ale na to si už zvykl. Jednou rovnocenného soupeře najde. A v ten den se 
budou psát dějiny. 

 
Darth Fred byl napaden šesti Kiluntovými vojáky, ale všechny je zabil. Po půl hodině se Avis Nord 
probudil z mrákot. Fred mu vysvětlil, že pro něj má úkol. Nechtěl ho zabít, ten souboj byla jen zkouška 
jeho schopností. Jejich debatu na chvíli přerušili tři další vojáci, ale Fred je snadno pobil.  
 
Fred Nordovi zadal úkol. Sithové nedávno provedli útok na Manaan, ovšem rozkaz k němu nepřišel od 
Maluma ani od Erdega. Selkathové totiž přísahali, že zničí kolto, pokud bude planeta napadena – a to 
by Sithové neriskovali. V době útoku se na planetě nacházel Hellshock, který je od těch dob 
nezvěstný. Fred má velké podezření, že za útokem stál právě on. Nord má za úkol letět na Manaan a 
zjistit, jestli Hellshock stále žije. Pokud žije, může ho buď zabít nebo přivést Erdegovi. Nord tu práci 
přijal a oba muži se poté rozešli každý svou cestou. 

 
Po splnění mise se Jacky Flintlock a jeho pomocníci vrátili na základnu, která byla ukrytá na skládce. 
Pak se setkali s Readym a všichni šli za Wrongy Huttem pro novou práci. Tou bylo zabít jistého 
majitele baru.    

 
Punax nemohl spát ani být vzhůru. V polospánku máchal rukama a místností poletovaly miska s jídlem 
a džbán s vodou. Z jakési velké vzdálenosti ke němu doléhal jekot, musela to být jeho noční můra. 
Vzbudil se a zjistil, že křik nepřestal. Z venku byl slyšet ryk bitvy, byl to snad útok na Dathomir? 
Zavolal někoho, kdo by ho měl hlídat, ale nikdo se neozýval. Zkusil strčit do dveří, byly převapivě 
otevřené, jako by někdo odcházel ve spěchu. Rychle si nasadil boty a šel chodbou, na jejíž konci byly 
široce rozražené dvoukřídlé dveře. 
  
Než vyšel ven, hluk utichl. Na zemi ležela těla mnoha Zabraků, povětšinou válečníků. Uviděl i tělo 
Xenona a o několik kroků dál i tělo, které připomínalo Treforka. Nad ním se skláněl muž v černém 
plášti a masce, držíc v ruce rudý světelný meč. Punaxe se zmocnil smutek nad ztrátou bratrů a 
vykročil směrem k Treforkově tělu, k neznámému s rudým mečem. Ten otočil hlavu a rychle se na něj 
vrhl s mečem zvednutým nad hlavou. Ztuhl však ve výskoku, Punax ho totiž zarazil hradbou Síly. S 
pravačkou nataženou k nehybnému soupeři se mě zmocnil veliký hněv. Jeho meč vyletěl a Punax ho 
uchopil levou rukou, nepřítele nechal padnout na kolena. 
 
Sdělil mu, že se jim nestihl omluvit, natož se rozloučit. Zvedl levou ruku s mečem a namířil ji na krk 
muže v masce. Ten se klepal, zděšené oči mu rudly krví, zřejmě mu nevědomky působil bolest. Punax 
švihl mečem v širokém oblouku a světelnou čepel zastavil ve chvíli, kdy se muži v masce spálila první 
vrstva pokožky. Nezabil ho. V první vteřině netušil proč, ale podvědomí mu říkalo, že je tady něco 
špatně. Jako by slyšel hlas svého mistra. Netušil, co říkal, ale uklidňoval ho, docházelo mu, že zabít v 
afektu někoho, kdo se nemůže ani zdaleka bránit není ničím jiným než cestou do temnoty. Vypnul 
rudé světlo meče. 
 
Punax mu sdělil, že ušetří jeho život. S těmito slovy odhodil muže v masce několik metrů dozadu a 
nechal ho dopadnou do mělkého jezírka. Síla ho opustila, bál se, že se mu podlomí nohy. Chvilková 
nestabilita ale naštěstí odezněla a Punax se narovnal...  

 
Když Xenon zjistil, že Punax svého soupeře nezabil, šťouchl do Treforka a oba vstali ze země. Viděl v 
bratrově očích obrovské překvapení. Domníval se, že ho hněv nakonec ovládne a pomůže mu 
propadnout temné straně. Ale jeho vůle byla velmi silná. Vysvětlil, že přesvědčili jednoho vesničana, 
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aby se převlékl do tmavého roucha. Pak mu Xenon dal svůj zamaskovaný světelný meč a přikázal mu, 
aby zaútočil na Punaxe. Spolu s Treforkem spolkli pilulku, která jim zastavila tep natolik, že vypadali 
jako mrtví. Když je tak viděli ostatní vesničané, propukla panika. Punax se přinutil k úsměvu. Takovou 
léčku od svých bratrů nečekal. Byl připraven odejít pryč. Xenon ho objal a omluvil se mu. 
 
V jeho omluvě bylo tolik upřímnosti, že Punax nedokázal slovem reagovat. Ve chvíli, kdy ho objal, ho 
Punax držel pevně a přál si, aby se vyhnuli osudu, který je před lety rozdělil. Sledoval, jak se bratři 
otáčí a odchází, nedokázal je zadržet a říct, co měl na srdci. Už jen doufal, že taková příležitost 
nastane. Ve vesnici si potom zařídil odvoz na Kashyyyk, ze kterého se hodlal vydat zpět do 
centrálních soustav.  
 
Xenon zatím odletěl na základnu Sithské říše. Celou dobou se mu v hlavě honila myšlenka, že 
jednoho dne se bude muset rozhodnout mezi bratrem a říší. V tuto chvíli již věděl, že existuje jen 
jedna možnost – a to ta, že se jeho bratr na temnou stranu nikdy nepřidá. Bral to jako svou první 
porážku od doby, co ho jako malého kluka učil šermovat Lord Malum. Cítil nehorázný vztek, nikoliv 
však na bratra, ale na sebe samotného. 
 
Auris Belljock se stal senátorem díky machinacím Lorda Maluma a Xenona. Z vděku s nimi tajně 
spolupracoval. Jednou za ním do coruscantského baru přišli Zabrakové (Xenon byl jeden z nich), kteří 
mu předali úkol od Lorda Maluma – měl najmout nejlepší lovce v galaxii. Až bude na Coruscant 
proveden útok, měl je poslat do boje jako posilu Xenonovi. Měli mít nějaké znamení, aby poznali, že 
lovce vyslal on. Proto jim dal onen odznak, na kterém byla nakreslena dvě srdce. Když mír skončil, 
Lord Malum byl již v exilu a jeho učedník Erdeg se prohlásil Císařem. Zaútočil na Coruscant a celý ho 
ovládl. Lovci, které Belljock najal, mu v tom pomáhali. Belljock přežil, byl však zajat – uvržen do vězení 
sithské základny. Litoval, že se se Sithy spojil. Aby udělal alespoň něco dobrého, stačil kontaktovat 
svoji domovskou planetu a domluvil jí, aby se přidala na stranu Onbelika. Sithové na to ale rychle 
přišli… Nyní Belljocka předvedli před místního kapitána. Ten mu dal na výběr: buď doživotní žalář 
nebo rychlou smrt. Belljock si zvolil to druhé. Kapitán ho střelil do hlavy. 
 
Leachim Vrahos, tajný syn Kattose, se probudil ve své komnatě v novém sídle Jediů. V noci tu byl klid, 
nikdo ho tedy nezahlédl. Vstoupil do tajné místnosti, o které věděl pouze on. Zde měl ukrytou truhlu 
svého otce. Byla plná různých osobních věcí, mezi nimi byla například Kattosova bojová maska. Tu 
ale Vrahos nechtěl. Z truhly vytáhl dvojitý světelný meč s fialovými čepelemi. Byl připraven… 
 
Rada Jediů mu dala za úkol vyjednat spojenectví s planetou Devaron, tak se tam vydal. Po příletu se 
setkal s místním vládcem, Silem. Jednání trvalo šest hodin, ale Sil nakonec na spolupráci přistoupil. 
Vrahos byl rád, toto byl jeho první velký čin, který pro Řád vykonal.  
 
Mistr Artax se po dobytí Coruscantu přestěhoval na planetu Dagobah.  
 
Tat přiletěl na svoji rodnou planetu Tatooine, kde přistál daleko od civilizace. Do písku zasadil kus 
kamene, ve kterém bylo vytesáno jméno jeho matky, otce, sestry a strýce. Byl to náhrobní kámen. 
Dýkou do něj ještě vytesal epitaf a pak odletěl zpět na Rhumii. Zapomněl ale ještě ke kameni přidat 
fotografii a tak se vrátil. Nyní zde však spatřil muže, byl to jeho nevlastní bratr Xarnkus. Chtěl ho zabít, 
protože za jejich smrt mohl on, ale nakonec si to rozmyslel. Dal fotku ke kameni a odletěl.  

 
Večer na Rhumii seděl na balkónu a popíjel alkohol. V hlavě mu zněly hlasy, nebylo jim rozumět. 
Nevěděl, jestli má cenu ještě žít. Vytáhl blaster a chvíli na něj koukal. Pak si ho přiložil k hlavě. Už 
chtěl stisknout spoušť, ale pak toho nechal. Zahodil láhev pryč a šel spát. Jako by s ním něco 
manipulovalo, ale jeho trénink od Sithů mu pomohl odolat.  
 
Když se Jacky Flintlock a jeho kolegové po úspěšném splnění úkolu vrátili na základnu, stavil se u 
nich někdo, koho nečekali – Jeff „Ochlasta“. Evidentně přežil Flintlockův výstřel. Flintlock na něj 
namířil blaster, ale Jeff ho přemluvil, aby ho nezabíjel. Chtěl se přidat do jejich týmu, výměnou za 
alkohol. Flintlock tedy souhlasil.    
 
Domikro se rozmýšlel, co bude dělat dál. Nesouhlasil s tím, že Erdeg svrhl Maluma a prohlásil se 
Císařem, ale současně nechtěl proti Erdegovi zakročit – považoval ho za přítele. Po dlouhé době se 
ponořil do meditace, aby si srovnal myšlenky. Vzpomínal na dobu před devíti lety, kdy ho Lord Malum 
cvičil. Darth Erdeg nesouhlasil, že Malum přijal někoho tak slabého v Síle. Domikro během jednoho 
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výcviku nedokázal zvednout stíhačku TIE, tak ji místo něj zvedl Erdeg a hodil jí po něm. Malum ji však 
na poslední chvíli zachytil. Naučil Domikra meditaci, která mu pomohla rozvinout jeho schopnosti. 
 
Stalhman Manar přiletěl na vesmírnou stanici nacházející se v sektoru u jádra galaxie. Shodil kápi z 
hlavy a odepnul si plášť. Přehnutý jej položil na opěradlo židle, na niž se následně usadil. Jeho stůl se 
nacházel v samém rohu podniku. Tak nějak mu to vyhovovalo. Prohlédl si kantýnu před sebou. Na 
večerní hodiny byla poměrně prázdná. U stolu deset kroků od něj seděla jakási skupina pochybně 
vypadajících existencí, nejspíše lovci odměn či pašeráci. Uprostřed místnosti seděl osamělý Zabrak, 
oděný v bílé plášti s nasazenou kápí, jenž si sepjatýma rukama podpíral bradu a prázdný pohled 
upíral před sebe. Dále zde byl už jen zchromený muž u barpultu, který konverzoval s barmanem. Skrz 
zaprášená okna do podniku proudilo zlatavé světlo, paprsky právě zapadajícího slunce.  
 
Rozletěly se dveře. Dovnitř vešla jakási maskovaná osoba, dle stavby těla žena. Odvrátil od ní zrak. 
Číšník přinesl na stůl láhev a sklenici. Vzápětí odešel. Stalhman si do sklenice nalil poněkud nezdravě 
hnědou tekutinu, jíž se vzápětí napil. Polkl. Už pil horší. Odložil sklenici a položil si hlavu do dlaní. 
Další večer strávený v pochybném podniku na nějaké ubohé vesmírné stanici. V hlavě cítil 
nesnesitelný tlak. Zamrkal a s pevně zavřenýma očima se chytil za kořen nosu.  
 
Když byl mladý, nikdy si nemyslel, že jednou dopadne takhle. Tehdy byl mnohem naivnější, nic 
neviděl realisticky. Ale žil si vlastně spokojeně. Tedy z toho, co si pamatoval. Bydlel s rodiči v docela 
slušném domě. Až do té doby, než přišli Jediové. Vycítili v něm Sílu, a tak jej odvedli pryč z místa, kde 
byl spokojený. Kde byl šťastný. Do chrámu, kde jej učili jediné. Jak se zbavit emocí. Trénovali jej, 
tvořili z něj válečníka. Vytrhli jej ze života, aby z něj udělali prázdnou bytost. Pod tlakem se naučil 
umění boje se světelným mečem a používání Síly.  
 
Mistrové chrámu v jeden jarní den, kdy pozemky chrámu skrápěly silné deště, zjistili, že se mezi nimi 
nachází zrádce. Někdo, kdo přestoupil na Temnou stranu. Prověřovali všechny, koho mohli, aby 
danou osobu našli a preventivně ji popravili. Než ji našli, našla si osoba je. Mistryně, vystoupivší z řad 
svých druhů, vládnoucí dvojicí blankytně zářících světelných mečů zasadila první ránu. Obrátila se 
proti chrámu a řádu jemu zasvěcenému. 
  
Tehdy se bojovalo. Umíraly děti. Stalhman byl jen jeden z mnoha. Zaslepen svým tréninkem se na ni 
vrhl po boku ostatních. V momentě, kdy se dívce po jeho boku zasekla čepel meče do krku, provedl 
výpad. Úspěšný. Probodl mistryni. Bodl ji do zad, jako by mu nestála za čestný souboj. Vytáhl zbraň z 
těla. Žena padla na zem, upíraje oči na oblohu. Na tvář jí padaly tisíce kapek deště. Až nyní si 
uvědomil, že je mimo chrám. Obklopen svými padlými druhy.  
 
To, co spatřil, změnilo jeho nitro. Stará žena před ním ležela, moc, jíž vládla, jí nepomohla. Prázdné 
oči, zírající do oblohy, která jako by plakala. Tehdy se Stalhman Manar zhroutil, klesl na kolena a 
popadl se oběma rukama za obličej. Jeho křik se změnil v řev, v nekontrolovatelné ječení, jež bylo 
projevem žalu. Řval, jak mu po tvářích kanuly slzy vlastní i ty oblohy. Schoulil se, kroutil se jako 
smrtelně raněný. Jeho mládí v tu chvíli skončilo. Následujícího dne opustil chrám i všechny 
vzpomínky, které jako by v něm zanechal. Se svým odchodem si sestavil meč. Meč s rudou čepelí, 
symbolizující krev, prolitou v absurdním boji mezi stranami Síly.  
 
Jediové zabíjejí veškerou lidskost, kterou v sobě mají. Prostí hlupáci, vzdávající se toho jediného, co 
nám život dává. A Sithové lidskostí vládnou. V momentě, kdy se lidskost stane ctností, kdy se stane 
absolutní výsadou, není cesty zpátky. Otázkou tedy je, jestli má vůbec někdo právo Sílu používat. 
Jestli má vůbec někdo právo takovou mocí vládnout.  
 
Roztřeseně vydechl. Zíral na sklenici před sebou, zpola plnou, zpola prázdnou. Zhluboka se napil. 
Veškerá tekutina zmizela v jeho hrdle. Zamyslel se, jestli má vůbec cenu žít, když se smrt jeví být 
jediným vykoupením, jakého lze dosáhnout. 
 
Punax po odletu z Kashyyyku kontaktoval všechny své spojky, aby mu sdělily zprávy o probíhajícím 
boji Aslona Rawka. Pak odletěl na vesmírnou stanici a zašel do místní kantýny na pár skleniček, aby 
přišel na jiné myšlenky. 
 
Když bylo slunce definitivně zakryto nejbližší planetou, otevřely se dveře do kantýny a do místnosti 
vešel sám Aslon Rawk následovaný třemi dalšími Kiffary. Posadil se k jinému stolu, takže si k němu 
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musel Punax přesednout. Nikdo nezvedl hlavu na znamení, že by je jeho pohyb zajímal. Punax se 
zajímal o Daarovu misi. Prý Aslonovi přivedl desítky mladých učňů Jedi a následně zemřel 
v potyčkách mezi odbojovými skupinami na Kiffu. Aslon totiž není jediným vůdcem odboje. Clemento a 
Feerail obnovili Ligu pěstí, Clemento se prý vidí jako nový vládce planety. Punax slíbil, že sežene 
vojenskou podporu a na Den darů se všichni sejdou na Kiffu.   
 
Pak se muži zvedli a odešli. Punax dopil své pití a také se vydal z kantýny. Když vycházel ze dveří, 
všiml si, jak se maskovaná postava téměř netrpělivě pohnula. A vydala se za ním… 
 
Stalhman Manar dopil své pití a také se dal na odchod. Vyšel ven z kantýny, byla tma. Po chvíli narazil 
do oné postavy, která následovala Punaxe. Byla to žena. Obořila se na něj a potom zmizela v blízké 
uličce. Manar pokračoval ke své lodi.  
 
Punax Manarův kontakt s maskovanou postavou zaslechl. Zahlédl Manara a i tu postavu. Punax se 
vydal ke své ubytovně, ale cítil přítomnost nebezpečí. Hned po něm dovnitř vešla i postava, nyní si i 
Punax všiml, že je to žena. Schoval se na schodiště, ale žena o něm zřejmě věděla, protože se vydala 
k němu. Z pod pláště vytáhla světelný meč – s modrou čepelí. Punax z ní však Sílu necítil. Žena 
udeřila, ale Punax na poslední chvíli uhnul. Následovalo několik dalších výpadů, ale Punax jim uhýbal. 
Když ho to přestalo bavit, vyzdvihl ji do vzduchu Sílou. Upustila meč. 
 
Punax jí strhl masku. Spatřil tetování na její tváři, byla to Vydělená – otrokyně. Pustil ji na zem, ale její 
meč si přivlastnil (jako náhradu za své, o které přišel). Na rukou měla okovy. Bylo zjevné, že někomu 
patří. Punax ji zatáhl do pronajatého pokoje. Jazyku její rasy však nerozuměl, takže dostat z ní 
nějakou informace bude těžké.  
 
Po teroristickém útoku se Bothawui přidala ke Galaktické lize. Sám Prezident Onbelik na ní přiletěl, 
aby zde provedl inspekci. Dostal zprávu, že planeta má problém s Hutty. Když procházel ulicí, napadla 
ho skupinka Huttů a jejich gamorreanských vojáků. Jeho osobní strážce je však postřílel, i když při tom 
přišel o život. Onbelik však dostal čas uprchnout. Naskočil do speeder a začal ujíždět, ale gamorreani 
ho začali pronásledovat. Naboural do skladiště a byl rychle obklíčen. Gamorrean pozvedl svoji vibro-
sekyru a chystal se zasadit Onbelikovi smrtelnou ránu, ale byl zastřelen – na místo právě dorazili 
bothanští vojáci, kteří Onbelika zachránili. 
 
Avis Nord se vrátil k Alexi a pověděl ji vše, co zažil. Nová zakázka od Dartha Freda byla velká. Nord 
se bál, že pokud neuspěje, Fred nebo Hellshock ho zabije. Oba lovci se vydali na Manaan, aby zjistili, 
jestli je Hellshock stále naživu. 
 
Povedlo se jim zjistit, že Hellshock skutečně přežil. Podle některých zdrojů za útokem skutečně stál. 
Po čtyřech dnech dalšího pátrání jim muž jménem Knog sdělil, že Hellshock odletěl na Coruscant 
v civilní lodi, jejíž přesný letový plán jim předal. Lovci se tam okamžitě vydali. Po cestě probírali, jak se 
s Hellshockem utkají. Boj zblízka by byl velmi riskantní, takže použijí ostřelovací pušku. Rozhodli se 
však, že ho jen omráčí. 
 
Dorazili na Coruscant, do čtvrti, kde se měl Hellshock nacházet. Převlékli se, aby byli nenápadní. 
Brnění nechali na lodi. Druhý den o něm slyšeli, skutečně se tu vyskytoval. Nord podal zprávu Fredovi. 
Ten den ho však nenašli.  
 
Spatřili ho však další den. Alexi se pohybovala po střechách, vyzbrojena ostřelovací puškou, zatímco 
Nord se k němu blížil po zemi. Schoval se za roh. Když se Hellshock přiblížil, dal Alexi signál. Jenže 
plán selhal, Hellshock jeho přítomnost vycítil. Sotva Nord vyrazil zpoza rohu, aby mu vystřelil na nohy, 
Hellshock tasil meč. Všechny jeho výstřely odrazil. 
 
Bylo to rychlé. Hellshock udělal rychlý pohyb k Nordovi, ale ten věděl, co je třeba udělat, ještě než byl 
u něj. Rozběhl se proti němu, upustil blaster a popadl světelný meč. Ještě předtím, než měl zapnutou 
čepel, ohnal se po jeho úderu. V pravý čas ji zapnul a meče se střetly. V tu chvíli se ozval výstřel 
Alexiny pušky. Jenže on ho čekal. Výstřel odrazil a pak následovala série pokusů o utnutí nějaké z 
Nordových končetin. Alexi se rozhodla, že použije svoji Sílu, ale musela se nejdřív dostat ze střechy.  
 
Nord na poslední chvíli obratně vykryl Hellshockův doposud nejlepší úder. Ani nevěděl jak. Připadal si 
jako nějaký Jedi, zdálo se mu, že mu to docela jde. Alexi najednou dopadla za ně. Chystala se ho 
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sejmout Sílou. Měla štěstí, že mohla svůj dar využít. Pokoušela se Hellshocka odhodit, ale ten její Sílu 
vyblokoval. Alexi sebou prudce mrštila a vrazila do domu za svými zády. Bezvládně dopadla na zem. 
To Norda rozzuřilo. 
 
Každý jeho úder byl silnější, než ten předchozí. Hellshock se mu smál do obličeje a vytáčel ho doběla. 
Hrál si s ním. Nord se plně zaměřil na útok, byl velmi rychlý, ale kdyby Hellshock dobře udeřil, snadno 
by ho zabil. Nordovi se najednou povedlo proti němu vyvinout takovou sílu, že na moment odvrátil 
jeho meč stranou. Měl šanci, měl ho před sebou a kdyby mu sekl po hlavě, zabil by ho. Jenže k tomu 
zrovna neměl výchozí pozici a byl na tu vteřinu otočen zády. Hellshock ho nestihne zabít, než se otočí 
zpátky, ale až se otočí, bude na smrtící úder pozdě. Proto Nord sekl poslepu, zády k němu, a uslyšel 
výkřik. Otočil se a sekl ještě jednou, ale do prázdna.  
 
Sekl Hellshocka do ruky s mečem, který mu vypadl. Ucouvl, což mu zachránilo život. Nord udělal krok 
dopředu, aby ho dorazil, ale v tu chvíli mu nedošlo, že ještě neřekl poslední slovo. Když měl meč 
napřažený za hlavou, prudce ho odhodil dozadu a on skončil téměř na té samé zdi, jako předtím Alexi. 
Meč mu při nárazu vypadl z ruky a Hellshock se jej chopil. Nord se snažil se zvednout, ale protivník 
mu pomocí Síly praštil s hlavou o zeď. Pak k němu přišel s oběma meči.  
 
Hellshock věděl, že to jsou jen lovci. A odhadl, že je najal Darth Fred. Cítil z Norda, že se s ním před 
nedávnem utkal. Nord ho nechtěl prosit o život, jako tehdy prosil Freda. Bylo velkou chybou, že do 
toho Alexi zatáhl. Hellshock se chystal ke smrtícímu úderu, Nord zavřel oči a smiřoval se se smrtí. Ale 
nic se nedělo. Když otevřel oči, uviděl, že Hellshock se dusí. Upustil Nordův meč a padl na kolena.  
Naběhly mu žíly na čele, zoufale lapal po dechu a šátral kolem sebe. Jako by se něco snažil udělat, 
ale nedařilo se mu to. Nord se zvedl, vzal si do ruky svůj meč a sledoval ho, neschopen cokoli dělat, 
jen na něj nechápavě zíral. Pak si všiml, že Alexi je vzhůru.  
 
Vypadalo to, že za Hellshockův stav mohla ona. Dělala to Sílou. Ona ho – škrtila? Nord neměl tušení, 
že to umí. No, možná neumí. Zřejmě vynakládala veškeré, i to záložní úsilí, aby ho uškrtila. Hellshock 
se svíjel na zemi a při lapání po dechu vydával zoufalé zvuky. Když byla Alexi na pokraji sil (nemusela 
ho škrtit dál, mohla ho nechat, Nord by ho dorazil), pokračovala. Už byla v obličeji celá rudá, skoro 
jako Hellshock a s křikem ho stále škrtila. Pak se zablesklo a následovala nějaká tlaková vlna, která 
Norda odhodila dozadu a na zem. Když se Nord ohlédl, spatřil, jak Hellshock i Alexi leží nehybně na 
zemi.  
 
Doběhl k ní a okamžitě nahmatal tepnu. Byla naživu. Oddechl si. Snad ji to jen omráčilo. Hellshock byl 
také živý. Měl sto chutí ho na místě setnout, ale ovládl se. Byl živý, přesně, jak chtěli. Oba je ale do 
lodi odnést nemohl, tak vzal jen Alexi, a s lodí pak přistál na nejbližším možném místě, kde to šlo. Pak 
si došel i pro Hellshocka, který se naštěstí neprobudil, a odtáhl ho do lodi, kde ho připoutal k nějaké 
trubce.  
 
Pak se vydali na cestu k Erdegovi. Nord používal autopilota, musel dávat obrovský pozor, aby se 
Hellshock neprobudil, protože by Sílou mohl loď zlikvidovat. Naštěstí se to ale nestalo. Podal poslední 
zprávu Darthu Fredovi. Fred byl překvapen, že uspěli. Chce po nich, aby mu Hellshocka přivezli na 
Dorin, on ho pak osobně předá Erdegovi. Samozřejmě se zmíní o tom, že je to jejich práce.  
 
Nord přistál na Dorinu a Hellshocka vyměnil za odměnu. Alexi se ještě neprobudila. Nord se bál, aby 
se jí něco nestalo, tohle totiž ještě nepodstoupila. Nesnesl by, kdyby za to mohl on. Kdyby jediný 
člověk, jediný jeho přítel, kterému plně důvěřoval, kvůli němu umřel. Pokud ho ztratí, už tu chybu nikdy 
neudělá. Rozhodl se, že Alexi v dohledné době už neopustí. Dokud si to bude přát, bude stát za ní. 
Vždycky. 
 
Lord Malum ve své lodi Fury of the Empire přiletěl na planetu Ronika – místo, kde byl Afas v exilu. 
Přistál u malého obydlí poblíž města a vešel dovnitř. Byl tu Afas a další muž, kterého též dobře znal: 
Hellshock. Afas sdělil, že se od něj dozvěděl vše, co se v Sithské říši mezitím stalo. Hellshock se měl 
zrovna k odchodu do města.  
 
Afas Malumovi sdělil, že už mu nemůže nijak pomoci. Už dávno není Sithem. Malum chtěl vědět, co je 
zač ten medailon, uvnitř kterého byl oranžový krystal. Afas vysvětlil, že je to stará sithská relikvie. 
Všiml si, že Malum nemá žádný meč, a tak mu dal ten svůj. Malum ho otevřel, vyňal bílý krystal a 
vložil do něj ten oranžový.  
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Hellshock sdělil, že ho už nezajímají problémy Sithské říše. Afas mu daroval svůj bílý krystal s tím, že 
on sám už bojovat nechce. Hellshock věděl, že Afas pomalu umírá. Připojil se tedy k Lordu Malumovi 
a vzdal se jména Hellshock – vrací se ke svému pravému jménu, Arrys Laynn. Zeptal se Maluma, 
jestli se chce vrátit do Sithské říše nebo vytvořit nějakou novou… 
 
Jackymu Flintlockovi zavolal jistý muž, že pro něj má práci. Chtěl se s ním setkat v jednom domě. 
Jacky a jeho kolegové tam šli, ale byla to past. Tím mužem byl důstojník Ligy, jehož základnu vyhodili 
do povětří po krádeži stíhaček. Spolu s ním tu byl oddíl Stormtrooperů, který skupinku ihned obklíčil. 
Důstojník sdělil, že toto je tajná základna Ligy a že jsou zatčeni. Do místnosti začal vnikat plyn, který 
muže uspal. Probudili se až v cele.  
 
Jeff „Ochlasta“, který zůstal u nich na základně, si mezitím začal dělat starosti. Nasedl do lodi a vydal 
se na jejich poslední známé souřadnice. Flintlock a jeho kolegové se snažili dostat z cely, ale marně. 
Pak venku uslyšeli střelbu. Flintlock toho využil a dozorci sdělil, že uvnitř cely je nějaká tajná chodba. 
Dozorce otevřel dveře, aby se přesvědčil. V tu chvíli dostal ránu pěstí do obličeje. Tým eliminoval 
ostatní dozorce a sebral jim zbraně a klíče. Jimi otevřel ostatní cely. Vězni se dostali ke zbraním a 
začali bojovat proti Stormtrooperům. Moc jich tu však nebylo, takže základna byla nakonec v jejich 
rukách. Její součástí byl i hangár s množstvím stíhaček. Jeff se pak připojil ke svému týmu. 
 
Alexi nabrala vědomí až ve svém pokoji na Kaminu. Nord tu zrovna nebyl – zase byl na nějaké misi. 
Alexi v tu chvíli dostala několik vizí, ve kterých ho viděla bojovat s temným protivníkem. Jakmile se 
vzpamatovala, rychle nasedla do lodi, aby se za ním vydala a pomohla mu. Nastavila kurs na Ord 
Mantell. Z vizí věděla, že Nord je právě tam… 
 
Pak ale otevřela oči. Byla opět na pohovce ve svém pokoji. Byl to jen sen. Nord tu byl také. Skrz okno 
ve stěně sledoval klonové armády v hlavní hale. Pochválil jí za její souboj s Hellshockem, ale zároveň 
jí řekl, aby tohle už nikdy nedělala. Bylo to od ní příliš riskantní. Alexi si uvědomila, že část jejího snu 
tedy byla skutečnost.        
 
Tat doletěl do odlehlé oblasti planety Tatooine. Chtěl se zlepšit v ovládání Síly a meče. Při tréninku 
uslyšel v hlavě hlasy, které se ho snažily přemluvit, aby se k nim přidal. Soustředil se více na Sílu a 
trénoval ještě intenzivněji. Hlasy pak už neslyšel, ale ony iluze měl stále.   
 
Xenon se vrátil na základnu, kde na něj čekalo mnoho překvapení… Nejdřív se dozvěděl, že senátor 
Auris Belljock pomohl připojit svojí domovskou planetu k Lize a že poté byl popraven. Xenon byl tímto 
zklamán, myslel si, že má Belljocka pod kontrolou. 
 

Předstoupil před Císaře, který zrovna seděl na svém trůnu na konci dlouhého sálu. Poklekl před ním. 
Viděl, že Erdega něco trápilo. Erdeg dobře vycítil, že Xenon svého bratra nezlákal na Temnou stranu, 
jak slíbil. Xenon mu to stroze potvrdil. Erdeg byl tímto selháním zklamán. Rozhodl se, že za to Xenona 
potrestá. Vyrazil pravou rukou a pokusil se ho odmrštit pomocí Síly, ale Xenonovi se to podařilo 
zablokovat, sám ani nevěděl jak. Erdeg byl tímto poněkud zaskočen, ale ovládal se. Řekl mu, ať se 
posadí do trůnu – a sdělil, že nyní patří jemu. Xenon to přijal rád. Erdeg však náhle napřáhl ruku a 
vypustil na něj blesky Síly. Xenon je však obrátil zpět proti němu. 
 

Do sálu náhle vběhli Xenonovi vojáci. Císař je vyzval, aby ho okamžitě zabili. Xenon se však jen začal 
hlasitě smát – vojáci sloužili jemu. Čtyři z nich namířili své zbraně na Císaře. Císař se nehodlal vzdát 
bez boje. Xenon ale rychle tasil svůj Darksaber a švihnutím mu usekl dva prsty na levé ruce. Císař 
spadl na zem a Xenon mu namířil čepelí na krk. Nechtěl ho zabít. Chtěl ho přenechat někomu, kdo ho 
chtěl zabít mnohem víc. Než se dotyčný vrátí, zůstane Darth Erdeg v cele, zatímco Říši bude vládnout 
Xenon. 
 
Erdeg se nechal dobrovolně odvléct do cely a Xenon usedl na trůn. Holocron, který nedávno našel, 
patřil skutečně mocnému Sithovi – jinak by Erdega tak snadno nepřemohl. Xenon nyní začal 
přemýšlet o tom, co vše musí vykonat. 
 
První věcí, kterou udělal, bylo povýšení Spyda, Sapeliho, Slatruna a Ozera na Císařskou gardu. Též 
se rozhodl, že Temného Jedie Domikra přijme za svého učedníka. Dostane tak titul Darth. Vyslal 
kurýra, aby to Domikrovi sdělil. Ten byl na jednu stranu rád, že Erdeg je sesazen (nemusel tak již řešit 
dilema, jestli sloužit jemu nebo Malumovi), ale na druhou stranu si nebyl jist tím, jestli úděl Sitha 
zvládne. 
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Vrahos se rozhodl, že dopadne Monteho, kterému nedůvěřoval. Monte byl zrovna na Coruscantu, na 
jedné tajné misi. Vrahos ho vypátral a lovcům nařídil obklíčit budovu, ve které se nacházel.  
 
Monte však dostal zprávu od Onbelika, že po něm jdou. Onbelik mu také sdělil, že v hangáru má 
připravenou loď, ve které může uniknout. Loď však nešla nastartovat, po chvíli byla obklíčena lovci. 
Vrahos ho vyzval, aby se vzdal, neměl totiž kam utéct. 
 
Monte vyskočil z lodi a chystal se zmizet ve větrací šachtě, jeden z lovců ho však paralyzoval. Vrahos 
lovcům nařídil, aby ho zavřeli do speciální klece, která ho bude udržovat v bezvědomí, aby nemohl 
používat Sílu. Lovecká loď i s Vrahosem poté odletěla na Corellii. 
 
Onbelik Vrahosovi prozradil, že jakmile se dozvěděl o jeho misi, rozhodl se zasáhnout a využít jí. 
Monteho nalákal do nefunkční lodi, kde mohl být snadno polapen. Onbelik věděl, že Sithové Monteho 
chtějí potrestat za zradu a rozhodl se, že jim ho vydá – výměnou za Coruscant. 

 
Kraid opět seděl v baru, tentokrát na asteroidu ve vnitřním okraji. Věděl, že na Kaminu již vrcholí 
přípravy, ale on měl vždy času dost. Popíjel jakýsi světle modrý nápoj, když v tom si k němu přisedl 
Iktotchi celý zahalený v kápi. Bez jakéhokoliv pozdravu se ho zeptal, jestli je lovcem odměn. Podle 
hlasu se jednalo o staršího jedince. Raal neodpověděl, pouze nepatrně kývl hlavou. Muž pro něj měl 
práci. Do detailu popsal místo, kde by měl lovec najít svou oběť, neřekl mu ovšem o koho se jedná. To 
ale bylo Raalovi tak nějak jedno. Hned po ukončení rozhovoru rychle dopil svůj drink a vydal se na 
cestu.  
 
Loď přecházela zpět do podsvětelné rychlosti, přičemž se před ní začaly objevovat dvě planety, Kiffex 
a Raalova cílová destinace Kiffu. Když přistál poblíž jedné z mnoha zdejších vesnic, byla zde již noc. 
Vydal se směrem k místu, kde se měl nacházet jeho cíl. Byl tam. Přesně kde měl být. Seděl otočen 
čelem k ohni a zády k námezdnímu lovci, který si potichu připravoval blaster. V okolí bylo hrobové 
ticho, jediným zvukem bylo praskání ohně. Kraid zamířil postavě ukryté ve světle hnědém plášti přímo 
na hlavu. Ještě se ujistil, že nemá žádné svědky a vystřelil. Jedinec ale ani ne během vteřiny vytasil 
světelný meč, střelu odrazil a opět se posadil. Raal nevystřelil podruhé, poznal totiž kdo je jeho „cílem“ 
a podle jeho reakce také usoudil proč je tady.  
 
Přisedl si k postavě. Oslovil ho jako Mistra a sdělil mu, že je nebezpečné setkávat se tady. Zeptal se 
ho, jestli pro něj má nějaké nové informace. Mistr se dal do řeči, ale Kraid spíše neposlouchal, než 
poslouchal, když ho něco zaujalo, na moment zpozorněl a pochvíli zase přešel do polospánku. Když 
se Mistr zmínil o Kaminu, v Raalovi hrklo. Ani nenechal Mistra domluvit a sdělil mu, že musí rychle 
odejít. Mistr se s ním tedy rozloučil. Raal nasedl do své lodi a nastavil kurz na Kamino. Málem by 
zmeškal útok… 

 
Klonová armáda byla konečně připravena k útoku na Mandalore. Alexi a Nord osobně dohlíželi na 
přesun vojáků do výsadkových lodí. K dvojici se připojil také Raal Kraid, který se rozhodl, že se útoku 
též zúčastní. Trojice nastoupila do jedné z lodí a Alexi zavelela k útoku. Flotila se vznesla a nad 
Kaminem se ponořila do hyper-prostoru.  

 
Dee nesnášela vesmírné stanice, milovala otevřenou nekonečnou planetární oblohu, jedno jestli 
modrou, rudou nebo fialovou. Vesmírné lodě považovala za účelný nástroj, něco co má smysl, a pobyt 
na nich díky této myšlence dokázala skousnout poměrně snadno, díky jejímu nadšení pro veškerou 
techniku by se dokonce dalo říct, že její část se i v tomto druhu prostředí vyžívala. Ale stanice byly 
něco jiného, byly nudné a statické, bez pohybu, bez účelu, který by se nedal udělat pod širou oblohou, 
navíc to byl prostor, který lákal kriminální živly, takové, kteří měli pocit, že jsou něčím výjimečným, 
jenom protože pár lidí ve vesmírném zapadákově zná jejich jméno. Velká ryba v maličkém rybníčku. 
Nicméně díky tomu si našla ideální testovací misi pro svůj „testovací subjekt", jak mu láskyplně říkala. 
Narozdíl od Quaala však měla na tyhle „testy" svůj názor, nenáviděla je. 
 
Interiér stanice byl, přesně jak čekala, nudný a špinavý. Jen velice nerada opouštěla komfort její 
jachty, ale věc Šeré stráže je přednější než její pohodlí. Dee měla ráda mise, ale mise, které sama 
plnila, ne které měla předat dál. V době, kdy polovina Galaxie hoří válečným plamenem, jí připadalo, 
že je odstrčená. Možná i proto, ale i proto, že její povaha jí nedovolovala jít kamkoliv bez příprav, se 
pohybovala po stanici v plné výstroji, jejíž cena mohla být měřena v řádu planet. Skoro si přála být 
přepadená... což bylo ale prakticky vyloučeno díky faktu, že její bojový stealth oblek jí zamaskoval ve 
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viditelném spektru a její šerá aura Síly byla tak dobrá, že ani samotný Scorch ji při tréninku nedokázal 
vycítit. Věděla, že ve známé Galaxii neexistuje živá osoba, co by jí porazila ve hře na schovávanou. 
Stejně jako fakt, že to dokáže ocenit jen tucet lidí, kteří jí znají. 
 
Konečně, vyhlídková terasa číslo 34. Punax už se zřejmě postaral, aby v okolí nebyli žádní zbyteční 
čumilové, její kontakty se zase postaraly, aby bezpečnostní kamery v daném sektoru „měly technickou 
poruchu". Odmaskovala se těsně před vchodovými dveřmi, maskování by tak trochu ztratilo efekt, 
pokud si musela otevřít dveře. Punax byl o něco vyšší než čekala, podle dat ze složky, jeho oblečení 
nepatřilo k těm s nejvyšší jakostí, stejně tak od pohledu jeho vybavení. 
 
Dee a Punax se pozdravili – byla to hesla. Dee mu dala najevo, že ví o jeho zajatkyni, kterou má 
spoutanou na pokoji. Její pozornosti nic neunikne. Punaxe to zaskočilo. Chtěl vědět, co pro něj má. 
Dee mu nabídla práci, ale Punax ji odmítl. Dee mu sdělila, že ta práce ho otestuje ve všech rovinách. 
Když přežije, bude mít moc přetvořit nejen svůj život k vlastnímu obrazu. Punax to ale považoval za 
prázdné řeči. 
 
Dee položila na zem kufřík a odepnula si světelný meč. Punaxe to překvapilo a rychle zaujal obrannou 
pózu. Dee rozžehla oranžovou čepel a naprosto nečekaně vedla úder na své vlastní tělo. Úder se s 
jiskřením zastavil o její ramenní chránič, a krom očernalých skvrn nenastaly žádné jiné tělesné škody. 
Oranžová záře přidaná k umělému osvětlení místnosti skončila. Punax byl zaskočen. Nečekal, že Dee 
ovládá Sílu ani to, že přežije. Co se týče Síly, Dee to vysvětlovat nechtěla. Prozradila mu však, že její 
brnění je z energo-oceli – tuto technologii nikde jinde nesežene.    
 
Punaxovi se to začalo zamlouvat, ale chtěl vědět, v čem je problém. Dee mu sdělila, že první zakázka 
je test. Hodila mu kufřík se zálohou a popisem mise. Za tři dny se s ním setká znovu, načež aktivovala 
svoje maskovací zařízení na pravém zápěstí a zmizela stále ještě otevřenými dveřmi. 
 

Za chvíli zavolala Quaalovi, který chtěl vědět, jak dopadla. Punax podle ní na to má. Quaal si je též 
jist, že Alexi a Nord jsou vhodní na jejich práci. Chce je však podrobit testu, aby poznali, kdo v nitru 
opravdu jsou. Ten test není tak milosrdný, jako ten, který připravila Dee pro Punaxe… 
 

Mezitím Punax zvědavě prohlížel kufřík v bezpečí svého pokoje, jehož výzdobu aktuálně tvořila 
pohledná a momentálně nevědomá tetovaná slečna. Krom zálohy a informativního datapadu nalezl i 
velice draze vypadající hackerský přístroj, Punax se v těchhle věcech příliš nevyznal, ale podle toho, 
co pochopil, s tím dokáže otevřít jakýkoliv zámek či systém se standardním zabezpečením. Věděl, že 
taková věc má rozhodně velkou cenu pro spoustu lidí, včetně něj.  
 

Také chápal proč jej dostal, z datapadu vyčetl, že musí získat jakýsi amulet Síly, jež má v trezoru 
jedna velice vlivná mafiánská rodina, alespoň co se týče této stanice. Věc spěchá, jelikož konkurenční 
famílie unesla syna a manželku hlavy rodiny, jež má v rukou tento cenný artefakt, jež má být vyměněn 
za jejich životy právě během následujících dnů. Stanici tak možná velice brzy potká nekonečná krevní 
msta a válka, stejně jako ve velké části Galaxie, vše závisí na tom, jak se Punax zachová... 

 
Do prezidentské kanceláře na Corellii zavolal huttský gangster, který vyhrožoval zabíjením obyvatel 
planety Iego. Onbelik vyslal svého droida BB-10 a dva elitní vojáky, aby tu věc vyřešili. Jakmile bude 
vedoucí gangster odstraněn, vtrhne tam Ligová armáda.  
 
Trojice se dostala do města Cliffhold. BB-10 infiltroval do hlavní budovy, vyřadil bezpečnostní systémy 
a nařídil evakuaci všech obyvatel. Hutt si ho však všiml a odmrštil ho. Ale v tu chvíli do místnosti vběhli 
vojáci, kteří Hutta střelili. Ještě než zemřel, stačil aktivovat tajnou zbraň. Orbitální satelit začal do ulic 
města střílet ohnivé paprsky. BB-10 rychle vyrazil zachraňovat civilisty. 
 
K planetě dorazily ligové lodě, které rychle vysadily armádu a zničily satelit. Zbylí Huttové byli zatčeni 
a planeta se připojila k Lize. Satelit však stačil zahubil 35.600 obyvatel. 

 
Afas ležel v posteli, jeho smrt se blížila. Malum mu sdělil, že Darth Erdeg byl svrhnut a uvězněn, vlády 
se tedy nejspíš ujal Xenon. Malum se rozhodl, že nemá smysl vracet se k Sithům. Existuje však místo, 
kde by mohl začít znovu. Leží daleko v neprozkoumaném a divokém vesmíru. Dříve bylo součástí 
Věčné říše, nyní poslouží pro vznik nové Zlaté říše. Afas poznal, že Malum chce odletět na Odessen. 
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Měl však poslední přání – aby mu Malum dopřál smrt hodnou Sitha. Malum přikývl, zapnul svůj 
světelný meč, rozloučil se a ukončil jeho život. 
 

Malum vyšel ven z domu, ani se neohlížel. Zamířil přímo k Arrysovi. Sdělil mu, že nyní je čeká dlouhá 
cesta a úsvit zlatého věku, Zlaté říše. Spolu položí základy, které přetrvají do konce věků. Vydají se na 
Odessen, který bude jejich novým domovem. O jejich vítězství se budou psát příběhy a pět písně. Oba 
muži vstoupili do Fury of the Empire a odletěli pryč. 
 
Když Darth Fred převzal Hellshocka v bezvědomí, byl spokojen a lovcům předal odměnu. Jen se 
podivil nad tím, jak mohla Alexi Sílou přemoci tak schopného Temného Jedie. Když oba odešli, 
uvědomil si, že v Hellshockovi necítí tak mocnou Sílu, jakou by měl mít. Napadlo ho, že tohle není 
skutečný Hellshock. Museli chytit někoho špatného. Rozhodl se, že ho bude vyslýchat, až se probudí. 
 
Když se po několika dnech probudil, přivítal ho – a rovnou mu sdělil své podezření. Když mu poví, kde 
se nachází skutečný Hellshock, nechá ho žít. Dvojník však předstíral, že on je pravý Hellshock. Fred 
po něm chtěl informace o tom, kolik dvojníků ještě existuje. Dvojník však nechtěl nic říct a tak ho Fred 
začal mučit. Nejprve ho pomocí Síly jen škrtil, potom do něj pouštěl blesky, odsekával mu prsty a 
házel s ním všude po místnosti.  
 
Nakonec ho zlomil. Dvojník mu prozradil, že existují ještě čtyři dvojníci. Prý vystopovali Hellshocka na 
planetě Ronika, kam ztroskotal. Vydali se tam za ním a několik dní ho z povzdálí sledovali. Prý ho u 
sebe ubytoval jistý místní starý doktor. Více informací mu nesdělili. Fred dvojníkovi poté uťal hlavu 
mečem. 
 
Rozhodl se, že na Roniku poletí, aby Hellshocka osobně zabil. Nejprve však letěl na Fornax, aby pár 
nejlepších generálů pověřil velením.  
 
Když pak dorazil na Roniku, přistál do většího města uprostřed pouště. Vyptával se obchodníků a 
někteří z nich mu skutečně potvrdili, že se u nich muž Hellshockova vzhledu zastavil. Když se ptal 
dalšího obchodníka, ten mu rovnou Hellshocka ukázal na ulici. Fred však hned poznal, že se jednalo o 
dvojníka. Hodlal ho tedy vyslechnout. 
 
Jakmile si ho dvojník všiml, dal se na útěk, ale nedostal se daleko. Fred ho zasáhl blesky Síly a pak 
ho zvedl nad zem. Zeptal se ho, kde najde Hellshocka, ale dvojník nechtěl mluvit. Vyhrožoval mu 
mučením, ale nakonec na to nedošlo. 
 
Z pouště poblíž města začala startovat jakási vesmírná loď (byla to Fury of the Empire). Fred dvojníka 
probodl a rozběhl se na místo. Snažil se tam dostat co nejrychleji, ale bylo mu jasné, že to nestihne. 
Když na to místo doběhl, loď už byla dávno mimo planetu. Nalezl zde však onen doktorův domek a tak 
ho prohledal. Uvnitř nalezl doktorovu mrtvolu – byl probodnut světelným mečem, ale nezdálo se, že 
byl zabit ve spánku. Nebyly tu žádné známky boje. Cítil Hellshockovu přítomnost a cítil i přítomnost 
druhého muže, kterému očividně patřila ona loď. Vycítil, že patřil k rase Čistokrevných Sithů. Pak mu 
to došlo: Lord Malum. Nevěděl, jak mohl uniknout z planety, na které ho Erdeg věznil, ale věděl, že ho 
musí najít co nejdřív. 
 
Cesta hyper-prostorem bude nějakou chvíli trvat. Alexi měla dost času rozjímat nad svým životem. 
Vrátila se do doby, kdy jí bylo deset. Gul-Rah se po smrti rodičů ujal jí a jejích sester. Moc dobře 
věděla, co byl zač. Otec se netajil tím, že se stýkal s nájemným lovcem, i když Gul-Rah byl už starý 
muž a lovem se už neživil. Přesto ale cítila, že je ten pravý, kdo může dát jejímu životu nějaký směr. 
Svou cestu začala vraždou dvou zlých lidí – pomstou. Bylo v ní tolik nahromaděného vzteku a musela 
to nějak ventilovat – usměrnit myšlenky a veškerou energii k nějakému cíli. Jenže její sestry ji brzdily. 
Nedokázala se plně soustředit na výcvik, když se motaly kolem a rozptylovaly ji. Uplynul asi rok 
neúspěšného tréninku, když požádala Gul-Raha, aby dal její sestry k adopci. Chtěla, aby alespoň ony 
se měly dobře, když se Lex vydává vstříc neznámé a jistě nebezpečné pouti životem. Chvíli se 
vytáčel, měl je rád, pak ale souhlasil. A v té době začal její trénink naplno. Gul-Rah ji učil používat 
všechny dostupné typy blasterů. Den po dni se lepšila. Všiml si i jejího nadání pro Sílu, ačkoli ji sám 
neovládal, ve výcviku mu to nebránilo – základ stavěl na soustředění, což dívka postupně zvládala, 
odpoutala se od svého vnitřního hněvu. Nezvládala však víc, než opravdu jen základy, hlavně 
odhození nepřítele (Force Push), či přitažení nějakého předmětu. I tak se ale její schopnosti lepšily. 
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Často se chodívala dívat na své sestry, pozorovala je zdálky a postarala se o to, aby ji přitom nikdo 
neviděl. Nechtěla, aby se jim něco stalo.  
 
Přestala také používat své klanové jméno, klan Itera už nebyl. Padl toho rána, kdy nastoupil do vlády 
ten všivý Mandalore, ten den, kdy byli zabiti její rodiče. Hlas ji vytrhl ze snu – flotila lodí dorazila do 
mandalorského prostoru. Lodě se vynořily z hyper-prostoru a snášely se k povrchu planety. 
 
Transportní lodě se snášely k povrchu planety. Pilot náhle ohlásil, že nepřítel se brání, již sestřelil pár 
lodí. Zjevně do obrany zapojil bitevní droidy. Alexi poručila, aby lodě co nejrychleji přistály. Prudce 
změnily náklon a začaly klesat. Všichni z toho byli malinko vykolejení a kdo nebyl připoutaný, musel se 
držet. Pilot ale v následující minutě vyrovnal a loď s hlasitým žuchnutím prudce dosedla. Jen se tak 
stalo, dveře nákladového prostoru spadly a armády se začaly drát ven. Alexi jim přikázala, aby vojáci 
stříleli po všem, co není člověk.  
 
Alexi se pohroužila do sebe, našla ten správný impuls a když otevřela oči a máchla rukou, droidi začali 
létat vzduchem, což je dezorientovalo a staly se z nich snazší cíle – terče, které přitahovaly snad 
každý blaster v okolí. Dostala se na náměstí, které už bylo vyklizeno. Všude spousta zničených – 
rozstřílených – bitevních droidů a jen klonové armády držely v šachu venku stojící Mandaloriany. 
Sundala si helmu a zakřičela, aby se přestalo bojovat. Nepřišli sem drancovat a plenit. Nikdo nebude 
mířit na obyvatele této planety. Přikázala, aby složili zbraně. Jak přikázala, tak se stalo.  
 

Přešla k mohutné soše Lalkerra v nadživotní velikosti a pečlivě si ji prohlédla. Zeptala se davu 
nepřátelských vojáků, jestli nechají tohoto cizince, aby jim vládl. Začala přecházet před sochou, pak 
namířila na její krk a po třech výstřelech z jejího blasteru se hlava zřítila dolů. Alexi sdělila, že byla 
jedním ze strůjců nedávného puče. Svrhli toho prohnilého Mandalora a dosadili místo něj jejich 
člověka. To však nestačilo. Tenhle cizák toho využil a ukradl jejich planetu z rukou Mandaloriana! Je 
čas, postarat se o její navrácení! Zvedla svůj blaster nad hlavu a davy se rozhlučely. Zvolala své 
jméno a řekla, že nadešel den, kdy znovu nastolí řád. Ze všech stran se začalo ozývat skandování 
jejího jména. Pak vyzvala Mandalora Lalkerra, aby se s ní utkal o budoucnost této planety. Naklonila 
se k pár klonům vedle Kraida a jejího parťáka a řekla jim, aby Lalkerra našli. Nord s Kraidem se k nim 
připojili a celá skupinka vběhla do vládní budovy. 
 
Vrahos byl řádu Jedi jen krátce, ale chtěl pro něj i pro Galaktickou ligu to nejlepší. Rozhodl se, že 
bude osobně vyjednávat s velvyslanci z planety Jaemus. Věděli, že nemohou zůstat neutrální, ale 
k Sithům nechtěli. Pokud jim Liga pošle ochranu, stanou se její součástí. Vrahos s nimi nakonec 
dojednal, že jim Liga pošle 10.000 vojáků. Chtěli dvojnásobek, ale tolik už Senát nedovolil. 
 
Prezident Onbelik vyjednal se Sithy výměnu Monteho za Coruscant. Přiletěl k jedné ze sithských 
planet a čekal na přílet Xenona. Když přiletěl, vyzval Onbelika, aby mu Monteho přivedl. Onbelik, 
doprovázený skupinou Jediů, se tedy i s Montem, který byl stále v bezvědomí, vydal na palubu 
Xenonovy lodě. Vše proběhlo hladce. Xenon si Monteho přebral a před zraky Onbelika kontaktoval 
velitele okupačních sil Coruscantu. Poručil mu, aby se z planety stáhli. Onbelik nyní mohl přesunout 
vedení Galaktické ligy zpět. 
 
Xenon odvezl Monteho na Korriban. Monte byl mezitím probuzen a dozvěděl se tak, co se mu stalo. 
Xenon si s ním osobně promluvil. Už nemá kam utéct, Jediové ani Liga ho už neochrání. Za zradu, 
které se vůči Sithům dopustil, ho nyní čeká trest.  
 
Monte věděl, že ho čeká smrt. Xenon mu sdělil, že to je jen jedna z možností. Další možnosti jsou 
mučení, dokud nezešílí, a usekání všech končetin a předhození rancorům. Monte zvolil okamžitou 
smrt. Xenon tedy aktivoval Darksaber a usekl mu hlavu. Zvolal, že od této chvíle žádná zrada 
nezůstane nepotrestána. Poté se usadil zpět na svůj trůn. 
 
Darth Domikro dostal od kurýra zprávu, že s ním chce Xenon mluvit. Rychle se za ním tedy vydal. U 
trůnu spatřil Monteho mrtvolu, což ho potěšilo. Ale neměl čas se radovat. Xenon mu sdělil, že Erdeg 
by měl být potrestán. Ale právo na potrestání nenáleží Xenonovi, ale Malumovi. Pověřil Domikra, aby 
letěl na pozici Lorda Maluma a přivedl ho zpět. Domikro se tedy odebral do hangáru, kde na něj již 
čekali piloti. Loď se ihned vydala na cestu. 
 

Dee se s jistým uspokojením, jaké člověk má pouze z perfektně odvedené práce, vracela se ke své po 
zuby ozbrojené, přesto velice komfortní jachtě, pro kterou před časem vybrala jméno „Wasp“. 



37 

 

Popravdě, všechny její lodě nesly toto jméno, byť pokaždé, když v jakémkoliv doku pod vlastnictvím 
UTC přišli s novým modelem nebo vylepšením, neváhala okamžitě starší olétanou loď předat někomu 
s nižším postavením a užívat si novoty. Tuhle Wasp, v pořadí už sedmou, měla už celý půlrok...  
 

Když už se blížila do hangárových vrat, ozvala se její šifrovaná vysílačka. Byl to jeden z jejich 
podřízených agentů... To co řekl jí moc nepotěšilo. Nařídila mu, aby dotyčnému muži zabránil v odletu 
ze stanice. Tím mužem byl Stalhman. Jestli někoho ze Scorchova seznamu nadaných individuí vážně 
nechtěla nikdy potkat, byl to právě Stalhman Manar. Jeho složka byla poměrně tenká, i přesto každý 
věděl, jak těžké bude s ním najít společnou řeč. Byť si byla téměř jistá, že by ho dokázala při souboji 
zvládnout, nebyla si jistá prostředím. Maskování jí v uzavřeném prostoru nedávalo takovou výhodu, 
jakou by měla na otevřeném prostranství na planetě, navíc o renegátově schopnostech toho výzvědná 
služba opravdu mnoho nenašla, byla by stokrát radši, kdyby tu měla Quaala nebo Iluzionistu... nebo 
samotného Starýho, jak všichni z Jednotky F přezdívali Scorchovi.  
 

Pak si vzpomněla na Punaxe, byť jeho technika potřebuje hodně tréninku, spolu by toho trochu 
psychopatického „Vyzyvatele" dokázali zpacifikovat, kdyby došlo k nejhoršímu. A byla si skoro jistá, že 
k tomu dojde. Otázkou bylo, jak takového člověka přesvědčit, aby pro ně pracoval. Z úvah v šedém 
špinavém koutě jí opět vyrušilo rádio, její agent stihl sabotovat energetický zdroj na Stalhmanově lodi 
sotva pár minut předtím, než se dotyčný dopotácel do hangáru. Servisní čety budou hledat závadu pár 
dní a kdyby náhodou někdo dělala přesčas, úplatek nebo výhružka zajistí, že ta loď zůstane na zemi 
alespoň týden. Dost času promyslet detaily. Čas informovat Quaala, vypnula maskovací zařízení a 
začala ladit šifrovaný galaktický hovor. 
 

Zastaralá Ligová fregata Versatile se nečekaně vynořila z hyperprostoru, její velitel trochu zmatkoval. 
Byla to stará loď a on starý kapitán povolaný z výslužby díky válečné mobilizaci. Podle plánu měli být 
v hyperprostoru ještě několik dlouhých nudných hodin, nejprve si myslel, že ta stará kraksna má 
poruchu, ale hned jak naběhly senzorové údaje, ukázal se pravý viník. Byl to zvláštní typ lodi, jakou 
nikdy neviděl, ale poznával kupolovitá zařízení na jejím trupu, stejná měla i třída Interdictor. Byly to 
projektory gravitační studny – nepěkná věc, která vytahovala lodě z hyperprostoru do normálního 
prostoru. 
 

Kapitán F‘Erry přikázal navázat spojení a zároveň připravit zbraně i eskadry stíhaček. Byl nadšený, že 
na stará kolena si do pamětí přidá alespoň ještě jednu akci. Z cizí lodi se ozvala identifikace. Byla to 
bitevní loď Šeré stráže, SGBS Fury. Informovala, že Versatile přítomností v tomto sektoru porušuje 
Muunilinstskou smlouvu ratifikovanou Ligovým senátem a představiteli Spojeného Technologického 
Konsorcia. Pokud prostor neopustí, bude zničena. F‘Erry však zastupoval Ligu a plnil její úkoly, což 
však Fury věděla – přesto je tu kapitán hodně mimo svůj rozkázaný kurs. F‘Erry si však od lodi UTC 
nechtěl nechat rozkazovat a začal vyhrožovat jejím zničením. 
 

Nechal vypálit varovné výstřely před příď lodi UTC. V tu chvíli se však všude kolem odmaskovaly další 
lodě UTC, včetně masivní bitevní lodi, což byla ve skutečnosti ona SGBS Fury. Kapitán z hrůzou 
zjistil, že je uprostřed flotily lodí, z nichž většinu počítače ani neměly v záznamech. Nicméně jeho 
nedostatečné zkušenosti a ego ho vedly k mylnému závěru, že jedna ligová loď vydá za stovku 
korporátních... a ve své pošetilosti rozkázal zaútočit plnou boční salvou na křižník udržující gravitační 
pole, nechtěl aby v jeho memoárech bylo, že utekl se staženým ocasem, chtěl si cestu pryč alespoň 
vybojovat. Loajální posádka uposlechla, loď se natočila bokem a sprška zelených turbolaserových 
paprsků zamířila k cíli. Bez efektu, nepřátelská loď stála netečně na místě a gravitační pole naopak 
zesílilo natolik, že se Versatile nemohla už ani pohnout v normálním prostoru.  
 

Velitelka SGBS Fury ho informovala, že o jeho přítomnosti zde nikdo neví, takže ho tu ani nikdo 
nebude hledat. O chvíli později se na Ligovou fregatu ze všech stran sesypalo neuvěřitelné množství 
oranžových střel, které během několika desítek sekund provrtávaly trup a drtily vnitřnosti lodě, dokud 
se nevznítilo palivo a řetězovou reakcí s masivním výbuchem nerozmetalo celou Versatile i kapitána 
F‘Erryho.  
 
Velitelkou lodi byla admirál Kain, rasou Chiss. Když bylo po všem, vydala se do kajuty informovat o 
všem svého jediného velitele. Jakmile se za ní s cvaknutím uzavřely dveře, přistoupila na komunikační 
plošinu a přístroj okamžitě začal šifrovaný holo-hovor. Před ní se objevila bleděmodrá nadživotní 
figura Scorche. Kain provedla vojenský pozdrav, jak měla ve zvyku. Chtěla mu ohlásit, co se stalo, ale 
Scorch už to věděl z písemného hlášení. Pochválil admirála za dobré jednání. Do těchto sektorů UTC 
zatím nemůže Ligu ani Sithy pustit. Postará se o to, aby Liga dostala hlášení o zničení lodí následkem 
poruchy na hyper-motoru.  
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Kain tedy sdělila, že dostala zprávu o formování velké soukromé armády na Kaminu. Scorch to však 
jako problém neviděl. Znal účel a cíl této armády, její velení dokázal do jisté míry ovlivnit. UTC má 
ostatně na Kaminu velký vliv. Díky němu dokázali Kaminoané armádu tak rychle vyzbrojit a opatřit 
vesmírnými loděmi. Kain má obavy, že se tato armáda může obrátit proti jejich věci, ale Scorch jí 
ujišťuje, že vše je pod jeho kontrolou. 

 
Jacky Flintlock, Ready a Jeff šli za Wrongy Huttem pro další práci. Tentokrát měli pomoci v boji proti 
nepřátelskému gangu Gero Hutta, který chtěl ovládnout podsvětí na Coruscantu.   
 
Stalhman Manar otevřel dveře hangáru a vstoupil do rozlehlé haly. Naprosté ticho v ní panující narušil 
zvuk jeho několika kroků, následovaný ránou, jak se dveře zabouchly. Jakmile ustala ozvěna, ticho 
opět převládlo. Zvenčí sem tlumeně doléhal ruch stanice. Vzdechl. Pomalu přistoupil ke své lodi, 
zatímco se na železnou podlahu hangáru spustila rampa. Sklonil se, aby se neuhodil do hlavy, a 
vstoupil. Tichým interiérem malého vesmírného plavidla, jeho malého domova, se rozléhaly kroky. 
Došel do kabiny a usadil se do šedého křesla. Položil ruce na opěradla a následně začal se startem.  
 

Nic. Vstal, otočil se a ihned se vydal kontrolovat veškeré systémy lodi. Po chvilce to našel. Zdroj. 
Vzhledem k tomu, že byl ještě při příletu v pořádku, nepřipadala únava materiálu či prosté zničení v 
úvahu. Spíš to vypadalo jako by se někdo pokusil o sabotáž. Že ho to na takovéhle stanici 
nepřekvapovalo. Mnouce si oči, vyšel ven z lodi. Stál v tichém hangáru. Přemýšlel, co bude dál.  
 

Sám něco takového opravit nedokáže. A nyní již bylo příliš pozdě shánět nějaké opravářské čety. 
Vykročil, jeho kroky se rozléhaly hangárem. S pitím po ruce se mu dneska bude lépe přemýšlet.  
 
Punax chvíli seděl v pokoji a střídavě hleděl na datapad a na Vydělenou, která ležela na posteli, kam ji 
odnesl, kdyby se náhodou někdo chtěl rozhlížet v obýváku. Amulet Síly? Nikdy o takovém artefaktu 
neslyšel, navíc aby ho vlastnil jakýsi podlý gangster. A ta žena byla dost zvláštní, příště se jí alespoň 
musí zeptat, co je zač. Držel nástroj na otevírání dveří v jedné ruce a datapad v ruce druhé. Psalo se v 
něm o rodině a hrozbě boje mezi mafiemi. Pohlédl na peníze a zmocnil se ho špatný pocit. Když je 
někdo schopný vynaložit takovou spoustu peněz a říkat tomu „záloha“, asi to bude pořádně velká 
ryba. A on se nehodlal stát loutkou dravce, kterého ani neznal. Přemýšlel, kdo by si ho mohl najmout 
na takovou práci, zvlášť když znal jeho identitu, a došel k závěru, že ty peníze nepotřebuje. Vrátí je 
hned, co uvidí tu ženskou, která cestuje ve svém neviditelném oblečku.  
 
Chtěl datapad zahodit, ale samotnému mu došlo, že slova ženy na něj udělala docela dojem. Špatný 
pocit přetrvával, ale odhodlal se znovu podívat na zadání úkolu. Odměna byla velká. S takovou by 
mohl sestavit armádu, kterou by vypravil na Kiffu. Tu myšlenku zahnal, nehodlal dotyčnému dokázat, 
že si ho může koupit. Na datapadu se ukázaly obličeje gangsterovy unesené ženy a syna. Pokud svou 
misi splní, zemřou, jejich rodina nebude mít čím zaplatit výkupné. Mohl je vůbec ohrozit pro někoho, 
kdo se ohání superzbraněmi a hromadou peněz? Tehdy se v něm objevilo rozhodnutí – jestli někdo 
chce hrát hru, ukáže mu, jak hraje. 
 
Nejprve se rozhodl navštívit místního toydarianského obchodníka jménem Huuno, který se paktoval 
s gangem únosců. Očividně toužil po tom amuletu. Punax ale od něj chtěl jen informace, kde sehnat 
toho správného kupce. Huuno ho poslal za šéfem gangu. 
 
Punax tedy vyrazil přímo do sídla gangu. Galderianský ozbrojenec ho pustil dál, ale celou dobu ho 
následoval s namířenou zbraní. Punax si u něj ověřil, že gang nedávno skutečně zajal manželku šéfa 
konkurenčního gangu i jeho syna. Gangster jménem Gortho je osobně mučil. Punax v tu chvíli 
ozbrojenci ovlivnil Sílou mysl a přinutil ho tak, aby mu oba zajatce přivedl.  
 
Punax pokračoval dál, tentokrát sám. Vešel do místnosti, kde na trůnu seděl další Galderian, zdejší 
boss, a po pravé ruce stál jeho pomocník Gortho, také Galderian. Boss chce vědět, co tu dělá, ale 
Punax je místo toho provokuje sarkasmem. Gortho to nevydržel a zaútočil na něj sekyrou. Punax se 
soustředil a ve chvíli, kdy si byl svými pohyby plně jistý, uskočil a rána, která mířila na jeho hlavu, 
nenašla svůj cíl. Vzápětí rozžal světelný meč a čepel modrého světla se zaťala mezi Gorthovy lopatky. 
Útočník padl na kolena a pak i na obličej.  
 
Boss se chtěl zvednout, ale Punax ho nenechal. Sílou ho držel připoutaného na trůně. Sdělil mu, že 
ho posílá Huuno. Galderianský ozbrojenec právě přivedl oba zajatce. Punax ho poslal, aby ostatním 
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gangsterům vyřídil, že se mají odebrat do svých ubikací. Boss se ho zeptal, jestli je Jedi. Pokud chce 
boj, dá mu ho. Punax mu přiložil meč do blízkosti jeho tváře. Nebylo to mučení, ale boss zařval a jeho 
levá líce se na krátkou chvíli zažehla. Byla spálená. Punax mu sdělil, že pokud ještě někdy bude 
chystat něco proti nevinným civilistům, vrátí se a odřeže mu všechny končetiny. Pokud bude chtít 
vyprovokovat další válku, bude se muset sám zastřelit, aby nemusel čelit jeho hněvu. Punax totiž není 
Jedi... Boss zděšeně polkl a Punax sundal nohu, kterou mu přitlačil na hruď. Ze sevření Síly ho pustil 
až ve chvíli, kdy i s osvobozenými zajatci odešel z místnosti. Muži uposlechli a byli ve svých ubikacích, 
dokud neodešli ze sídla gangu.  
 
Žena si nejdříve myslela, že Punaxe poslal její muž, přezdívaný „Prcek“. Punax by chtěl Prcka nějak 
potrestat za jeho zločinné chování, díky kterému málem přišel o svojí ženu i syna. Žena mu poradila, 
že má v trezoru velké poklady – mohl by mu je ukradnout. Punax si uvědomil, že to by byl dobrý 
způsob, jak přijít k tomu amuletu. Souhlasil s tím. Do místnosti s trezorem prý vede tajná chodba. 
 
Punax dal ženě kontakt na Aslona Rawka. Pokud někdy budou v ohrožení, mohou u něj najít pomoc. 
Punax s ženou i jejím synem pak pronikli do místnosti s trezorem. Punax ho snadno odemkl oním 
hypermoderním klíčem od maskované ženy a vzal z něj amulet. Otevírání trezoru však nejspíš 
vyrušilo člověka, co hlídkoval za dveřmi. Vešel dovnitř a zamířil si to k trezoru. Když muž uviděl 
Prckovu manželku a syna, vytřeštil oči a chtěl začít křičet, ale Prckova manželka ho udeřila zlatým 
žezlem do hlavy tak, že se muž sesunul k zemi. Punax zkontroloval, jestli žije a pak jen ženě pokynul 
na znamení, že je jen v bezvědomí. Punax muže zavřel do trezoru spolu s ženou a jejím synkem a 
sdělil, že se za hodinu vrátí. Žena mu za vše poděkovala. Punax pak otevřel okno na chodbě a zavřel 
dveře do místnosti, stejně jako trezor. Zmizel tajnou chodbou. 
 
O hodinu později se vrátil. Už z dáli viděl, že vchod do budovy, která se tvářila jako nějaká herna, je 
dobře střežen. Co nebylo střeženo tak dobře, bylo ono otevřené okno v prvním poschodí. Pomocí 
několika beden vylezl do okna a octl se v chodbě, která mířila k trezoru. Místo bylo bohatě zdobené, 
rozhodně mělo hezčí interiér než budova, ve které si pronajal byt. Podle nákresu z datapadu měl být 
za rohem. A taky byl, jen co dohlédl do vedlejší chodby, uviděl dvoukřídlé dveře, před kterými stál 
chlapík, jemuž u pasu visel blaster. Nejspíš něco nebo někoho hledal, neboť provolával čísi jméno a 
rozhlížel se po celé chodbě. Šel směrem k Punaxovi. Jakmile se otočil a spatřil Punaxe, instinktivně 
sáhl k pasu, ale blasteru se nedotkl. Nedokázal pohnout pravou rukou blíž ke zbrani. Punax ho chytil 
pod krkem. Bylo by snadné ho zabít, ale neudělal to. Po chvíli bez vzduchu totiž člověk velice snadnou 
ztrácí vědomí. Stejně jako ztratil strážný.  
 
Otevřel dvoukřídlé dveře a přišel k trezoru. Položil ruku na kliku. Nebyl tu sám, za ním někdo stál. 
Ohlédl se, velice pomalu. Stál tam muž v obleku, po obou jeho stranách bylo po jednom gangsterovi s 
puškou v ruce. Muž v obleku mu nechtěl dovolit, aby trezor otevřel. Punax věděl, kdo to je. Údaje o 
něm měl v datapadu, byl to onen mafiánský boss, Prcek. Prcek mu začal vyhrožovat zastřelením. Než 
ale stačil přidat další rozkaz, Punax Sílou vytrhl jeho lidem pušky a oba je zvedl do vzduchu. Zděšený 
Prcek jen sledoval, jak Punax oběma udeřil o sebe navzájem a po nárazu je odhodil do opačných rohů 
místnosti. 
 
Prcek začal prosit, aby obsah trezoru nebral. Je důležitý pro jeho ženu a syna. Pokud mu to ukradne, 
přijde o ně. Punax Prckovi věnoval jen úšklebek a zatáhl za kliku. Příště by si měl svůj poklad hlídat 
lépe. Pak odešel. Prcek rychle přikročil k trezoru a otevřel ho… a uvnitř našel svojí ženu a syna. 
 
Jacky Flintlock v tajné ligové základně připravoval plány na boj s gangem Gero Hutta, když se od 
Jeffa dozvěděl, že v blízkosti se schyluje k bitvě se Sithy. Jacky tedy rozhodl, že tajnou základnu 
raději opustí a přesídlí na základnu na Coruscantu. 
 
Alexi čekala na návrat svých mužů. Během několika desítek minut se skupinka vracela z útrob vládní 
budovy, kam se vydala pro hledanou osobu. Uprostřed kráčel úřadující Mandalore Lalkerr, po obou 
stranách ho za každé předloktí vedli Nord a Kraid a jistily je klony. Pomalu se jim vydala naproti.  
 
Sdělila mu, že jedinou možností je teď čestný souboj o titul Mandalora. Lalkerr se podíval na svou 
sochu bez hlavy a malinko se zarazil. Bylo jasné, že tahle Mandalorianka to myslí vážně a že jen tak 
necouvne. Jeho zničení bojoví droidi se váleli všude po náměstí.  
 
Alexi kývla na oba muže, oba jí pokynuli nazpět a Lalkerra pustili. I klony se okamžitě stáhly. Stála 
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nedaleko středu náměstí, pár kroků od Lalkerrovy bezhlavé sochy, a naproti ní ještě stále formálně 
úřadující Mandalore, kterému ale končilo jeho volební období. Připravovala si svůj blaster a vyzvala ho 
k akci.  
 
Lalkerr na ní použil Sílu, chtěl jí rozdrtit. Alexi se tomu vzepřela a nějak ho vyblokovala. Podcenil ji. 
Alexi nebude tak snadná kořist, jako ten minulý Mandalore. Na Sílu je citlivá a ve vypjatých situacích 
už dokázala věci, jako třeba škrcení „Hellshocka“ (dvojníka), i když to ještě nedokázala plně ovládat. 
Alexi na něj namířila a vystřelila pár ran z blasteru. Několik výstřelů šlo mimo, ostatním Lalkerr uhnul, 
protože pomocí Síly zrychlil své pohyby. A pak jí Sílou rozbil blaster.  
 
Alexi zavolala na Norda, Lalkerr na něj tedy obrátil svojí pozornost. To stačilo na to, aby si Alexi rychle 
přitáhla zbraň od jednoho ze zničených droidů. Pomocí Síly pak strhla sochu tak, aby padala na 
Lalkerra. Potom na něj zamířila. Čekala, co podnikne s padající sochou a teprve potom bude střílet.      
Spoléhala na to, že se nebude moci soustředit na všechny ty věci najednou, na Norda, sochu a ještě 
na její střelbu. S minulým Mandalorem to měl lehké, ale tahle Mandalorianská lovkyně mu nedá nic 
zadarmo.  
 
Lalkerr sochu odklonil tak, aby spadla před něj a kryla ho tak před Alexi. Vytasil světelný meč. 
Soustředil svojí Sílu a vypustil jí ve formě blesků – které zaměřil na všechny zbraně okolo. Všude 
kolem byl prach, který rozvířila socha, takže nebylo vidět ani na krok. Alexi však věděla, kde Lalkerr 
stojí. Pomocí Síly sochu posunula kupředu tak, aby jejího protivníka zavalila. Povedlo se to. Lalkerr byl 
zaklesnutý, ale ne na dlouho. Mečem se z toho vysekal. Cítil, že Alexi je v Síle nezkušená, ale na 
druhou stranu se učila rychle, i když tímto způsobem nejspíš padne na temnou stranu. To by neměl 
dopustit. Měl tedy možnost jí buď přemluvit, nebo porazit.  
 
Bojování bylo pro dnešek dost. Zavolal na Alexi, aby zadržela, a sklonil svůj meč. Začal s ní 
vyjednávat. Alexi mu řekla, že jen chce zpět svůj domov. Tady se narodila, vyrůstala a učila se 
bojovat. On je cizinec a její lid je hrdý. Nestrpí vládu někoho, kdo sem nepatří. Tato krize nemusí 
skončit krveprolitím. Chce jen to, co jí právem náleží. Nic víc a nic míň. Pokynula všem, aby složili 
zbraně. Nabídla Lalkerrovi obchod. Ten vypnul svůj meč a sdělil jí, že jí přenechá titul Mandalore, když 
bude souhlasit se spojenectvím – občasné vzájemné pomoci. Také nabídl, že jí pomůže s výcvikem v 
Síle. Tohle Alexi překvapilo. Byl to nejrozumnější návrh, v jaký od něj mohla kdy doufat.  
 
Nechala si čas na rozmyšlenou, musela se poradit s Nordem. Když se vrátila doprostřed náměstí, 
sdělila mu, že přistupuje na dohodu. Na znamení dosažení jejího cíle zvedla droidovu zbraň nad 
hlavu. Davy Mandalorianů začaly nadšeně hlučet a provolávat její jméno. Lalkerr se k davu obrátil se 
svěšenou hlavou a omluvil se mu. Vždy Mandaloriany považoval za dobré lidi a zarputilé válečníky. 
Což mu zde jedna z nich velmi důrazně připomněla. I přesto, že nebyl kompletně poražen, tak se 
vzdává své funkce pro stálý prospěch obou stran a pro vzkvět spojenectví, které snad přetrvá co 
nejdéle. Předal titul Mandalore Alexi, která se následně postavila vedle něj. Součástí dohody je i 
planeta, ovšem Lalkerr prokázal, že je hoden kráčet po jejím povrchu. Jako jejich spojenec zde vždy 
bude vítaným hostem.  
 
Pak se otočila a začala promlouvat ke svému lidu. Jako nový Mandalore přísahala, že bude vždy 
konat jen to nejlepší pro svůj lid a pro svůj domov, jímž je pro ní tato planeta. Lalkerr je tu hostem, 
nikdo mu nezkřiví jediný vlas. Davy se opět rozhlučely. Dále jmenovala Raala Kraida svým zástupcem 
pro věci politické i vojenské. Pak se omluvila – musela dodržet jeden slib. Odvolala veškeré klonové 
armády zpět do výsadkových lodí a vydala se rovněž směrem k jedné z nich.  
 
Flintlock vstoupil do hangáru a vyčkával, až odejdou vojáci Ligy. Jeho kolegové zatím čekali v záloze. 
Všiml si, že zde vojáci mají krabici plnou nových pušek T177. Když odešli, přišel ke krabici a vzal si 
jednu. Brána hangáru se ale zavřela, takže nemohl odejít.  
 

Uviděl Stormtroopera, který jeřábem nakládal další krabice na vesmírnou loď. Vylezl na jeřáb a 
zneškodnil ho. V tu chvíli ale do hangáru přišel velitel stanice a celá rota dalších Stormtrooperů. 
Zbývala mu tedy jediná možnost. Přes staniční interkom ohlásil, že se budou testovat zbraně, takže 
všichni vojáci se mají přesunout jinam.   
 

Pak přiběhli Ready, Jeff a několik vojáků, které k nim přidělili Huttové. Zmocnili se zbraní. Velitel 
stanice je však zahlédl a uvědomil si, že je to past. Přikázal otevřít vrata hangáru, aby dovnitř mohli 
vběhnout další Stormtroopeři. Došlo k přestřelce.  
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Flintlock a jeho tým pronikli do malé ligové lodě a chystali se odletět. Brána hangáru se ale začala 
znovu zavírat. Loď proletěla na poslední chvíli, ovšem stejně tak i několik TIE Fighterů, které ji začaly 
rychle dohánět. Jeff sestřelil jednu, ale další opětovaly palbu a poškodily záď lodě. Tři vojáci při tom 
padli. Ready se postaral o zbývající dvě stíhačky.  
 

Loď pak nastavila kurz na Coruscant. Měla na palubě velký úlovek, čtvrtinu však museli dát Huttům 
jako platbu za poskytnuté vojáky. 
 
Darth Erdeg byl zavřený v cele. Věděl, že musí utéct dřív, než se vrátí Lord Malum. Bez meče ho totiž 
neporazí. Naštěstí znal plány věznice. Ve vhodnou chvíli pomocí Síly otevřel dveře a utekl. Musel se 
dostat do paláce. 
 
Když se k němu přiblížil, vyběhli proti němu dva vojáci. Zahájili palbu, ale Erdeg je pomocí Síly odhodil 
pryč. Pak z paláce vyšel sám Xenon. Tasil meč, ale Erdeg ho odhodil. Xenon dopadl na zem a byl 
chvíli omráčený. Na místo přibíhali další vojáci. Erdeg se musel dát na útěk. Jeden z vojáků na něj 
vystřelil raketu. Erdeg se jí snažil odrazit, ale její výbuch mu zasekl střepinu do hrudníku. 
 
Erdeg utekl do továrny na droidy. Šel po lávce nad velkou šachtou. Ztrácel hodně krve, nedokázal se 
soustředit natolik, aby si zranění vyléčil Sílou. Xenon ho opět dostihl – šel k němu, aby ho zabil. Erdeg 
se opět bránil pomocí Síly, ale byl už velmi unavený. Rozhodl se tedy, že všechno dá do jednoho 
velkého útoku. Sílou Xenonovi roztrhal paži. Ten při návalu bolesti a hněvu Erdega zvedl Sílou nad 
zem a hodil do šachty. 
 
Xenon se vrátil do paláce a nechal si udělat mechanickou paži. Více ho však trápilo to, že poprvé čelil 
protivníkovi, který byl natolik vyrovnaný, že ho dokázal zranit. Bylo možné, že Erdeg pád přežil, ale 
jestli se vrátí, Lord Malum už bude tady a rozhodne o jeho osudu. Potom konečně zničí všechny 
Jedie, aby v celé galaxii už neměl soupeře. Potom ještě kontaktoval Dartha Domikra a sdělil mu, co se 
stalo. 
 
Darth Domikro byl nervózní. Nebyl si jist, jestli Lorda Maluma najdou. Kapitán ho však ujistil, že ano. 
Pak se od Xenona dozvěděl, že Erdeg uprchl z vězení. Byl rád, protože nechtěl, aby Erdeg zemřel, i 
když spáchal mnohé zločiny. Musel se však připravit na okamžik, až se s Erdegem setká. 
 

O něco později skutečně vystopovali Fury of the Empire, Malumovu osobní loď. Domikro vydal rozkaz, 
aby byla loď zachycena a Malum dopaden živý.  
 

Malum se však nechtěl vrátit. Přikázal Arrysovi, aby přešel do hyper-prostoru. V tento okamžik to bylo 
sice riskantní – v cestě se nacházelo mnoho hvězd – ale Domikro bude mít stejný problém a možná je 
nebude pronásledovat. Jinou šanci Malum a Arrys neměli. Fury of the Empire přešla do hyper-prostoru 
a zmizela z dosahu sithské lodi. 
 

Jeden z členů posádky imperiální lodě informoval Domikra o to tom, že Fury of the Empire zmizela. 
Domikra tato zpráva rozzuřila. Vytáhl meč a muže probodl. Čepel pak namířil na kapitána a přikázal 
mu, aby loď kontaktoval. To se podařilo – objevil se hologram Lorda Maluma. Darth Domikro se ho 
snažil přemluvit, aby se vrátil na Dromund Kaas, kde společně vytvoří nové Sithské Impérium. Malum 
mu však sdělil, že pro něj Sithská říše už nic neznamená. Způsobila pouze chaos. Má proto 
alternativní řešení – Zlatou říši, jejíž bude Císařem. Pokud ho budou chtít odvést ke Xenonovi, budou 
ho muset zabít. Nakonec dodal, aby ho Sithové už nehledali. 
 

Po několika hodinách Fury of the Empire z hyper-prostoru vystoupila, aby mohla nabrat správný kurz. 
Domikrova loď ji nepronásledovala, takže byla v bezpečí. Malum a Arrys museli sehnat zázemí – 
hlavně vojáky a další planety, jinak žádnou říši nevytvoří. Arrys si vzal černou masku, kterou upravil 
pro své potřeby.    
 

Darth Domikro byl rozzuřen tím, že se mu nepodařilo přivést Lorda Maluma zpět. V záchvatu hněvu 
pobil sedm členů posádky své lodě. Bál se, že ho za tento neúspěch Xenon potrestá. Poslal mu tedy 
zprávu, ve které mu vše sdělil. Pak obrátil kurz na Dromund Kaas a čekal na svůj trest…  
 
Tat si konečně začal uvědomovat, kdo vlastně je. Vysvětlovalo by to, proč má ty iluze a slyší ty hlasy, 
proč má touhu naučit se obě strany Síly. Nespíš je synem Dartha Revana. Celou dobu byl v kryostázi 
a poté se dostal do adoptivní rodiny. 
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Tat zrovna letěl lodí ověřit si nějaké informace. Napil se rumu, ale začalo mu být špatně. Rychle se 
nechal prohlédnout lékařským skenerem – zjistil, že má nějakou nemoc. Nebylo to z rumu, měl jí už 
delší dobu. Věděl, co je to za nemoc a věděl také, že lék na ní mají pouze Sithové. Změnil kurz a 
vydal se do území Sithů. Teď bylo na nich, jestli ho nechají umřít nebo ne…  

 
Mistr Artax přiletěl na planetu D‘Qar, o které slyšel, že její lid je poměrně vyspělý a přívětivý. Přistál a 
setkal se s velitelem Berkerem, kterému sdělil, že chce vyjednávat o připojení ke Galaktické lize. Ten 
ho odvedl do budovy vůdce planety, Irkiuka. Irkiuk požaduje dva křižníky, oddíly droidů a také dva 
schopné bodyguardy – pro sebe a pro Berkera. Artax si všiml, že na stole má plány světelného meče. 
Irkiuk dodal, že chce ještě dva takovéto meče. Artax souhlasil.  
 
Když se vrátil ke své lodi, zjistil, že jí prohledávají místní bojoví droidi. Vrhli se na něj. Tasil tedy meč a 
všechny je rozsekal. Situaci však nepovažoval za problém. 

 
Xenon byl rozzloben ztrátou své paže. Z holocronu, který nedávno získal, se však dozvěděl o Sithské 
magii, což ho přivedlo na zajímavé myšlenky.  
 
Náhle byl kontaktován kapitánem pirátů z planety Florrum, který pro něj měl něco cenného – Jedie. 
Xenon jim dovolil přistát. Piráti mu do trůnního sálu přivedli Mistra Jedie z rasy Besalisků, který přežil 
bitvu o Coruscant. Prý ovládal techniku Vaapad a byl mistrem v ovládání dvojitého meče. Jmenoval se 
Brot Jarus. 
 
Xenon ho propustil z pout a posmíval se mu, aby ho vyprovokoval. Jedi se však nenechal. Xenon si 
přitáhl jeho dvojitý meč a prohlédl si ho. Pověděl mu legendu o dathomirském Sithovi, který byl též 
mistrem dvojitého meče. Pak mu meč vrátil a vyzval ho, aby bojoval. Brot ho aktivoval. Xenon tasil své 
dva meče a vrhl se na něj. 
 
Brot byl dobrý šermíř, měl výhodu čtyř rukou. Xenona však souboj omrzel a tak ho v jedné chvíli 
přeskočil a zarazil mu meče do zad. Nařídil odtáhnout jeho mrtvolu. Rozhodl se, že z dvojitého meče 
vyjme zelené krystaly a vloží do něj červené. Meč pak dá Darthu Domikrovi. 

 
Jediové se vrátili na Coruscant, aby opravili svůj bitvou poničený chrám. Ostatní místa planety na tom 
byla naštěstí o něco lépe. Vrahos tu byl též přítomen. Zkoušel šermířské dovednosti trojice padawanů 
a při tom čekal na zprávu od vyslance, kterého poslal vyjednávat s planetou Farrfin. Ta po několika 
hodinách dorazila – planeta slíbila věrnost Lize. 

 
Alexi se vracela zpět na Kamino, Nord s Kraidem zůstali na Mandalore, aby dohlíželi na odklízení toho 
zmatku po měření sil.  

 
Dee byla netrpělivá. Díky tomu, že její lidé sledovali Punaxe na každém kroku, věděla, jak šikovně si 
poradil s „testem“. Byla na sebe tak trochu hrdá, že našla ideální charakterovou zkoušku bez toho, aby 
zbytečně působila újmu. Luxus, který jí ani nikomu z Jednotky F dopřán nebyl. Byť neměla problém 
dělat vše, co se po ní chtělo, za jakýchkoli okolností, kdesi uvnitř jí působilo dobře to, když nějakým 
způsobem, byť zprostředkovaně, mohla někomu pomoci. Ostatně, kdyby nevěřila, že to, co UTC dělá, 
povede k lepším podmínkám pro život všech v Galaxii, nedokázala by v Šeré stráži vydržet, i přes to 
všechno, co pro ní udělali... 
 
Z jejích úvah jí vytrhl Zabrak s podivně spokojeným výrazem vcházející na terasu 34, v ruce nesl 
kufřík. Punax sdělil, že o jejich peníze nestojí. Předal Dee kufřík, kde byl kromě původního obsahu 
také kovový amulet s oranžovým krystalem uprostřed. Dee mu sdělila, že hlavní odměnou za tuhle 
misi nebyly kredity – je to právě onen Amulet Síly. Není starý, ale nově vyrobený, a jeho cena je tak 
poměrně nízká.  
 
Dee mu též sdělila, že jeho služby budou potřeba v blízké budoucnosti. Cílem mise bylo otestovat, kdo 
vlastně Punax je. Punaxe sledují už dlouhou dobu, vědí, že zápasí mezi světlem a tmou, tak jako 
každý obdařený talentem pro Sílu. Šedých Jediů není mnoho, protože Síla má tendence jednoho 
uvrhnout buď do víru sobeckých emocí nebo absolutní jedijské nesobeckosti, ovlivňuje to a jen 
opravdu silná osobnost dokáže udržet rovnováhu. Ten krystal je něco jako rezonátor, reaguje na 
Punaxovu auru a pomáhá mu udržet balanc. 
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Punax se na chvíli zahloubal do svého nitra a uvědomil si, že od té doby, co má onen amulet u sebe, 
jeho soustředění bylo vyšší než obvykle a snad se mu i snáze dýchalo. Punax se zeptal Dee, proč ona 
nemá také takový. Dee mu odpověděla, že její amulet je v meči, proto má oranžovou čepel. 
 
Punax váhal, jestli pro Šerou stráž chce pracovat. Dee ho varovala, že se z toho nebude moci dostat 
ven, dostane se na hranice možností a bude dělat věci, které by nikdy neudělal. A zrada znamená 
smrt – není planeta, měsíc, stanice ani loď, kde ho nenajdou. Punax se rozhodl, že na to přistoupí. 
Dee mu dala ještě jeden dodatečný úkol přímo zde, na stanici. Punax chtěl vědět, jak vlastně vypadá 
pod helmou a jak se jmenuje. Dee mu prozradila jen své jméno. 
 
O něco později... Dee s Punaxem procházeli útrobami stanice. Byť nerada, členka Šeré stráže 
nepoužívala své maskování, alespoň to viditelné. Její aktuální kolega stále nedokázal vycítit její auru, 
ani když šel přímo vedle ní. Přišlo jí humorné, že se každý Sílou nadaný o to při prvním setkání snaží, 
nezvládl by to ani velmistr řádu Jedi. Rozhodně ne napoprvé.  
 
Šli za Stalhmanem Manarem. Dee si je jistá, že je bude chtít zabít, protože rád hledá výzvy. Ale Šerá 
stráž ho potřebovala. Dorazili k baru a zahlédli ho – jeho tvář byla zahalena černou kápí. Punax 
namítá, že kolem je plno lidí, kteří by mohli být zraněni. Dee si je však jista, že pokud půjde do tuhého, 
utečou. Agenti Šeré stráže zatím uzavřou oblast kolem, pokud bude potřeba.    
 
Obešli opatrně několik opilců, zamířili kolem pultu a usedli ke stolu v rohu podniku k známému 
neznámému. Stalhmanova tvář nezměnila výraz, vzal do ruky panák a dlouze do sebe nasoukal rudý 
obsah sklenice, pak promluvil – řekl jim, aby si odsedli jinam, jestli nechtějí problémy. Dee ho pozvala 
na drink a nabídla mu práci. Stalhman ale po ničem z toho netoužil. Dee věděla, že pije na dluh. Nemá 
ani peníze na opravu své lodi. Stalhman sdělil, že normálně vyhledává soupeře on, ale když už si ho 
našli, nebude se bránit, načež do sebe v rychlosti hodil svůj drink.  
 
V následující vteřině se odehrálo několik věcí. Stalhman tasil svůj světlený meč a pokusil se rozpůlit 
Punaxe, nicméně Zabrak vycítil jeho úmysl dlouho dopředu a odstrčil jej Sílou takovým způsobem, že 
červená čepel projela stolem a těsně minula svůj cíl. Dee se zapřela o podlahu, odrazila se a v půli 
letu aktivujíc svůj oranžový meč se střetla s překvapeným agresorem. Jak čekala, Vyzyvatel si 
nemyslel, že se bude bít se dvěma uživateli Síly, jelikož Šerá Jedijka pro něj nevydávala žádnou auru. 
Dee věděla, že její technika boje s mečem nepatří mezi její nejsilnější stránky, provedla několik 
výpadů v bezprostřední blízkosti díky svému malému momentu překvapení a raději než se bránit proti-
výpadům se rozhodla prodloužit vzdálenost mezi nimi a na dvouskok ustoupila. Jenže v momentu, 
který nečekala, proti ní Stalhman vyslal Sílou vlnu, silnější než jakou v tu chvíli mohla vykrýt, a byla 
odhozena na barový pult. 
  
Bar už se v tuto chvíli vyprázdnil, žádný odvážný čumil se nenašel. Zatímco se Dee zvedala, vystřídal 
jí Punax, jež byl přeci jen v úderech mečem o něco lepší, avšak i on byl překvapen zuřivostí toho, jenž 
si říkal Vyzyvatel, sálala z něj aura temné strany. Ve chvíli, kdy už by se do souboje opět zapojila na 
okamžik vyřazená Šerá, provedl Stalhman nečekaný úskok a využil špatného zabrakova postoje a 
podrazil mu nohy, napřáhl se ke smrtícímu úderu, který ovšem zastavil oranžový meč jeho druhého 
protivníka. Punax se poodkutálel z dosahu, aby se mohl opět vrátit, ovšem Dee díky obrannému 
manévru byla v nevýhodné pozici a Vyzyvatel ji mistrným pohybem připravil o meč, který odlétl kamsi 
do barového prostoru, a využívajíc svého pohybu posíleného Sílou, udeřil kolenem protivnici do místa, 
kde jí obličej chránila taktická helma. Byla to obrovská rána, následovaná nelidským křupnutím a Šerá 
Jedijka byla odmrštěna, likvidujíc vybavení a nábytek restauračního zařízení. Zabrak si byl v tu chvíli 
jistý, že ten chroupavý zvuk byla její lebka, ale neměl čas událost vstřebat, jelikož Stalhman se teď 
zaměřil na něj, popadl Sílou kovový stůl za ním a k Punaxově nelibému překvapení ho udeřil do zad, 
pročež útočník sám se proti němu vymrštil, vyrážejíc mu modrý světelný meč, jež se s typickým 
hvizdem deaktivoval. 
 
Vyzyvatel zvedl Punaxe Sílou do vzduchu a začal ho škrtit. Chystal se ho zabít, ale Dee se náhle 
s překvapením všech zvedla a i s omezeným výhledem, který měla skrz prasklou helmu, se na něj 
vrhla bez meče. Ohnal se proti ní rudou čepelí, jenže Šerá Jedijka to čekala a úder vykryla pomocí 
svého pancíře z energo-oceli na pravém zápěstí. Vyzyvatele to v dané milisekundě nesmírně vyvedlo 
z míry, jenže to už Dee soustředila veškerou Sílu i sílu do úderu levačkou a udeřila Stalhmana do 
břicha tak tvrdě jak jen dokázala. Nečekala na výsledek útoku a v setrvačnosti uchopila útočníkovu 
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ruku přehazujíc ho přes záda a v půlce letu připojila další úder do hrudi, jež odmrštil nyní už bezvládné 
Vyzyvatelovo tělo do zatím netknutého prostoru baru.  
 
Dee si sundala taktickou helmu, odhalujíc svoje fialové krátce střižené vlasy ladící s jejíma očima 
stejné barvy, a šla zkontrolovat, jak je na tom její společník. Punax jí v prvém momentu díky šoku ze 
souboje nepoznal, což bylo něco, co jí nesmírně pobavilo. Punax si myslel, že to, co dala Stalhmanovi 
nenápadně do pití, ho mělo omráčit. Dee sdělila, že to dokázalo omráčit i rancora. 
 
Alexi se vrátila na Kamino s armádou klonů. Poslala zprávu Prezidentovi Onbelikovi, aby sem přiletěl. 
Onbelik přiletěl zanedlouho. Alexi s ním oficiálně vyjednala navrácení planety a celé klonové armády 
zpět pod kontrolu Ligy. Když jednání skončilo a Prezident odletěl, Alexi se vrátila na Mandalore. Hned 
po příletu navštívila místo, kde stával dům, ve kterém vyrůstala. Vše tu bylo nyní zničené.    
 
Vyšla z lodi ven, postavila se před ní a zadívala se na ty ruiny, na místo, kde poprvé ucítila Sílu, kde 
poprvé použila blaster. Na místo s tak nepříjemnými vzpomínkami. Zastihla slzu, která jí začala stékat 
po líci, rychle ji setřela rukou. Otočila se a nastoupila opět do lodi. Parťák už na ni nejspíš čeká, bude 
muset najít nějaké msto na přistání nedaleko náměstí. Nastartovala motory a vydala se ke svému lidu. 
 
Vrahos dostal zprávu od diplomata, že planeta Dakshee požaduje za svojí pomoc Lize příliš mnoho 
vojáků. Vrahos se rozhodl, že požadavek bude splněn. Planeta se tedy připojila k Lize. 
 
Darth Erdeg se probudil v tmavé místnosti. Pád do šachty přežil jen díky Orbaliskům, i když stejně si 
zlámal většinu kostí v těle. Obrovskou bolest nevydržel a upadl do bezvědomí. Nyní však jeho tělo 
bylo regenerováno toxiny Orbalisků. Pohlédl na svojí levou ruku – dva ztracené prsty byly nahrazené 
mechanickými.  
 
Do místnosti vešel ten, koho nenáviděl víc než Maluma nebo Xenona. Byl to jeho Irustsiský mistr. Ten, 
který měl být mrtev. Byl nyní více droid, než Zabrak. Viděl v jeho očích hněv, protože to on způsobil 
jeho četná zranění, ale věděl, že oba mají stejný cíl – zničit Sithy.  
 
Erdeg chtěl dokončit to, co bylo cílem rytířů řádu Irustsis, který založil druhý Prezident Ligy – najít a 
zničit Sithy. Protože se však Sithové skrývali, řád byl nakonec rozpuštěn. Mistr se ho zeptal, proč ho 
nedal zabít, když věděl, že žije. Erdeg mu vysvětlil, že potřeboval někoho, kdo vytvoří odboj v případě, 
že bude svržen. Erdeg se mistra zeptal, kde je velmistr řádu. Dozvěděl se, že on je posledním žijícím 
členem – všichni ostatní padli ve válce se Sithy. Velmistrem tedy bude Erdeg, který též povede odboj 
proti Sithské říši. Erdeg se rozhodl, že přestane používat své jméno, aby zakryl svojí totožnost. Nyní si 
bude říkat Erd Irustsis... 
 
Stalhman se probudil o několik hodin později. Byl ve skladišti, připoutaný v masivním křesle. Před ním 
stála ta žena z baru, jejíž Sílu však nedokázal vycítit. Zabrak tu nebyl. Zkoušel se vyprostit, ale marně. 
Podivil se, že ho nechali naživu. Dee mu nabídla práci, která by ověřila jeho schopnosti až k hranicím. 
Bloudí bezcílně Galaxií a zabíjí nuly, hledajíc opravdového soupeře, a v mezičase se upíjí k smrti, aby 
nemusel myslet na minulost. Tahle práce ho dostane do křížku s těmi nejnebezpečnějšími lidmi v 
Galaxii, v těch nejhorších prostředích v Galaxii, v těch nejhorších podmínkách v Galaxii, ale dá mu cíl 
a smysl. A k tomu mu královsky zaplatí... pokud bude dělat, co po něm budou chtít. 
 
Dee mu nabídla test, po něm si rozmyslí, jestli má o práci zájem nebo ne. Stalhman souhlasil. Dee ho 
propustila, ale sdělila mu, že na zápěstích má výbušné náramky – pro případ, že by se jí pokusil zabít. 
Dee mu podala kufřík, ve kterém byla slušná suma kreditů, omračující blaster a zadání mise. Měl se 
vydat na planetu Duro a přivést wookijského pašeráka Gpaara se všemi jeho osobními věcmi. Živého. 
Gpaar je paranoidní, protože se ho již několik Jediů pokusilo zatknout. Sehnal si proto několik tvorů 
Ysalamiri, kteří v jeho okolí blokovali Sílu. Dee Stalhmanovi sdělila, že jeho loď je již opravena a také 
k němu přidělila droida UFP-15, který na něj bude dohlížet. 
 
Punax kráčel do míst, kde se nacházel jeho pronajatý byt. Přemýšlel, jestli mu amulet skutečně 
zlepšuje jeho citlivost na Sílu. Přemýšlel také o označení „Šedý Jedi“, jak ho nazvala Dee. Rozhodl se, 
že si tak říkat nebude – Velmistr Re by s tím nesouhlasil. Také se zamýšlel nad tím, jestli je správné 
stát se žoldákem.  
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Došel až k dveřím své kajuty a vstoupil do ložnice. Na posteli seděla svázaná Vydělená, byla tentokrát 
vzhůru. Zeptal se jí, proč ho vlastně vyhledala. Vydělená však mluvit nechtěla, raději by zemřela. 
Punax jí ale nechtěl zabít, naopak ji uvolnil z pout. Zvedl jí Sílou do vzduchu a přitlačil ji ke stěně. 
Vytáhl světelný meč a namířil jí čepel k obličeji. Znovu se jí zeptal, ale mlčela. Tak jí začal škrtit,  
samozřejmě s hlubokým sebezapřením. Zeptal se jí, jestli její rodiče žijí. Zavrtěla hlavou. Zeptal se jí, 
jestli se s nimi chce setkat. Opět zavrtěla hlavou. Upustil jí tedy zpět do postele, kam dopadla se 
silným vrznutím, popadající dech.  
 
Punax jí ujistil, že jí nechce ublížit, ale musí spolupracovat. Zeptal se jí znovu, kdo ji poslal. Prozradila, 
že to byl její pán Ping. Byla k němu odvlečena do otroctví, když bylo potlačeno poslední povstání 
Vydělených. Ping v ní viděl dobrého bojovníka, proto ji poskytl svému známému z planety Eriadu. Ten 
jí nabídl vykoupení výměnou za Punaxovu smrt. Byla to nabídka, kterou nemohla odmítnout. 
 
Jacky Flintlock vzpomínal na staré časy, hlavně na svou dvojnásobnou zradu Sithů a Jediů. Vytáhl 
dva světelné meče, které kdysi používal při výcviku – jeden s červenou čepelí, kterým zradil Sithy, a 
druhý se zelenou čepelí, kterým zradil Jedie. Uvažoval o návratu ke světlé či temné straně Síly. 
Zároveň ale věděl, že je nyní šéfem velkého gangu, a že to je jeho pravá budoucnost. Rozhodl se, že 
zajde k Wrongy Huttovi. 
 
Huttovo sídlo bylo mnohem honosnější. Wrongy seděl ve křesle, byla tu i jeho manželka, otrokyně a 
strážci. Flintlock je vyrušil, když přišel následován Readym, který nesl krabici s domluvenou zásilkou 
pušek T177. Flintlock po Wrongym chtěl tisíc kreditů, ale ten mu tolik nechtěl dát. Tasil tedy pistoli a 
ohlásil, že odcházejí. Náhle je však obklíčilo 20 sithských vojáků. Flintlock ucítil, jak ho někdo Sílou 
chytil za krk. Byl to sithský Inkvizitor, Anders. Byl tu, aby Flintlocka potrestal za jeho zradu.  
 
Wrongy po Inkvizitorovi chce odměnu za to, že přilákal Flintlocka, ale Inkvizitor odmítá. Naopak 
vyhrožuje Huttovi, že ho zatkne. Wrongy tedy přivolal deset lovců, kteří na sithské vojáky zaútočili. 
Došlo k přestřelce, kterou Jacky a jeho kumpáni využili k útěku.  
 
Huttův lovec chce Jackyho zastřelit, ale nepovedlo se mu to. Jacky ho zabil jako první a pak se 
rozběhl k Wrongymu. Ten tasil pistoli, ale Jacky udělal totéž. Vystřelil a Hutta zabil. Pak zavolal na 
Readyho, aby se okamžitě stáhl pryč.  
 
Flintlockovi se však do cesty postavil Anders. Jacky tedy musel udělat něco, co už dlouho neudělal – 
tasil oba své světelné meče. Jeho výcvik byl sice slabý, ale na Inkvizitora stačil. Pak ale Inkvizitor 
aktivoval rotaci svého dvojitého světelného meče, čímž dostal výhodu. Usekl Flintlockovi ruku. Ready 
vzápětí trefil Inkvizitora do hrudi, ale na jeho zabití to nestačilo. Anders nyní zaútočil na něj. Ready se 
vyzbrojil Flintlockovým sithským mečem a snažil se odolávat. Anders ho odhodil pomocí Síly, ale chvíli 
poté mu Flintlock zezadu zarazil do hrudi jedijský meč. Inkvizitor padl mrtev k zemi. 
 
Flintlock řekl Readymu, aby si vzal Inkvizitorův meč – naučí ho šermovat. Oba pak odešli pryč. Získali 
však mnoho pušek od mrtvých vojáků, i když přišli o jednoho zaměstnavatele. Flintlock si nechal 
udělat protézu místo ztracené ruky.  
 
Vrahos se vydal na planetu Kalee, aby s ní dohodl spolupráci s Ligou. Byl zde uvítán, Kaleeshové 
věděli, že bez Ligy se stanou terčem Sithů. Podmínky spojenectví jim už před časem poslal Prezident 
Onbelik, Kaleeshové ovšem požadovali 100 křižníků na ochranu, což nebylo ve smlouvě. Vrahos je 
nakonec přesvědčil, že 20 křižníků jim bude stačit. Planeta Kalee se tak připojila k Lize. 
 
Xenon nashromáždil informace o Sithské magii a prostudoval vše co šlo. Díky prastarým praktikám si 
svou mechanickou paži nahradil paží mrtvého mistra Brota Jaruse. Dostal zprávu od Dartha Domikra, 
že Lord Malum uprchl a že se už nechce do Sithské říše vracet.  
 

Tu zprávu nečekal. Malum pro něj byl jako druhý otec. Měl v plánu společně s Domikrem a Malumem 
založit Sithský triumvirát – to ale nyní padlo. Občas se cítil stále víc jako válečník, než jako vládce. 
Snil o tom, že stane po boku Lorda Maluma a společně budou vládnout galaxii. Nikdy by ho 
nenapadlo, že on sám svrhne Erdega a stane se vládcem. Stále mu připadalo, jako by Erdega cítil – 
nepředpokládal však, že pád do šachty přežil.  
 

Kontaktoval sithskou akademii na planetě Iridonia a rozkázal Darthu Fredovi, aby vedl ty nejlepší 
válečníky na planetu Corellia a zabil každého, kdo je spojený s Galaktickou ligou. Xenon si pak oblékl 
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Brotovo jedijské roucho, vzal si jeho stíhačku a vydal se na Coruscant. Obrana planety byla stále 
velmi slabá, ještě se tam všichni Jediové nepřemístili. Z trosek chrámu Jediů byl budován nový chrám, 
poněkud skromnější.    
 

Přistál a zamířil si to k budově Senátu. Před kanceláří Prezidenta Onbelika stála ozbrojená stráž. 
Xenon je požádal o audienci u Prezidenta. Stráž mu přikázala, aby si sundal kápi. To však Xenon 
udělat nechtěl a tak je pomocí Síly uškrtil. Vrazil dovnitř. Byl tam Onbelik a vedle něj stál Jedi Mistr 
Dynty, Iridonský Zabrak. Dynty poznal, že Xenon je Dathomirský Zabrak, tedy nepřítel. Xenon si 
sundal kápi a Dynty na něj zaútočil. Než ale stačil provést výpad, Xenon ho bodl do břicha. Dynty padl 
na zem.  
 

Xenon předstoupil před Prezidenta a položil na stůl světelný meč Monteho. Prezident byl vystrašený. 
Xenon mu sdělil, že ten meč mu nechává jako dar. Onbelik jakožto Miraluka je citlivý na Sílu a proto 
by ho Xenon mohl učit. Jediové jsou nespolehliví, například Velmistr Kattos nebo Dynty. Získání 
Coruscantu, které bylo vyjednáno mezi Sithy a Ligou, je ve skutečnosti jen dočasné. Pokud se Onbelik 
přidá na jeho stranu, zachrání si život a navíc získá vysokou funkci v Sithské říši. Xenon Prezidenta 
nechal, aby o nabídce přemýšlel, a odešel pryč. 
 
Onbelik se v noci probudil z noční můry. Viděl v ní smrt Monteho. Odešel do pracovny prohlédnout si 
jeho světelný meč. Když se otočil, spatřil Monteho stín. Lekl se. Musel teď něco zařídit… 
 
Darth Domikro se vrátil na Dromund Kaas. Xenon tu však zrovna nebyl, byl na Coruscantu. Domikro 
se dozvěděl, že jeho rodná planeta Kalee se připojila k Lize.   
 
Fury of the Empire přiletěla ke svému cíli – planetě Odessen. Arrys Laynn se hned po přistání vydal 
do místních ruin, kde kdysi byla Věčná říše. Byly zde památky na Jedie, Sithy, Revana i Císaře 
Valkoriona. Temná strana Síly tu byla silná, ale Arrys si chtěl zachovat rovnováhu. Arrys si všiml, že 
planeta je stále obydlená. Vrátil se proto za Malumem a společně se vydali k nejbližší osadě. 
 
Zde se dozvěděli, že před pěti lety vymřela královská rodina. Na celé planetě panuje anarchie. 
Dozvěděli se, že hlavní město Alliance City se nachází asi 2000 km odtud. Arrys a Malum se tedy 
vrátili do lodě a přesunuli se tam. 
 
Město bylo napůl vylidněné, budovy zchátralé a ohořelé. Malum se napíchnul na místní rozhlas a ke 
všem obyvatelům měl proslov. Mluvil o tom, že přiletěl z daleka a očekával tu ráj. Teď však vidí, že 
planeta potřebuje pomoc – jeho pomoc. Nabídnul obyvatelům ochranu Zlaté říše a sebe jako nového 
Císaře. Obyvatelé pomalu vycházeli na ulici a nakonec začali skandovat a tleskat. 
 
Vrahos dostal od Onbelika za úkol letět na Manaan a najít nové zásoby kolta. Doprovázel ho oddíl pěti 
vojáků. Po přistání se setkali se Selkathy, kteří je odvedli k ponorce. Ponorkou se pak dostali do 
podmořské stanice a vyslali Selkathy, aby zkontrolovali stav těžebního systému.  
 
Dozvěděli se, že kolto je ve větších hloubkách, takže budou potřebovat více strojů. K Vrahosovi přišla i 
druhá část skupiny Selkathů, tato však byla vyzbrojena těžkými zbraněmi. Byli loajální Loko Huttovi. 
Začali střílet a jeden Stormtrooper padl. Vrahos střelbu vykrýval mečem. Jednoho tak zabil, po druhém 
meč hodil a usekl mu tak hlavu. Zbývající tři byli postříleni Stormtroopery a ostatními Selkathy. Jeden 
z nich byl ještě naživu, i když vážně zraněn. Vrahos ho chtěl vyslýchat, ale Selkath si sám vzal život. 
 
Vrahos kontaktoval Onbelika a sdělil mu, co se tu stalo. Ten ho varoval, že na planetě dochází ke 
střetům mezi vládou a místními povstalci. Vrahos a vojáci se chtěli vrátit, ale stanice dostala zásah 
torpédem a začala se potápět. Utekli do ponorky na poslední chvíli a zamířili k hladině. Hned jak se 
vynořili po nich někdo vystřelil raketu. Museli se tedy rychle znovu ponořit a plout někam, kde to bylo 
bezpečnější. 
 
Když se Vrahos s vojáky dostal zpět do města, Selkathové se mu omluvili za ten chaos. Vrahos se 
tedy vrátil zpět na Coruscant, jeho mise byla neúspěšná. 
 
Po souboji na Mandalore se Lalkerr odebral na Yavin 4. Sice přišel o planetu, ale získal spojenectví se 
schopným člověkem. Zrady se zatím obávat nemusí. Během bitvy přišel o mnoho droidů, ale továrna 
brzy vyrobí nové.  
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Teď byl čas najít další planetu k zabrání. Prohledal mapu a nalezl planetu Javin. Měla vládu, ale ne 
vůdce, takže získání diplomatickou cestou zřejmě nebude možné. Lalkerr si vzal menší loď a vydal se 
na cestu. 
 
Když dorazil, pobýval na planetě několik dní. Dozvěděl se, že vláda se skládá z 20 lidí. Začal tedy 
Sílou ovlivňovat mysl osmi z nich. Tím způsobil, že začali být nespokojení s rozhodnutími ostatních 
členů vlády. Nespokojenost brzy přešla i na obyvatele.  
 
V tu chvíli na scénu přišel Lalkerr, který se představil jako vládce několika planet, schopný zajistit jak 
bezpečnost, tak ekonomickou podporu. Začal řečnit proti vládě a lidu nabídl rychlé řešení – zvolit 
vůdce. Lid začal požadovat hlasování o změně politického systému. Lalkerr potom Sílou ovlivnil mysl 
zbývajících 12 politiků.  
 
Hlasování tak dopadlo v jeho prospěch, Lalkerr se stal vládcem planety. Získal tak přístup k místním 
zdrojům a mohl vybudovat větší armádu. Teď už jen musel získat nějakou flotilu, aby armádu mohl 
přesunovat. 
 
Prezident Onbelik dostal zprávu, že mu někdo ukradl jeho jachtu. Když se chystal k odchodu ze svého 
pokoje, začala do něj skrz okno střílet stíhačka patřící mistru Brotovi. Onbelik na poslední chvíli skočil 
do výtahu a sjel do hangáru. 
 
Neprodleně vydal rozkaz 66. Jediové na něj chtěli spáchat atentát, což je zrada. Mobilizoval jednotky 
a přikázal jim, aby zaútočily na chrám Jediů. Potom nasedl do své soukromé lodě a odletěl pryč 
z Coruscantu. Nastavil kurz na Dromund Kaas… 
 
Ligové jednotky obklíčily chrám, ale Jediové (kterých tu ještě nebylo mnoho) si toho všimli a utekli pryč 
z planety. Ti, kteří nestačili utéct, byli zabiti. 
 
Xenon se vrátil na Dromund Kaas, kde Domikrovi daroval dvojitý světelný meč původně patřící mistru 
Brotovi. Za jeho neúspěch ho nijak nepotrestal. 
 
O něco později k planetě přiletěla cizí loď. Ihned vycítil, kdo v ní je. Dovolil jí bez problémů přistát a 
vojákům poručil, aby jejího pilota doprovodili do trůnního sálu. Byl to Onbelik. 
 
Domikro nechápal, proč Onbelik přišel. Xenon mu vysvětlil, že do Monteho meče, který Onbelikovi 
daroval, vložil prastarou Sithskou magii. Onbelikovi se tak začaly zdát noční můry, díky kterým si 
uvědomil, že Jediové nemají šanci vyhrát válku proti Sithům. Onbelik si tak zvolil stranu, na které bude 
skutečně užitečný. Další den ho potají kontaktoval a sdělil mu své rozhodnutí. Xenon mu řekl, aby mu 
dal jednu ligovou loď (onu jachtu), kterou by se dostal pryč z planety. Dále mu poradil, aby najal lovce 
odměn, který by s Brotovou stíhačkou provedl útok na prezidentský apartmán. Díky tomu mohl 
Onbelik označit Jedie za zrádce a vydat rozkaz 66.  
 
Xenon přivítal Onbelika a dal mu hodnost Velkomoffa, přesně jak slíbil. 
 
Agentka Naberrie se pomalu probouzela. První, co spatřila, byl skleněný poklop. Pootočila hlavou a 
zhodnotila situaci – ležela v koltové nádrži. Poslední, co si pamatovala, byl útok. Erdeg jí znehybnil 
Sílou a odnesl sem, aby byla v bezpečí a nepletla se do bitvy. Skrze sklo mohla spatřit opuštěnou, ale 
vcelku uklizenou místnost. Pohnula prsty a nahmatala tlačítko pro samoodpojení z nádrže.  
 
Vystoupila ven, kolto z ní jen kapalo a ona se třásla zimou. Opatrně našlapovala... Nevěděla, jak 
dlouho spala, jak dopadla ta bitva a co se stalo Erdegovi. Myšlenky se jí zběsile honily hlavou, ale 
nenacházela odpovědi. Konečně na jedné chodbě narazila na terminál. Rychle vyťukala lokalizaci a 
nevěřícně zírala: Odessen... Zmateně se odvrátila a pokračovala dál spoře osvětlenými chodbami... 
Najednou se zarazila. Před ní byl velký sál. Uprostřed stála vysoká postava zahalená v černém plášti. 
Shirolian pomalu vykročila směrem k postavě – a ta se pomalu otočila. Byl to Lord Malum. Shirolian 
poklekla a zeptala se ho, co tu dělají a co se stalo s Erdegem.  
 
Malum jí sdělil, že byla dlouho mimo. Pověděl jí, že Erdeg je mrtev, že byl zabit Xenonem. Shirolian se 
rozplakala a začala vzteky mlátit do zlatého koberce. Malum jí dal čas se s tím vyrovnat, může ho také 
pomstít.  
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Raal Kraid přednesl Alexi svůj návrh – založit říši, aby byl Mandalore silnější. Alexi však nechce nic, 
co by z Mandalorianů udělalo agresivní galaktické dobyvatele. Má lepší nápad – utvořit 
Mandalorianskou alianci složenou z nedalekých planet, které se spojí diplomaticky. Alexi už předem 
vytvořila seznam planet, které mají s Mandaloriany dobrý vztah: Garos IV, Sundari, Wayland a 
Bandomeer. Garos IV a Sundari mají mezi sebou nějaké spory, takže pokud je Mandaloriané vyřeší, 
dostanou je na svojí stranu. Kraid věděl o planetě, kterou Alexi na seznamu neměla. Její poloha by 
pro ně mohla být výhodná. Alexi a Nord se vydali na Garos IV a Sundari, Kraid odletěl na onu planetu. 
 
Alexi přiletěla na Sundari. Přistála s lodí, připnula si k opasku ten nový zvláštní blaster s delší hlavní, 
který našla v kufříku od toho podivínského Q a vydala se vstříc hlavnímu městu. Co si tak zjistila o 
planetě, je tu u moci jedna vlivná rodina, která soupeří s další vlivnou rodinou z Garosu. Ovšem jde 
tam jen o něco jako klanovou zášť, ty rodiny nejedou v ničem nelegálním, žádná mafie, nebo 
kriminálníci jako Huttové. Škoda, nelegální činnost by se jí mohla hodit jako případná páka na ně. 
Zvláštní ale je, že mají osobní ochranku, což by mohlo znamenat menší problém, otec by se mohl 
třeba vzpouzet. S tím už si ale nějak poradí. 
 
Dorazila ke dveřím a zarazila se. Jak se chodí na takovéhle návštěvy? Má zaklepat? Rozhodla se, že 
nebude vyvolávat zbytečný rozruch, nejdřív to zkusí v tichosti a po dobrém. Vstoupila tedy do domu a 
hned v hale narazila na zmiňovanou ochranku, šest mužů stejně oblečených se zbraněmi v rukách, 
vzadu za nimi, hádala, bude otec rodiny. Ani se nestihla představit, když na ní majitel domu zavolal, ať 
odejde. Mávla rukou a ochranka, která začala mířit zbraněmi víc nestihla, protože se najednou ocitla 
ve vzduchu a nárazem na stěnu, u které jejich velitel stál, se odebrala do říše snů. Pána domu to 
trochu zaskočilo, nejspíš se moc nesetkával s lidmi, co uměli používat Sílu. Řekla, že přichází 
s nabídkou. To se už ale muži sbírali ze země a znovu na ni začali jeden po druhém mířit. Natáhla 
ruku proti jejich šéfovi, zaťala ji v pěst a zvedla jej Sílou několik stop nad zem. Ve stejném okamžiku 
začal držený muž lapat po dechu. Chroptěl a zmatená ochranka neměla ponětí, co mají dělat. Nebyli 
zvyklí na to, že někdo přímo fyzicky ohrožuje jejich velitele, vždycky se agresoři museli probít nejdřív 
skrz ně, aby se dostali k šéfovi. 
 
Majitel domu na Alexin nátlak přikázal ochrance, aby složila zbraně. Alexi povolila stisk ruky, což 
pomalu jejich šéfa postavilo na zem a uvolnilo jeho hrdlo. Vysílením padl na kolena, ochranka jen tupě 
zírala, zdá se, že na ně dívka udělala větší dojem, než myslela. Zatím to jde celkem hladce, škrcení ji 
tolik neoslabovalo jako u Hellshocka, tenhle neuměl používat Sílu a neměl se tedy jak bránit. 
 
Chtěla po něm, aby ukončil spor s Garosem a spojil se s ním. Obě planety se pak mohou připojit 
k nové Mandalorianské alianci – taková je nabídka Mandalora. Muž byl překvapen, že mluví 
s Mandalorem, představoval si ho jako mohutného válečníka. Uznal však, že Alexi je se Sílou více než 
schopná. Spojenectví s Garosem ale nechtěl. Do místnosti vstoupila starší žena, jeho matka. Muž řekl 
Alexi, aby odešla. Ta se tedy otočila k odchodu, ale zaslechla rozhovor, který muž se svojí matkou 
měl. Bylo zřejmé, že to ona je hlavním strůjcem nevraživosti. 
 
Navázala tedy se ženou kontakt a zopakovala, proč je tady. Žena však nic nechtěla slyšet a přikázala 
ochrance, aby ji vyvedla ven nebo zastřelila. Alexi si tedy připravila blaster, dneska neměla moc v 
plánu jej použít, ale plány se mění. Ovšem je tu menší problém. Chybí tu něco, za čím by se mohla 
krýt. Stejný trik se Sílou znovu použít nechtěla, i když asi bude muset. Připravovala se někam uskočit, 
kamkoli, jen prostě pryč z místa, na které se teď začne střílet. Musí se stát pohyblivým cílem a 
dohlédne na to, aby ji pokud možno netrefili. 
 
Výstřel ale přišel odněkud, kde ho nikdo nečekal. Stará žena se skácela na zem mrtvá. Alexi zůstala 
stát v němém úžasu. Před ní stál pán domu se zbraní v ruce. Alexi byla překvapena, tohle nečekala. 
Muž vysvětlil, že to byla ona, kdo chtěla válku. Když mu Alexi zaručí, že Garos s nimi podepíše mír, 
přidá se k Alianci. Alexi souhlasila. 
 
Nord přiletěl na planetu Garos IV. Přišel vyjednat příměří tím, že zabije hlavu nejmocnější rodiny, která 
je znesvářená se sousední planetou Sundari. Ještě před vstupem do atmosféry kontaktoval hlavu té 
rodiny, Hughanga, a řekl mu důvod své návštěvy. Hughang však žádné vyjednávání nechtěl. Nord 
tedy přistál do jednoho ze čtyř hlavních měst planety.  
 
Po mnoha komplikacích nalezl sídlo oné rodiny. Nebyl tu žádný mafiánský boss, žádné stráže u brány, 
vůbec nikdo. Jako by zrovna měli přestávku. Vešel do sálu. Byl velký, lesklý a skvostný. Hughang 
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seděl ve trůně na vyvýšeném místě, obklopen ostatními členy rodiny. Níže u trůnu bylo mnoho dalších 
osob různých ras, zřejmě poskoci.  
 
Až po chvíli zpoza sloupu vyskočili dva strážní Cereani. Nord chtěl Hughanga trochu vyděsit, takže se 
nechtěl nechat dostat tak snadno. Rozhodl se, že použije svojí vychytávku – tasil dvojici blasterových 
pistolí pomocí neviditelných lanek. Pro nepřátele to vypadalo, jako kdyby je vytáhl pomocí Síly. Než 
stačili strážní cokoliv udělat, každý z nich dostal dvě rány do břicha. Nord na efekt oběma blastery 
zatočil na prstech a vrátil je zpět do pouzder. Při tom všem se ani nezastavil, stále šel rovně k trůnu. 
Tohle na Hughanga udělalo dojem.   
 
Po chvíli Nord přišel až k němu a jemu došlo, že nemá cenu to zkoušet znovu. Postavil se a Nord si 
všiml, že za trůnem stojí ještě někdo, asi nějaký rádce, možná našeptávač. Hughang už stál na svých 
tlustých nohou a začal na Norda křičet. Přesto Nord ale stál klidně a nejevil žádné známky 
znepokojení. Ne že by přes helmu Hughang poznal, jak se tváří, ale Nord se ho prostě nebál. 
Hughang všem přikázal, aby ho obklíčili a zabili. 
 
Z dvou dveří, které byly zasazené nalevo a napravo od trůnu, najednou vybíhali jeho další strážní 
všech možných ras – Twi'lkové, Kel Dorové, další Cerean, i Wookiee. S těmi, kteří už byli na místě, to 
dělalo asi osm strážných. A to jistě ještě nějaké v záloze má. Tohle bude problém, řekla první 
myšlenka, která Norda napadla. Tohle bude sranda, řekla ta druhá. Nord věděl, že to bude obojí. 
Rozběhl se a udělal skluz za nejbližšího člena rodiny toho vypasence. Neměl v úmyslu zavinit smrt 
kohokoli jiného, než bylo třeba, ale taky neměl v úmyslu tu umřít. A kdyby teď aktivoval jetpack, moc 
by to nepomohlo – strážní by toho člena rodiny sestřelili. Hughang mohl zrušit palbu, ale neudělal to.  
 
Strážní začali střílet, několik střel trefilo člena rodiny, ostatní vykryla Nordova Mandalorianská ocel. Na 
konci skluzu Nord tasil jeden blaster a když vstal, chytil člena rodiny a použil ho jako štít. Když 
přestala první salva, vykoukl přes rameno nyní již mrtvoly a začal do stráží střílet. Sejmul tři z nich. 
Obklíčit ho se jim nepodařilo, Nord pokračoval s mrtvým štítem zády ke zdi. Mrtvola byla ale těžká a 
začínala hořet. 
 
Dál tedy musely posloužit sloupy. Nord zastřelil Kel Dora a skočil kotoul za sloup. Hughang byl asi 
trochu nervózní, asi ještě na někoho volal. Nord zaslechl jen slovo Thrakh. Možná jméno. Vykoukl, 
aby střelil ještě jednoho frajera, když Hughang zastavil palbu. Nord stál za sloupem a vyčkával, co se 
bude dít. 
 
Thrakh byl další zabiják. Nord se vyklonil znovu a rychle si všiml, že ten Zabrak se baví s Hughangem. 
Došlo mu, že tam takhle stál celou dobu, jenže Nord neměl dobrý úhel na to, aby ho trefil. Zabrak sáhl 
do pláště a vytáhl světelný meč! Nord se vrátil za sloup, aby si zhluboka povzdechl. Jako by toho už 
nebylo dost. Nord byl připraven na boj. 
 
Zahodil všechno krytí, vyšel zpoza sloupu, jako když přicházel do místnosti, a oběma blastery postřílel 
zbytek stráží. Pomalu přešel do klusu. Sáhl dozadu na opasek a uchopil svůj světelný meč. To už 
sprintoval a aktivoval čepel. Zabrak udělal krok k němu a v tu chvíli se meče střetly. Po chvíli Nord 
poznal, že tento protivník je úplně jiná liga, než Darth Fred nebo Hellshock, a ještě aby ne, když jsou 
oba vycvičení a navíc ovládají Sílu. Narozdíl od těch dvou byly pohyby tohoto protivníka velmi ladné. 
 
Když se pak Nordovi podařilo ideálně zkřížit meče, tak (protože používal jen jednu ruku), odsunul oba 
meče do strany a slabší (tedy levou) rukou vytáhl blaster a namířil ho Zabrakovi doprostřed čela. Byl 
vyřízený. Nord se usmál a prostřelil mu hlavu. Skácel se po zádech na zem strnule jako padající 
socha a s žuchnutím dopadl. Z ruky mu pak vypadl jeho modrý světelný meč. 
 
Hughang náhle vykřikl, že za nic nemůže – za vše může Prerg, který jím prý manipuluje. Prerg stojící 
za ním ho umlčel. Nord pokynul na zbytek rodiny, aby rychle odešel. Hlava rodiny a jeho rádce se 
začali předhánět v obviňování toho druhého. Prerg pak vytáhl blaster a snažil se svého pána zastřelit, 
ale Nord ho vytáhl dřív a střelil Prerga přesně do hlavy. Prerg padl k zemi mrtev a ten špekoun se s 
překvapivou mrštností přehoupl přes opěradlo trůnu, aby mohl zmizet v levých dveřích. Nord byl 
v pravé části místnosti, takže na něj neměl výhled, ale namířil jeho směrem, a když padal přes trůn, 
poslal mu tam pár střel. Všechny skončily víceméně v jednom malém okruhu, některé v trůně, některé 
v Hughangovi. Jenže zřejmě ne moc, protože pak ještě kulhavě a s křikem běžel k oněm dveřím.  
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Těsně předtím, než v nich zmizel, mu Nord poslal několik dalších střel do zad. Podle zvuku padl k 
zemi. Došel k němu, aby se pojistil, že to opravdu nepřežil – nebylo třeba dalšího střílení. Vzal si 
blaster, co mu tam vypadl na zem, a také Zabrakův modrý meč. Neměl v plánu používat dva najednou 
a ani to neuměl, ale záložní se jistě bude hodit.  
 
Raal Kraid se vydal na planetu Velmor nedaleko Mandalorského sektoru. Původně chtěl přistát poblíž 
hlavního města, ale zrovna tu byla noc, tak raději zamířil do méně obydlené oblasti. Hned po přistání 
k němu zamířila skupinka místních domorodců, Velmoců. Dozvěděl se od nich, že na planetě nyní zuří 
válka. Většina lidského obyvatelstva vedená Velmocy stojí proti vládci planety.  
 
Raal neměl o politickém dění na Velmoru ani tušení, nové informace pro něj ovšem byly více než 
potěšující. Okamžitě dostal nápad. S vůdcem Nové generace, jak si tito rebelové přezdívali, 
zkonstruoval pro obě strany výhodný plán. Jakmile bylo vše dohodnuto, kontaktoval Kraid Mandalore s 
prosbou o pár tisíc vojáků. Během asi jednoho zdejšího dne přiletělo na Velmor několik 
mandalorianských výsadkových lodí, přičemž v nichž nashromáždění Mandaloriané se přidali k 
povstaleckým vojákům, a společně se vydali na pochod do hlavního města. Jejich cílem bylo sídlo 
vládce, který měl až do teď na Velmoru technologickou výhodu, po příchodu mandalorianských posil 
ale značně zaostával. Bitva o hlavní město Den Velmor netrvala dlouho, během pár hodin už byl 
korunován nový král, který, podle dohody, připojil Velmor k Mandalorianské alianci. 
 
Raal a výsadkové lodě s Mandaloriany se vydaly zpět k Mandaloru oznámit radostnou zprávu novému 
Mandalorovi, Alexi. 
 
Po návratu na Mandalore zašla Alexi do vládní budovy, kde na ní již čekali Nord s Kraidem. Dozvěděla 
se od nich, že jejich mise byly úspěšné. Nesnášela, když si měla hrát na velkého politika a velitele. 
Politika obecně ji nijak zvlášť nepřitahovala. Líbil se jí ten adrenalinem naplněný život lovce odměn, 
představa nudného jednání někde v budově Senátu ji děsila. Nyní se ale stala Mandalorem, pro dobro 
jejího lidu. Naštěstí úřad Mandalora ji nijak nesvazuje, stále může žít svůj život naplno, jen má teď 
několik povinností navíc. Přemýšlela, jak by se na ni teď tvářil její otec. Měla se stát vůdcem klanu 
Itera, dotáhla to dokonce mnohem dál. 
 
Nord navíc potvrdil, že připojí planetu Jakku, s jejímiž vůdci má dobré vztahy. Alexi pak odešla. Prošla 
chodbou a namířila si to ven z budovy. Ocitla se na sluncem zalitém náměstí, dnes již vyčištěném, 
nebylo tam ani stopy po nedávném poměřování sil s Lalkerrem, místo uprostřed, kde donedávna stála 
nadživotní socha předchozího Mandalora, zelo prázdnotou. Nord s Kraidem jí byli v patách a objevilo 
se i pár zvědavců jak z řad těch, kdo pracoval ve vládní budově, tak i obyvatel domů.  
 
Dívka přešla doprostřed náměstí. Zvědavců kvapem přibývalo, jako kdyby věděli, že se něco chystá. 
Alexi měla krátký proslov, ve kterém oficiálně ohlásila založení Mandalorianské aliance.  
 
Vrahos poslouchal zasedání Senátu. Senátor z Utapau prohlásil, že po zmizení prezidenta Onbelika 
bude vládnout Senát. Tento výjimečný stav bude trvat až do konce války. Hlavní planetou Galaktické 
ligy bude Corellia. Vrahos toho senátora znal. Byl jeden z těch, kteří nešli uplatit ani zastrašit. 
Onbelikův rozkaz 66 neměl tak dlouhého trvání. Senátoři poznali, že byl vydán bezdůvodně a že 
Onbelik ho vydal nejspíš z nátlaku Sithů. 
 
Malum jakožto Zlatý císař nechal povýšit své loajální spojence do šlechtického stavu. Nyní s nimi 
v zasedací místnosti projednával další tahy. Byl čas provést první expanzi. Kdokoliv, kdo se proti nim 
postaví, bude nepřítel. Arrys dostal za úkol získat Zakuul. Stomun má získat Lamaredd. Indi Sarahie 
má získat planetu Excarga, v jejím hlavním městě Zogoto se již nacházejí jejich agenti. Pherenike byla 
vyslána na planetu Pzob, kterou obývají Gamorreani. Shirolian byla poslána na planetu Rothana, aby 
získala zdejší průmyslová centra. Malum se zatím vydá na planety Siskeen, Hypori a Kowak.  
 
Siskeen byla opuštěná planeta, která dříve sloužila pro výcvik vojsk. Malum přiletěl s cílem tuto funkci 
obnovit. Císař Malum měl přebytek zdrojů a armáda bude potřeba pro budoucí expanzi Zlaté říše. 
Pověřil generála, aby vše uvedl v provoz. 
 
Arrys se vydal na Zakuul na palubě obchodní lodi, která tam pravidelně létala. Od obchodníků se 
dozvěděl mnoho o její historii, kultuře a technologii. Svojí slávu však měla už dávno za sebou. Zamířil 
do hlavní města Spire, známého také jako Zakuul City, kde si smluvil schůzku se zdejším diplomatem. 
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Sdělil mu, že spojenectví bude spíše obchodní. Po dvou dnech vyjednávání planeta souhlasila, že se 
ke Zlaté říši přidá a bude pro ní vyrábět zbraně. Požadovala za to import potravin. Arrys vše sdělil 
Malumovi a začal zkoumat starý holocron, který obsahoval informace o Věčné říši, Valkorionovi a 
Revanitech.   
 
Hypori bývala v Klonových válkách velikým zdrojem droidů, kteří by v Zlaté říši neměli chybět. Planeta 
nebyla příliš osídlena a tak se dobrovolně připojila ke Zlaté říši. Malum zde nechal obnovit továrny na 
droidy. Požadoval nový typ droidů, který bude uvažovat jako inteligentní voják. Výzkumníci, kteří dříve 
pracovali pro Ligu i Sithskou říši, se pustili do práce. Tito Zlatí droidi by měli být vybaveni těmi 
nejefektivnějšími zbraněmi.  
 
Kowak byla divoká planeta plná deštných lesů. Žilo zde mnoho neinteligentních tvorů. Huttové odsud 
měli své Kowakské opičí ještěrky. Zlaté říši ale jde o polohu této planety, nikoliv její faunu. Císař 
Malum zde nechal vybudovat základny, které mohou v budoucnu dobře posloužit. Kowak se připojil ke 
Zlaté říši a Císař Malum zamířil zpět na Odessen, aby se zde shledal se svými spojenci. 
 
Shirolian stála u okna, ruce za zády. Její pohled se upíral na prázdnotu vyplněnou hvězdami. V duchu 
si přehrávala celý svůj život. Vzpomínky na Lorda Maluma, Erdega, Domikra a na schopného vyslance 
Arryse. Ti všichni nějakým způsobem ovlivnili její život. Lord Malum byl pro ní jako otec, zachránil ji a 
většinou jí šetřil své krutosti. Teď pro něj letěla dobýt Rothanu, ledovou planetu kdesi v zapadlém 
koutě galaxie. Otočila se a přešla ke stolu kde ležel datapad s holografií Erdega. Vzala ho do rukou 
a... mrštila jím o zem. Nemohla, nechtěla na něj myslet nebo se opět rozbrečí... Ano i chissové mohou 
plakat... rudě krvavé slzy... Raději se posadila a poslala přátelskou zprávu lordu Domikrovi. Ačkoliv 
byli formálně proti sobě, stále zůstávali přáteli – tajnými samozřejmě. Hned co stiskla tlačítko „odeslat“ 
se ozval počítačový hlas, který informoval, že se blíží k planetě Rothana. Shirolian kývla a šla se 
obléct do teplejší důstojnické uniformy, která byla bílá jako sníh a ostře tak kontrastovala s její modrou 
pletí... 
 

Loď přistála a Shirolian se svým doprovodem zamířila do těžební základny na Rothaně. Nechala si 
zavolat jejího velitele. Personál základny kvapem odběhl a vzápětí přivedli vysokého muže v černé 
uniformě. Jmenoval se Devereux. Shirolian si s ním chtěla pohovořit v soukromí. Devereux jí beze 
slova nabídl rámě a Shirolian se do něj zavěsila. Společně odkráčeli do patra, kde se posadili na 
pohovku, a Shirolian začala vysvětlovat účel své návštěvy. Devereux soustředěně poslouchal a mlčky 
zvažoval pro a proti. Chtěl vidět smlouvu, Shirolian mu podala datapad. Devereux četl a jeho výraz 
prozrazoval nesouhlas. Shirolian se v duchu zakabonila – tohle budě těžší, než si myslela. Posunula 
se na pohovce blíž k němu a svou dlaň položila na jeho předloktí. Řekla mu, že pro někoho tak 
inteligentního jako je on není třeba tu smlouvu zdlouhavě studovat. Vše podstatné je v úvodu. 
 

Devereux se na ní hladově podíval a Shirolian pochopila. Odtáhla se a rukou zajela do kapsy odkud 
vytáhla nejnovější výkřik techniky – AMT back-up. Maličká pistole se smrtícími účinky. V mžiku jí 
přitiskla k Devereuxově hlavě a začala mu vyhrožovat zabitím. Devereux vytřeštil oči a okamžitě 
připojil pod smlouvu svůj podpis. Shirolian odtáhla zbraň a podala mu ruku k políbení. Potom 
spokojeně odkráčela zpět na loď. Lord Malum bude pyšný... Rothana se tímto oficiálně svěřila pod 
ochranu Zlaté říše... 
 

Stomun měl jasný cíl, planetu Lamaredd. Už dlouho zde vládla zločinecká organizace, jejíž velkou 
část tvořili Rodiani. Stomun přiletěl do města Bartyn's Landing, kde už na něj čekal informátor Zlaté 
říše. Sdělil mu, že gang se sejde v místním skladu. Sklad se nacházel v jižní části města, ve které bylo 
méně rušno. Když sem Stomun přišel, zjistil, že dveře od skladu jsou otevřené.  
 
Proklouzl mezi dveřmi a schoval se u beden s pašovaným zbožím. Čekal tři hodiny, než se ve skladu 
objevila parta pofidérních Rodianů. Bavili se o momentální politické situaci. Věděli, že Zlatá říše se 
rozrůstá a nebýt gangu, tato planeta by se k ní jistě přidala. Stomun v tu chvíli vyšel ze stínu. Sáhl po 
blasteru a zamířil na vůdce. Rodiané se připravovali ke střelbě. Měli však to neštěstí, že nad nimi 
visela obrovská dřevěná krabice jejich čerstvého zboží. Stomun si toho všimnul a vypálil blasterem 
směrem na lano, které krabici drželo. Z Rodianů zbyla jen rudá skvrna vytékajíc zpod neporušené 
krabice.  
 

Stomun se vrátil zpět na svou loď, kde informoval Císaře Maluma o tom, že planeta se ke Zlaté říši 
přidá bez odporu. Sdělil také, že se na Odessen už nevrátí. Vydá se prozkoumávat hluboký vesmír.  
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Hraběnka Indi Sarahie se vydala na planetu Excarga, do města Zogoto. Zamířila si to k tajné skrýši 
agentů Zlaté říše. Identifikovala se droidovi, který hlídal dveře, a vstoupila dovnitř. Zjevně tu nikdo tak 
vysoce postavenou členku Zlaté říše nečekal. Setkala se s velitelem a začala s ním jednat o tom, jak 
planetu připojit k říši.   
 
Po vyhnání Jediů z Coruscantu se zde na nějaký čas usídlil Xenon. Učil Onbelika, jak se ubránit 
světelným mečem, jeho zabracká stráž ho učila bojová umění. Onbelik se pod jeho vedením změnil 
k nepoznání. Vojenská uniforma mu padla více, než oblek coruscantské aristokracie. Onbelik od 
Xenona dostal rozkaz připravit říšskou flotilu na bitvu o planetu Manaan. Xenon též věděl, že ne 
všichni Jediové byli během rozkazu 66 v chrámu, mnohým se podařilo uniknout. Vydal proto rozkaz, 
aby byli nalezeni a zabiti.  
 
Xenon vzpomínal na dobu, kdy byl sám učedníkem. Po tréninku následovaly velice nebezpečné úkoly, 
kterými si ho chtěl Lord Malum prověřit. Bojoval proti několikanásobné ozbrojené přesile vojáků, sám a 
beze zbraní. Poté se střetl poprvé tváří v tvář Jediovi. Byl to pouze padawan, ale i Xenon byl v té době 
pouhý začátečník. Aktivoval svůj červený meč, který si vlastnoručně vyrobil, a vyběhl na svého 
oponenta. Brzy mu usekl obě nohy. Neschopný pohybu ho prosil o rychlou smrt. Zmínil se mu, že Lord 
Malum zabil jeho mistra, také rychle. Xenon cítil, že mluví pravdu, ale bylo mu zle ze všech těch 
jedijských řečí, už od chvíle, kdy ho Velmistr Re odmítl jako mladého vzít spolu s Punaxem do řádu, 
jelikož ve něm cítil temnotu. Nespletl se – a to se právě Xenon chystal tomu padawanovi dokázat. 
Odhodil svůj meč a pomocí Síly ho začal škrtit. Přitáhl si jeho i svůj meč a usekl mu i obě ruce. V tu 
chvíli se objevil Lord Malum, který padawana okamžitě zabil svými blesky. Vyčetl Xenonovi, že když si 
bude se svými soupeři hrát, může ho to jednou přijít draho. Na druhou stranu chválil jeho šermířské 
schopnosti a daroval mu velmi zvláštní meč, prastarý Darksaber, bez ohledu na to, že jeho oficiálním 
učedníkem byl Lord Erdeg. 
 
Pocit, že Erdeg mohl přežít pád do šachty, do které ho shodil, byl stále větší. Víc ho ale trápil fakt, že 
se Lord Malum odmítl přidat k jeho novému impériu. Naprosto nečekané. Snil o tom už tolik let, že 
spolu budou při vzniku nového impéria. Sám mu to tenkrát v jeskyni řekl. Fakt, že tento plán změnil, 
Xenona hluboce zklamal.  
 
Musel myslet na svého bratra Punaxe. Došlo mu, že dříve či později se znovu střetnou. Tentokrát však 
jako dva zástupci opačných stran v souboji. Bylo mu jasné, že ať souboj dopadne jakkoliv, nikdy se s 
tím nesmíří. Snažil se svého bratra zlákat na temnou stranu, ale jeho přesvědčení je silné. Nemá na 
vybranou, musí se s ním utkat, nebo že by se mýlil? V tu chvíli mu došlo, že tyhle problémy může 
vyřešit i jinak, tedy pokud se jeho smysly nemýlí. Zavolal si Sapeliho. Nic netušící Zabrak se uklonil a 
Xenon aktivoval svůj meč… 
 
Domikro přemýšlel o aktuálních událostech. Nejen, že se Malum odmítl připojit k jejich říši, ale zmizeli i 
jeho přátelé Erdeg a Shirolian. Erdeg byl údajně mrtvý, ale Domikro tomu nevěřil. Byl příliš mocný a 
navíc pořád cítil jeho přítomnost někde ve vesmíru. O Shirolian žádné informace neměl a pokud bude 
chtít dokončit svou cestu na temnou stranu Síly, tak se jí bude muset vzdát jako všeho ostatního, na 
čem mu záleželo. Pak ale od Shirolian dostal zprávu. Byla stále naživu. Odepsal jí. 
 
Pak si vzal svoji kaleeshskou masku a holokomunikátor a odešel z ubikace do své lodi, bez kapitána a 
další posádky. Potřeboval čas na rozmyšlenou, někde, kde ho nikdo nenajde. Ani Xenon, ani Malum, 
ani Jediové...  
 
Odletěl na Kalee. Ta sice nyní patří Lize, ale pobývat na ní pro něj nebude problém. Přistál v hlavním 
městě, ve kterém to stále fungovalo jednoduše. Obyvatelé, lidé z paláce a náčelník. Nic více, nic 
méně. Kaleeshové dodnes žijí na základě starobylých tradicí, které i on zcela respektoval. Zůstane tu 
pár týdnů, aby dokončil rituály, kterými jako malý neprošel, a odpočinul si.  
 
Vrahos byl v novém chrámu na Tauuk. Zbylo už jen 67 Rytířů a 52 padawanů, ale mladých učedníků 
bylo hodně. Vrahos šel za mladým padawanem jménem Tolk, aby mu řekl, že se stane jeho mistrem, 
pokud to Velmistr dovolí. Tolk to přivítal s radostí. Vrahos pak odešel meditovat. Mezitím dostal 
informaci, že planeta Axxila se možná přidá k Lize. 
 
Jak se Punax od Vydělené dozvěděl, skutečně někdo touží mít jeho hlavu na svém stole. Do rána s ní 
již nemluvil. Dobrou zprávou bylo, že se ho nepokusila znovu zabít – nejspíš si uvědomila své 
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omezené možnosti. Ráno však debata pokračovala. Vydělená netušila, kdo a proč by Punaxe chtěl 
zabít. Punax se také podivil tomu, že by Rylothští Sithové chtěli potlačit povstání Vydělených, když oni 
spíš revoluci podporují. Vydělená však o Rylothských Sithech nic nevěděla. Na to se prý Punax musí 
zeptat Pinga. Punax se rozhodl, že poletí na Arkanii. 
 
Na Arkanii byl jen jednou v životě a to ještě během svého výcviku. Teď přiletěl poblíž jejího hlavního 
města, Adascopolis. Ač se, podle jeho společnice, napjaté vztahy mezi rasami již uvolnily, Vydělení 
stále neměli přístup do hlavního města. Proto zamířili do nedaleké těžební kolonie, která se nacházela 
pár mil od Adascopolis. Pokud člověk nikdy nebyl v takovémto ghettu, těžko si v něm dokáže 
představit život. Životní úroveň zde byla o mnoho nižší, než v takovém přístavním městě Novania, 
které navštívil před lety.  
 
Vydělená ho vedla uličkami špinavého ghetta. Bezdomovci, prostituce a alkoholismus byly vidět všude 
možně. Vydělená se ho snažila uklidnit, že takto to vypadá jen v této části města. V místech, které 
spravuje starosta, to vypadá lépe. A měla částečně pravdu, chvílemi se objevovaly i provizorní 
policejní jednotky a, ač bezdomovců byl stále dostatek, špína z ulice pomalu mizela. Zhruba v centru 
těžební kolonie zahlédli malou kliniku, praskající ve švech, která stále vypadala přívětivěji než 
umírající v zapadlých uličkách. A byl to první veřejnosti přístupný dům, ve kterém nebyl provozován 
bar nebo noční klub. A že bylo v těžební kolonii takových podniků hodně – víc, než Punax viděl 
kdykoliv předtím ve svém životě, možná i dohromady. Životní styl dělníků z arkanijských dolů byl 
víceméně jasný.  
 
Vedle kliniky stála nízká budova, jejíž přední vchod hlídali dva ozbrojenci (několik jich hlídalo i 
samotnou kliniku, občas se tam objevily nějaké problémy, ale jinak prostředí ghetta vypadalo celkem 
mírumilovně). Vstoupili do budovy, uvnitř se objevil prostor podobný jakési kapli. O malý stůl se na 
konci dlouhé místnosti opíral muž, velmi vysoký Vydělený. Punax k němu přistoupil a on mu hlavou 
pokynul k usazení se. Tak taky udělal. Muž se jmenoval Vul, vedl tuto těžební kolonii. Punax mu 
vysvětlil, proč je tady. Vul Pinga zná, je to místní aristokrat. Žije ve městě, kam Vydělení nemohou. Vul 
poznal, že Punax je Jedi – podle meče a stylu pohybu. Vul měl nápad, jak se za Pingem dostat.   
 
Než se s nápadem vyslovil, Punax si opět vzpomněl na to, jak on a Velmistr Re cvičili. Tehdy ještě 
nebyl Velmistrem, ale byl to ten nejsilnější a nejmoudřejší Jedi, kterého kdy poznal. Jde skutečně mistr 
Řádu poznat jen podle chůze? Re by mu to určitě vysvětlil, vždyť při každém kroku by měl být 
bojovník Řádu ostražitý, pokud má nebo nemá šestý smysl. Proud myšlenek přerušil opět Vul.  
 
Vul sdělil, že by se jim hodil skvělý bojovník. Punax však odmítl, už pracuje pro Dee. Vul mu pak 
vyložil svůj plán. Uvolněné vztahy mezi plnoprávnými a neplnoprávnými obyvateli planety vyústily do 
kandidatury nového politického subjektu do vlády Arkanie. Zde však není klasická demokracie, 
zásadně zde vládnou ti nejschopnější a rozhodně mezi občany neprobíhají žádné volby. Jejich 
kandidát, princ Hallister, už dokázal ve vládě získat dostatečnou podporu, aby se mohl ucházet o post 
předsedy planetární vlády. Jenže jeho protivník se dlouhodobě těší podpoře tradiční aristokracie, která 
s reformní většinou drasticky nesouhlasí. Objevují se spekulace, že pokud by současný vládce 
Arkanie zmizel, mohla by tradiční vrcholová společenská vrstva ztratit pevnou půdu pod nohama a 
místo by získali Hallister a jeho osvícené společenství.  
 

Punax však nehodlal vládce zabít, i když mu Vul řekl, že je to tyran, bez kterého by se konečně 
Vydělení a další osvobodili. Kdyby zemřel, občanská válka prý nehrozí. Punax souhlasil s Vulovým 
plánem a nazítří už byl v čele osmi lidí, které Vul považoval za své nejlepší muže. V jednom poznal 
hlídače z kliniky, ale nahlas nic neřekl. S Punaxem šla i Vydělená, které se stále nezeptal na jméno. 
Chtěla se s Pingem potkat. Dostat se na hlavní nádraží nebylo příliš těžké, když podplatili pár 
přepravců exotického zboží.  
 

Když na město padla tma, opustili sklad, do kterého je umístili v době, kdy byli ukryti v bednách. 
Cestou se museli vyhýbat početným hlídkám. Tedy dokud nedorazili do správní čtvrti, tam ostraha 
polevila, zřejmě z logické chyby, že žádný vetřelec si netroufne jít tak hluboko do města. Když se 
Punax s úlevou ohlédnul, zjistil, že Vydělená někam běží. Přikázal komandu, aby se ukryli a vyrazil za 
ní, jelikož ohrožovala bezpečí celé akce. A to ohrožení nabylo na vážnosti ve chvíli, kdy vyrazila dveře 
jedné vilky a vnikla dovnitř. Běžel za ní a po cestě míjel služebnictvo vilky v bezvědomí – byla velice 
důkladná. Vyběhl do druhého patra domu a spatřil Vydělenou, jak drží nůž přímo u krku 
dlouhovlasého muže s bílými zorničkami a žlutou pokožkou. Byl to Ping, podle toho, co mu Vydělená 
popsala.  
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Punax jí řekl, aby ho pustila, že ohrožuje celou operaci. Potřeboval Pinga živého. Vydělená stiskla rty 
k sobě a zavrtěla hlavou na znamení nesouhlasu. Ping jí při tom oslovil jejím jménem, Titania. Ping, 
prvotně zaskočen tím, že mu jeho otrokyně nebyla poslušná, už začínal počítat s tím, že dnes k 
žádnému podřezávání nedojde. Punax cítil, že Titania uvolnila svou potlačovanou bolest. Tolik bolesti. 
Ping jí musel mnohokrát ubližovat. Punax neměl na vybranou, její vůle zabít teď už nebyla tak silná, 
ale ona byla nepředvídatelná. Použil Sílu na ovlivnění její mysli – přikázal jí, aby odhodila nůž a 
ustoupila dva kroky dozadu. Tak se také stalo.  
 
Jakmile odstoupila od Pinga, ten ihned sáhl po blasteru, který se válel na jeho pracovním stole. Zbraň 
si Punax přitáhl Sílou a než se otrokář na něco zmohl, střelil ho do nohy. Pak blaster vyhodil 
otevřeným oknem ven. Punax se chtěl na něco zeptat, ale musel uhnout hlavou. Právě v tu chvíli mu 
totiž místem, kde měl hlavu, prolétal obušek policisty, který vběhl do místnosti a překvapivě rychle 
rozpoznal, co se děje. Rychlým otočením situace ho Punax jednou ranou do hrudi poslal do 
bezvědomí. Nebyl ale sám, k domu si to už musely hrnout hordy členů pořádkové služby.  
 
Zeptal se Pinga, kdo ho chtěl zabít. Ping ale nic říct nechtěl. Punax tedy začal vyhrožovat. Ping tedy 
nakonec prozradil, že dostal zaplaceno od Ludovica Tarkina z planety Eriadu. Byl to Rylothský Sith. 
Punax se jim prý míchá do záležitostí na Kiffu, proto ho chtějí zabít.   
 
Punax cítil, že dočasné bezpečí je to tam, takže popadl zničenou Vydělenou a vyběhl z domu, 
táhnoucí za sebou něco, co připomínalo jakousi apatickou figurínu. Dorazili ke spojencům, jejichž 
vedoucí Punaxe hned zkritizoval pro opožděnost, ale byl to jen chvilkový spor, po kterém ocenili, že se 
policie stáhla k domu otrokáře. Dům vládce byl trochu větší a mnohem lépe zabezpečený, ale kvalitní 
vybavení jim dovolilo dostat se na něj ze střechy vedlejší budovy. Slanili do oken a zaskočili vládce 
takříkajíc v ohni. Omráčit ho trvalo jen chvíli a za několik minutek ho odnášeli ze čtvrti zabaleného v 
koberci. A ještě další dva koberce pro osoby, které s ním byly v místnosti. Bedna, do které ho naložili 
a zavřeli, na sobě měla uvedený jasný cíl – Tatooine. Mířila totiž k Huttům a ti už budou vědět, jak si s 
neočekávaným dárkem poradit. Sami se zavřeli do beden, které měly být odeslány do těžební kolonie, 
a brzy byli zpět v kapli.  
 
Druhý den se Punax dozvěděl, že Hallister se stal novým vládcem planety Arkania. Jako jedno ze 
svých prvních nařízení rozhodl o uznání Vydělených za občany země a povolil jim přístup do města. 
Ač se to zpočátku setkalo s nepochopením v očích Čistokrevných, brzy každý uznal, že pokud má být 
moderní země, má být i moderní myšlení jejího obyvatelstva. Nyní kosmopolitní Arkania se definitivně 
otevřela světu a Punax byl o čtyři dny později zvolen Generalissimem. Teď už věděl, že na jeho cestě 
je tohle významný krok. 
 
Onbelik cítil, že se něco blíží. Raději se připravil. Nařídil strážným, aby mu přivedli svázaného Jedie. 
Po krátkém rozhovoru vytáhl prastarou sběratelskou čepel a Jedie s ní zabil. Informace, které se od 
něj dozvěděl, předal Xenonovi. Droidovi BB-10 nařídil, aby připravil křižník pro let na Nar Shaddaa. 
Tam Onbelik nabídl sto tisíc kreditů za Vrahosovu hlavu. 
 
Alexi seděla v zasedačce a nad něčím dumala. Pořád neví, kolik Jediů vlastně přežilo ten prvotní 
masakr na Coruscantu, když zaútočili Sithové. Jestli vůbec někdo přežil a co se stalo s jejím přítelem. 
Kdyby byl naživu, dal by jí dávno vědět. Už se pomalu smiřovala s faktem, že její dávný zachránce a 
poslední dobou onen speciální kontraktor nepřežil.  
 
Ze snu ji vytrhlo zapípání a na příručním komunikátoru ležícím na stole před ní se objevila 
holoprojekce. Byl to on – Velmistr Darrel Karn. Jeho zpráva byla kódovaná, takže nikdo další ji nemohl 
zachytit. Karn se omluvil, že o sobě nedal vědět dřív. Kvůli válce neměl čas. Dlouho meditoval nad 
bezvýchodností této situace. Řekl Alexi, aby přiletěla na planetu Tauuk, kde mají nyní Jediové své 
tajné sídlo. Jediů je málo a zoufalá doba si žádá zoufalé činy, řád Alexi potřebuje. Na oplátku by mohl 
Karn Alexi pomoci s výcvikem.   
 
Alexi vstala a vydala se do lodi, ale nejdřív v rychlosti zprávu smazala. Nedala nikomu vědět, co a jak, 
a v tichosti se vytratila, namířila si to na souřadnice, které jí Karn poslal se zprávou přímo do navigace 
lodi. 
 
Velmistr Darrel Karn předstoupil před řád Jediů, aby učinil prohlášení. Galaxie se pomalu utápí ve 
stínu války a Jediové nemají zrovna výhodné postavení. Aby dokázali navrátit rovnováhu Síly, aby byli 
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schopní cokoliv změnit, je nutné věci začít dělat jinak. Prezidentova zrada nebude zapomenuta a 
nutno přiznat, že to byl jen jeden z faktorů, který Jedie dostal do této situace. Karn dlouhou dobu 
meditoval o možnostech Jediů. Provedl tyto změny: Rytíř Bane byl jmenován hlavním vojenským 
stratégem. Mistr Artax a Rytíř Variion Lightseeker byli povýšeni na Vyšší mistry, Karnovy zástupce. 
Jediové se nyní musí soustředit na udržení toho, co mají.  
 
Darrel Karn poté Jediům představil Alexi. Alexi přiznala, že jako lovkyně odměn tajně odstranila 
mnoho nepohodlných politiků. Nyní je však Mandalorem a bude stát na straně Ligy a Jediů. 
Lightseeker Alexi poděkoval. Omluvil se za svojí dlouhou nepřítomnost. Velmistr Karn ho poslal na 
misi do vnějších soustav. Kontakt měl celou dobu pouze s ním. Proto většinu flotily nechal pod 
velením Rytíře Banea. Úkolem Lightseekera bylo najít neobydlené planety, na kterých by se řád Jedi 
mohl ukrýt. Tuto misi však nedokončil. Měl problémy s komunikací s Velmistrem, zprávy musel posílat 
přes lovce Fana Hellhuntera.  
 
Když Onbelik vydal rozkaz 66, Lightseeker přežil jen díky varování od Hellhuntera. Když za ním letěl 
na planetu Sullust, jeho stíhačka byla sestřelena. Hellhunter ho zachránil. Lightseeker však přišel o 
levou ruku, nyní má kybernetickou protézu. Někteří však za Onbelikovu zradu zaplatili mnohem více.    
 
Alexi se potom setkala s Karnem, aby mu ukázala své schopnosti Síly. Karn ji přirovnal k Šedému 
Jediovi, ale hodlá jí učit schopnosti světlé strany. Po tomto setkání se Alexi vrátila na Mandalore, kde 
jí už očekával Nord. Byl naštvaný, protože mu neřekla, kam letí. Alexi mu sdělila, že Karn stále žije. 
 
Lalkerr sestavoval flotilu, ale bylo to složité. Rozhodl se, že bude sbírat staré lodě z dávných bitev. Po 
několika měsících hledání dal dohromady celkem slušnou flotilu schopnou ochránit tři planety – 230 
lodí původem z Nové Republiky, Nového Impéria, od pašeráků a soukromých majitelů. Stíhačky jsou 
budovány v továrně na droidy. Lalkerr vydal rozkaz, aby na paluby lodí byli přiděleni droidi, vše musí 
být kompletně automatizované. 
 
Lalkerrovy ozbrojené síly byly však i tak slabé. Musel se přidat na něčí stranu. Alexi byla dobrým 
spojencem, ale prý se přidala na stranu Jediů, které Lalkerr považoval za slabé. Ale byli pořád lepší, 
než Sithové. Rozhodl se, že požádá Alexi, aby mu zařídila audienci u Jediů.   
 
Lord Malum měl nečekanou návštěvu – Dartha Freda. Fred se musel hodně snažit, aby jeho pozici 
odhalil. Před pár týdny, při odletu z Roniky, přemýšlel, jak by mohl Maluma vypátrat. Na Iridonii dostal 
nové rozkazy od Xenona, ale žádné zprávy o Malumovi. Když se Fred vyptával na události v galaxii, 
Xenon mluvil hlavně o nadcházející bitvě a zmínil se i o lodi, kterou Darth Domikro pronásledoval po 
Corellianské trase. Loď nakonec uprchla a zamířila do neznámého Divokého vesmíru. Když se zeptal 
o jakou loď šlo, neodpověděl mu.  
 
Stopu možná měl, ale stále nevěděl, kde začít. Nemohl prohledat každou planetu v Divokém vesmíru 
a ani Garon tam neměl žádné kontakty. Prozatím to však nechal být. Po čase začaly chodit z 
Divokého vesmíru znepokojivé zprávy. Mluvilo se v nich o nějakém spasiteli, který zničí Jedie i Sithy. 
Nevěděl, co je na tom pravdy, ale pár z planet přestalo obchodovat z vnějším vesmírem. Fred nejprve 
myslel, že jde o B-arta. Zatím to vypadalo, že Jediové i Sithové zprávy z Divokého vesmíru i B-arta 
zcela ignorují a mají plné ruce práce sami se sebou. Bylo otázkou času, než mezi nimi proběhne bitva, 
té se ale Fred účastnit nehodlal. Měl v planu zjistit, co se tam dole děje. Rozhodl se proto vyzkoušet 
Hutty na planetě Nar Shaddaa.  
 
V Hutta Town našel zdejšího šéfa gangu. Normálně by čekal několik hodin, než by ho za ním pustili, 
ale když zjistili, že jde o Sitha, vzali ho za ním hned. Fred se hlavně vyptával s jakými planety 
obchodují v Divokém vesmíru. Byly to jenom tři planety: Rothana, Kowak a Roon. Nejdříve se rozhodl 
vydat na Rothanu, která byla ze všech tří planet nejblíže.  
 
Pokud se planeta opravdu připojila k tomu „spasiteli“, bylo nutné, aby Fred skrýval, že je Sithem, jinak 
by to mohlo mít následky. Takhle se ani nemohl vydat za místní vládou a vyptávat se. Ptal se tedy 
jenom významnějších obchodníků a inženýrů. Většina nebyla moc výřečná, ale od pár z nich se 
dozvěděl, že zde někdo byl vyjednávat. Většinou mluvili o ženě. Tvrdili, že se k nim přidala už spousta 
planet. Byly to užitečné informace, ale stále se potřeboval dozvědět, na kterou planetu se má vydat.  
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Najednou začal mít divný pocit. Někdo ho sledoval. Od doby, co ho ta Nordova banda málem sejmula 
na Dorinu, si dával mnohem větší pozor. Nějaký muž v černém se ho držel jako klíště. Zašel do jedné 
uličky a tam si na osobu počkal. Ten ho chtěl překvapit z druhé strany, ale moc se mu to nepovedlo a 
Fred s ním pomocí Síly praštil o zeď. Chtěl vědět, kdo je a proč ho sleduje. Muž se představil jako 
agent toho, kterému říkají „spasitel“. Když svému pánovi řekl, že po něm pátrá Sith, „spasitel“ mu 
přikázal, aby ho k němu přivedl, ale ne ve zdravém stavu. Agent prozradil, že je na Odessenu. Fred 
agenta pustil, aby svému pánovi vyřídil, že je na cestě. 
 
Byl si jist, že je to Malum a s ním i všichni ostatní, kteří zradili Sithskou říši. Odessen. Po přistání o 
něm už věděli a odvedli ho za tím „spasitelem“. Muž, za kterým ho dovedli, byl skutečně Lord Malum. 
Fred chtěl vědět, proč se Malum nevrátil k Sithské říši. Ten mu vysvětlil, že Sithská říše už není to, co 
bývala. Jestli Fred chce, může se ke Zlaté říši také přidat. Fred si nechává čas na rozmyšlenou. 
 
Na pokoji o nabídce Lorda Maluma přemýšlel hodiny. Ale nakonec se rozhodl, že zůstane u Sithů. 
Věděl, že když jim řekne, že se k nim nepřidá, nenechají ho odejít. Za noci se mu povedlo dostat se k 
jeho lodi. Sice byla hlídaná, ale pár strážných nebyl problém. Nastoupil do lodi a vydal se zpět na 
Iridonii. Vzhledem k tomu, že spoustu z těch lidí kdysi znal, rozhodl se, že Lordu Xenonovi zatím 
nebude říkat, kde se Malum a ostatní nachází. 
 
Velmistr Darrel Karn ležel na posteli ve svém pokoji. Meditoval, zatímco v dáli byla slyšet přicházející 
písečná bouře. Snažil se soustředit svou mysl na to, co ho pronásledovalo, blížící se válka, nebo 
noční můra, která se stále vrací, přestože bývalý Velmistr Kattos je již po smrti. Vidí snad budoucnost? 
To nedává smysl. Karn dále věnoval svou pozornost Síle, která procházela vším kolem něj, i jim 
samotným, jeho myslí, jeho vizí. Bude to velká bitva, pomyslel si. Budoucnost byla nejasná, mohou 
vyhrát, nic není předem jisté. 
 
Svolal Jedie a řekl jim o své vizi. O válce a umírání. Bylo by hloupé jen čekat a nic nedělat. Galaxie v 
těchto těžkých dobách potřebuje řád Jedi více než kdy dřív. Sithové se dostali k moci a Jediové jsou 
jediní, kteří mají aspoň malou šanci s tím cokoliv udělat.  
 
Ví, že na tom nejsou nejlépe, ví, že na Coruscantu padlo hodně jejich kolegů, ale pokud se neseberou 
teď, tak už nikdy. Jediové už dál sedět nebudou. Poletí na Corellii a spolu s Ligou dají dohromady 
armádu, která se postaví Sithům. Pokud prohrají, tak položí život za to, k čemu Jediové jsou 
předurčení. Pokud zvítězí, tak naplní svůj osud.  
 
Z vody se stane prach a ze života smrt… Malum se probudil a začal tápat po svém světelném meči. 
Vstal ze své postele a s mečem v ruce vylezl ze svých komnat. Pokračoval směrem do trůnní 
místnosti, kde se opřel o svůj zlatý trůn. Ve stínu spatřil středně vysokou postavu, byla to agentka 
Naberrie. Shirolian se mu podívala do očí a pak zpět na Erdegovu holografii, kterou držela ve své 
modré ruce. Malum sdělil, že se mu hlavou žene strach a předzvěst něčeho velkého. Je to ten stejný 
pocit, který měl na Ziostu. Poslal Shirolian na Manaan, což je v tento moment střed galaxie. Možná 
tam nalezne i odpověď týkající se jejího zármutku.  
 
Shirolian na něj opět pohlédla a nepatrně kývla. Podá všechny informace, které se jí tam podaří zjistit. 
Zjevné narážky na Erdega si nevšímala... Malum ji hodil svůj prázdný medailon pokrytý starými 
sithskými rytinami. Následně se od ní odvrátil a zamířil do své galerie. Shirolian obratně chytila 
medailon do volné ruky a zblízka si ho prohlížela. Pověsila si ho na krk a odešla k sobě do kanceláře. 
Vydala rozkaz, aby jí připravili soukromou loď, nejlépe s maskovacím systémem. Pak si sbalila dvě 
bílé uniformy, výbavičku střelných zbraní a nastoupila na X-70B Phantom, loď přímo stvořenou pro 
špionážní účely. Malum si prohlížel díla, která mu zde visela. Některé jsou od Stomuna. Zadíval se na 
jednu specifickou malbu připomínající Manaan. Byla tam hladina oceánu a v pozadí bylo vidět Ahto 
City. Už nikdy nebude tak nádherné. 
 
Onbelik měl proslov k obyvatelům Coruscantu. Brzy Liga padne a sláva Sithské říše bude věčná. 
Jediové toužili po jeho smrti a nyní jim to takto oplatí. Stráže přivedly zajatého Jedie. Dav utichl a na 
náměstí byl jen slyšet výkřik zajatce, kterým projela čepel. Poté nařídil vojákům, aby se připravili. Po 
chvíli flotila již mířila k Manaanu. 
 
BB-10 však věděl, že Onbelik nyní pracuje pro Sithskou říši. Nechtěl být u něj. Na orbitě Manaanu 
tedy použil únikový modul křižníku a přistál do města, kde se ukryl. 
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Nezmapovaný systém v prostoru Jádra Galaxie, stanice na orbitě trojhvězdy. Umbaran jménem Ilu, 
agent UTC známý jako „Iluzionista“, byl kontaktován Dee. Ta ho informovala, že Rada schválila 
změnu taktiky, odteď jedou podle plánu 6. Ilu to považuje za riskantní. Jde o předání jistého prototypu 
jisté vlivné osobě. Kandidáta již vybrala agentka Kain. Cílovou planetou bude Manaan, který byl 
rozvědkou označen za možný cíl několika frakcí. Ilu je připraven vydat se k První flotile, ale Dee ho 
zarazila. Musí zůstat na stanici a shromažďovat informace. Dee se také obává, že po ní půjde 
Stalhman – až přivede Gpaara.   
 
Neobydlená soustava sloužící k technickým testům UTC. Admirál Kain hlásí Scorchovi postup podle 
plánu 6. Scorch jí dává rozkaz, aby se s První flotilou držela v taktickém odstupu. Jakmile dojde 
k tomu, v co doufá, bude mít operační svobodu v rámci plánu. Scorch však nechce žádné ztráty. Kain 
chce vědět, kde bere jistotu, že tou planetou bude Manaan. Scorch vysvětlil, že UTC za posledních 5 
let zvýšilo ceny bacty natolik, že ji muselo z větší části nahradit kolto. Snížil se tak strategický význam 
planety Thyferra, která UTC patří, zatímco Manaan se nyní stal terčem všech. V příštích dnech se 
dodávky bacty zastaví úplně. A až vítěz konfliktu ovládne Manaan, UTC zase zvýší dostupnost a sníží 
cenu bacty.   
 
Admirál Kain s velice neutrálním výrazem přistoupila k pancéřovému oknu, zrovna když výhled na 
malého červeného trpaslíka, jež kdysi býval mnohem větší hvězdou, překryl obří stín. Nedokázala 
uvěřit, že se to Scorch opravdu chystá udělat a vzdát se této věci. Uvažovala, jestli člověk pozná první 
známky šílenství… 
 
O něco později ve stejném systému vystoupila z hyperprostoru malá ozbrojená ligová korveta staršího 
typu – a byla automatickým systémem navedená k plynovému obru, dominanty systému. Velice brzy 
se objevila impozantní a pro nové návštěvníky systému neznámá loď se jménem SGBS Fury, jež si 
menší loď navedla do hangáru. Příchozího uvítala k jeho překvapení nastoupená posádka v šedých, 
hnědých, černých a dalších jiných různobarevných uniformách v pravidelných precizně uspořádaných 
řadách, jež tvořily jakousi uličku uprostřed níž stála vysoká modrá chisska v bílé uniformě bez skvrnky. 
Na muže z korvety to udělalo dojem, takovou formálnost a organizovanost za svůj život ještě nezažil.  
 
Chisský admirál Leonda Kain ho přivítala a pokynula, aby jí následoval. Muž, zalaný v černé kápi a 
doprovázený čtyřmi ozbrojenci, se s ní vydal hlouběji do útrob Fury, aby nakonec skončil v admirálově 
soukromé pracovně s velkolepým výhledem na planetu a několik jejích měsíců, z nichž jeden vypadal, 
jako by z něj dobrá polovina chyběla. Muž chtěl vědět, proč tu vlastně je. Kain mu sdělila, že ještě 
musí chvíli čekat. Muž, jehož tato odpověď na mnoha úrovních vyvedla z míry, se přesunul k chissce, 
jež stála u pancéřovaného okna a jakoby stále sledovala jeden bod. 
 
Pak se konečně objevilo. Návštěvník nejprve pátral pohledem, na co to naráží, až to nakonec sám 
spatřil. Z pravidelné orbity, na horizontu plynného obra, se vynořil gigantický protáhly trojúhelníkový 
tvar. Kain využila momentu a začala se svou prezentací. Zhruba před čtyřmi roky byli kontaktováni 
soukromou osobou, která si vyžádala projekt dosud nevídaných technických parametrů. Konsorcium 
disponuje těmi nejlepšími mozky a zdroji z celé Galaxie, přesto to byl projekt na hranici jeho možností, 
ale bylo mu za něj královsky zaplaceno. Označilo ho jako SSD-1, technickými parametry předčí 
všechny předchozí lodě s podobným výtlakem, její štíty vydrží víc, její děla dostřelí dál a s větší silou, 
její palivové nádrže jí donesou dál, její trup má silnější pancíř, její gravitační generátory dokáží 
vytáhnout a zablokovat menším lodím přechod na nadsvětelnou rychlost, její hlavní hangár je tak 
velký, že pojme celý standardní ligový star destroyer. Posádku tvoří prozatím droidi s minimální 
lidskou kontrolou, ale ve své podstatě se to neliší od operandu normální bitevní lodě, takže lze novou 
posádku snadno přeškolit.  
 
Muž netušil, co s touto lodí chce konsorcium dělat. Ale Kain mu sdělila, že podle smlouvy mají SSD-1 
dodat jedné z osob na seznamu. Tento muž je poslední ze seznamu, který zůstal naživu, přestože se 
snaží svojí identitu dobře maskovat. Konsorcium si tu loď nechce nechat, nezajímá ho politika, pouze 
profit. Pak muži ukázala závěr demonstrace.  
 
Obří trup SSD-1 se natočil vůči již polorozbitému měsíci s odhaleným jádrem, načež z jeho špice 
vystřelil neuvěřitelně oslnivý oranžový proud energie. Během vteřin zasáhl svůj cíl, jež se v šokové 
vlně rozpadl na menší a větší kusy. Během milénií jistě vytvoří impozantní prstence. Kain se 
vítězoslavně podívala na svého hosta. Paprsek není tak silný, jako na předchozích Hvězdách smrti, 
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ale dokáže zničit jakoukoliv loď a vážně poničit povrch jakékoliv planety. Nabíjení netrvá tak dlouho. 
Muž je ukázkou velmi překvapen. Tím mužem je Erd Irustsis, zamaskovaný Erdeg. 
 
Kdesi na Corellii. Muž v drahém obleku seděl v luxusním podniku u svého drahého jídla a zdálo se 
jako by čekal na tu nejatraktivnější bytost v Galaxii, která měla ovšem už několik desítek minut 
zpoždění. Jeho výraz zklamání byl dovršen, když se ukázal muž v o poznání méně nápadném 
oblečení a přisedl. Muž začal rozhovor heslem, druhý muž na něj odpověděl. Muž v obleku má pro 
příchozího muže, ligového kapitána, informaci o nové galaktické hrozbě. Ukázal mu holoprojekci 
rozměrné lodi a pak mu i předal její stavební plány. Kapitán je za ně rád, protože muž v obleku, který 
se představil jen jako Q, podle něj právě zachránil Ligu. 
 
Lalkerr dostal z Mandaloru zprávu, že Alexi tam bohužel není přítomna, takže mu audienci u Jediů 
zatím nemůže dohodnout – spolu s Nordem odletěla na misi na Manaanu.  
 
Znovu se rozhodoval, na čí stranu se přidá. Liga měla velké ztráty, Sithové byli schopní ji porazit. 
Obrátit se na temnou stranu Síly pro Lalkerra nebylo nic těžkého – stačilo, aby se v boji více odvázal. 
Ale bylo by to riskantní. Rozhodl se tedy, že zůstane na straně Ligy. Věděl, že Sithové chtějí dobýt 
Manaan, aby získali jeho kolto pro sebe. Lalkerr měl radikální plán: znečistí kolto vypuštěním paliva 
lodí, takže se stane nepoužitelným. Manaan ztratí svojí strategickou hodnotu na dalších 200 let. Liga 
by něco takového nikdy neudělala, ale je to jediný způsob, jak vyřešit tento problém. Snad mu tento 
krok odpustí. Své flotile vydal rozkaz přesunout se k Manaanu a proniknout do jeho atmosféry.   
 
Onbelikova flotila se přesunula nad město Ahto City a na orbitě jedna její část zaútočila na ligové 
křižníky. Zbytek zamířil na povrch planety. Palubní zbraně vlajkové lodi zamířily na budovy Ligy a 
spustily palbu. Z ostatních lodí vylétaly stíhačky.  
 
Ve stejnou chvíli k Manaanu dorazila také agentka Shirolian Naberrie. Nechala loď zamaskovat a 
připravila se na výsadek. Vše muselo probíhat v dokonalém utajení. Oficiálně byla prohlášena za 
mrtvou, protože nikde nenašli její tělo a tak bylo její utajení obrovskou výhodou. Phantom hladce 
přistál v soukromém hangáru v Ahto City. Se selkathy potíže nebyly, Malum je podplatil.   
 
Shirolian ve své bělostné uniformě vzala kufřík s výbavičkou, zapnula osobní maskovací pole a vyšla 
ven. Nikým nepozorována objížděla na vypůjčeném speederu (který se jejím polem zamaskoval též) 
strategická místa – ambasádu, velící letecké středisko, hlavní náměstí a kancelář vedoucího 
bezpečnosti. Všude rozmístila své vylepšené štěnice, které byly po „skromném“ vylepšení prakticky 
neodhalitelné a měly velmi rozsáhlou zvukovou frekvenci. Po tom všem se cítila spokojeně a sevřela v 
dlani amulet co jí visel na krku. 
 
Potom, stále neviditelná, si našla zapadlý koutek, paralyzovala spícího bezdomovce, zabezpečila 
místo proti odposlouchávání a zabarikádovala se plastovými deskami, zřejmě na odpad. Pak z kufříku 
vytáhla své velící rozhraní a začala odposlouchávat zajímavé informace. Náhle uslyšela strašlivý hluk 
ze všech štěnic, až nadskočila bolestí. Bylo zahájeno orbitální bombardování. 
 
B-art dostal informaci od Roila Vizsly, že generál Tat opustil Rhumijskou říši a kamsi zmizel. B-art byl 
rozezlen, protože Tat byl schopný vojevůdce.  
 
B-art pak vydal rozkaz zaútočit na planetu Wayland, sám se útoku zúčastní. Planeta byla nejprve 
kontaktována klasickou diplomatickou zprávou, ale neodpověděla na ní. B-art tedy vyslal letouny, aby 
bombardovaly hlavní město. Nechal také zabít všechny místní obyvatele, jako exemplární příklad.  
 
Město bylo dobyto během pár hodin. Do vybombardovaného města byly poslány pěší jednotky, aby ho 
vyčistily od civilistů v bunkrech. Civilisté se ale bránili více, než jak bylo původně očekáváno. 
Rozmisťovali miny, kopali příkopy, budovaly barikády a odpalovali mosty.  
 
Když bylo město nakonec získáno, armáda měla poměrně velké ztráty. B-art nechal město opevnit, 
aby se do něj nikdo nedostal. Bude sloužit jako základna pro další dobývání. Během čtyř dnů se 
hlavní město zcela změnilo. Nyní to byla obrovská základna pro letouny, tanky, dělostřelectvo, 
pěchotu a pro vesmírné křižníky. 
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Waylandští vojáci však zaútočili ze všech směrů, což B-art nečekal. Dobyli část města zpět a zmocnili 
se bitevních letounů. To ale B-art nepovažoval za větší problém. Byl schopen každý ukořistěný letoun 
na dálku zničit. 
 
Po pár hodinách rhumijští vojáci zjistili, že pod městem je mnoho tajných chodeb, které nepřátele 
použili k onomu zákeřnému útoku. B-art je nechal zničit a vydal rozkaz dobývat další města. Dostal též 
hlášení, že nepřítel mnoho získaných rhumijských letounů sám zničil.  
 
Během několika dnů B-artova armáda plenila okolní města. Nebylo to tak snadné, jak se všichni 
domnívali. Ztráty byly minimálně čtyřnásobné. Hlavním důvodem bylo to, že armáda přišla o letouny a 
jejich vzdušnou podporu. Odboj planety byl také čím dál tím silnější. B-art tedy vyslal Vizslu, aby odboj 
porazil.  
 
Vizsla se rozhodl dobýt základnu INBU, což se mu během pěti dní podařilo. Padlo při tom mnoho 
vojáků, ale zisk byl velký. Základna posloužila k útokům na zbytek planety, ovšem o dva dny později 
byla vybombardována, což byla velká ztráta, kterou nikdo nečekal. Vizsla naštěstí zkopíroval všechny 
strategické plány, které v základně našli.   
 
B-art poté do bojů zapojil křižníky, aby získal převahu nad obranou. Bylo to riskantní, ale vyplatilo se 
to. Waylandské letectvo bylo zničeno. Planeta byla nakonec dobyta. Přeživší civilisté, kteří se 
nezapojili k odboji, byli přesunuti do dolů a farem.  
 
Týden po dobytí nechal B-art na planetě vybudovat mnoho kolonií. Rhumijská říše přišla v této bitvě o 
45 % ozbrojených sil. B-art se s Vizslou shodl na tom, že během následujících dvou až tří let nesmí 
nic dalšího dobývat. Prioritou bude obnova ozbrojených sil a rozšíření ekonomiky.  
 
Erd Irustsis zaútočil na planetu Naboo, aby vyzkoušel schopnosti lodi SSD-1 a osvobodil obyvatelstvo 
od nadvlády Sithů. Snadno zničil dvojici sithských křižníků a poté vysadil pozemní armádu, aby 
planetu předala zpět do rukou Galaktické ligy.   
 
Hned poté odletěl na Tatooine. Zde na něj již čekalo osm sithských křižníků, ale SSD-1 všechny 
snadno zničil. Armáda droidů byla vysazena na povrch, aby eliminovala Hutty (kteří spolupracovali se 
Sithy) a předala planetu Lize.  
 
Shirolian ze svého skrytého stanoviště sledovala okolí pomocí štěnic. O několik z nich už přišla, takže 
ztratila přehled o některých částech. Nechápala, kdo a proč mohl na Ahto City zaútočit. Sbalila si věci, 
zamaskovala se a nasedla na speeder, kterým odjela na ambasádu. Ambasáda byla nepatrně 
poškozena, ten hlavní nápor schytaly hlavně ligové instituce. Mezi pobořenými troskami leželo několik 
mrtvol selkathů a zbytek se snažil hasit plameny. Opět nainstalovala štěnice, tentokrát na 
bezpečnějším místě, a vyrazila totéž udělat na velící letové středisko. Když nenápadně „odklidila“ 
selkatha za recepcí, nabourala se do terminálu a překvapeně zjistila, že na planetu útočí Sithové. 
Okamžitě utekla na bezpečné místo, liduprázdný sklad, a vše pověděla Lordu Malumovi.  
 
Malum ví, že jeho vize se pomalu naplňuje. Nařídil jí, aby se stáhla z planety a infiltrovala do jednoho 
ze sithských křižníků. Má na něm provádět špionáž. Shirolian se tedy okamžitě vrátila na svojí loď a 
opustila město. 
 
Onbelikova flotila na Manaanu získala posily a snadno tak zničila zbývající křižníky Ligy. Povrch 
planety měli Sithové již pod kontrolou – všude nyní hlídkovali snipeři, těžkooděnci a bojové speedery. 
Onbelik vše sledoval ze svého místního apartmánu. Zavolal na Coruscant pro další křižníky. 
 
Alexi a Nord pronásledovali Skralla, jejich cíl. Zaběhl do své lodi a než stačili cokoli podniknout, loď se 
odlepila od země. Alexi se ale nevzdávala. Natáhla ruku a soustředila se. Nord nevěřil, tím že bude 
schopná něco dokázat. Pak se ovšem neubránil dojmu, že se za ním něco děje, a otočil se zpět na 
loď, která jakoby najednou začala zpomalovat a nějak podivně se začala natáčet bokem, naprosto 
nepřirozeně ke směru, kterým měla v plánu letět.  
 
Alexi zavřela oči a ještě víc se soustředila, začala zhluboka oddechovat, působila jako v transu. Loď 
se ještě víc natáčela bokem, byla definitivně přitahována dívčinou Sílou. Její natažená paže udělala 
mírný pohyb k tělu a v lodi se začaly ozývat rány, jako menší výbuchy. Pak se motory odtrhly a obě 
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části začaly padat k zemi. Nebyl to už nijak závratný pád, ale stejně bude mít její pasažér nějaké 
boule, usuzoval Nord.  
 
Probrala se a udýchaně hleděla na své „dílo“. Sama byla zmatená. Nord nelenil a už běžel vyprostit 
jejich cíl z vraku. Alexi se zatím posadila na zem. Tohle už ji začínalo vážně děsit. Karn říkal, že z ní 
cítí obrovský potenciál, ale tohle už na ni bylo moc. Rozhodně bude potřebovat jeho výcvik, nejlíp 
hned po téhle akci. Takhle nekontrolovaně by mohla způsobit i nechtěné škody.  
 
Když se vzpamatovala, Nord už přiváděl malinko potlučeného Skralla. Vyhrožuje mu, že když jim 
neprozradí, kde je jeho šéf Growell, nechá ho napospas Alexi. Skrall řekl, že je na Manaanu. Alexi 
cítila, že je to nejspíš past. Něco velkého se blíží a Manaan bude ve středu toho všeho. Nord navrhl 
poslat na Manaan armádu, ale Alexi do toho nechce nikoho zatahovat. Jdou si jen pro Skrallova šéfa.  
 
Vydali se na cestu. U Manaanu bylo několik ligových lodí, ale Alexi poznala, že tyto se zodpovídají 
Onbelikovi. Nord má chuť Onbelika potrestat, ale Alexi připomíná, že on není jejich cílem. Onbelikova 
zrada byla teď vedlejší, měli zakázku na jistou menší rybu a nebyl čas do toho tahat starosti vesmíru. 
Jak si jen poradit s tolika křižníky? Hlídkují okolo celé planety. Obletět je už ji napadlo, ale jsou všude. 
Tak snadné to zřejmě nebude. Nějak se tam dolů ale musí dostat.  
 
Droid jedné z lodí po nich žádal identifikaci. O dohady s droidem Alexi opravdu nestála. Teď by to 
chtělo nějaký chytrý plán. Postavit se křižníku nemělo smysl. Snad využít obratnosti jejich malé lodi a 
doufat, že muška droida na střelecké pozici nebude nejlepší. Droid svůj požadavek ještě zopakoval, 
ale Alexi vypnula komunikátor a převzala ovládání lodi ze svého křesla. Mrkla na Norda a provedla 
rychlý manévr. Křižník nelenil a začal pálit. Prvních pár střel šlo těsně kolem. Skvělé, jejich muška 
přece jen nepatří k silným stránkám. Mohlo by se to povést.  
 
Spustila podsvětelné motory naplno, nemá smysl se s těmi těžkopádnými křižníky pouštět do křížku, 
nejlepší bude kolem jednoho hbitě proklouznout. Zásah přišel nečekaně od jiné lodě. Naštěstí už 
vstupovali do atmosféry. Jenže tady dobré zprávy končily. Bylo potřeba nouzově přistát. A všude okolo 
jen samá voda, nekonečný oceán, kam oko dohlédne. Loď byla neovladatelná a řítila se k hladině… 
 
Velkomoff Onbelik již nějakou dobu válčil na planetě Manaan. Xenon teď musel vykonat ještě jednu 
věc. Prošel do jednoho apartmánu, kde stála osoba zahalená v kápi. Věděl naprosto přesně o koho se 
jednalo, stejně tak, že je mu bezmezně oddaná. Poručil jí, aby letěla za Onbelikem. 
 
Pak opustil Coruscant. Jakoby vyjel z celé známé galaxie. Během letu myslel na své bratry, na svého 
mistra, který se k němu odmítl přidat, na atraktivní agentku Naberrii, která byla zároveň Erdegovou 
milenkou, a taky na samotného Erdega, jehož často cítil v dobách vysedávání na Coruscantu, i přes 
fakt, že ho zabil.  
 
Po dlouhém a vyčerpávajícím letu objevil jakousi neznámou planetu. Rozhodl se ji prozkoumat a 
přistál na ni. Všechno zde vypadalo zcela obyčejně, až na to, že tu cítil velkou koncentraci Síly. Ušel 
pěšky pár kilometrů a najednou za ním začaly hořet stromy. Připomnělo mu to požár, který vyvolal na 
planetě, kde našel onen pradávný sithský holocron.  
 
Procházel skalnatou krajinou a neustále slyšel dětský pláč, ale necítil ničí přítomnost. Něco na té 
planetě nehrálo. O pár chvil později mu došlo, že dětský pláč zní stejně, jako pláč malých zabraků, 
kterým ve svém mládí ubližoval. Nevěděl, co si o tom má myslet, dokud za svými zády neuslyšel 
povědomý hlas. Řekl mu, že napáchal příliš mnoho škody. Xenon se otočil a spatřil Velmistra Rea. Byl 
živý, což Xenona překvapilo. Ale Re sám řekl, že živý není. Re byl spokojen, že se nedožil jeho 
řádění. Oslovil ho jako „Temného Jedie“, což Xenona štvalo. On byl Sithem, císařem Sithské říše. 
Zdálo se, že Re o Xenonovi ví všechno – že chtěl založit triumvirát a zrušit tak Pravidlo dvou a že zabil 
Erdega, i když si není jistý jeho smrtí. Xenona však jeho řeči nudily a tak na něj zaútočil. Re se však 
rozplynul. Byla to iluze. 
 
Xenon šel dál, ale ke vší smůle znovu někoho potkal. Viděl pět postav zahalených kápěmi. Náhle 
kolem něj začaly kroužit. O chvíli později se na pár kroků vzdálily a jednohlasně na něj promluvily. 
Sdělily mu, že se nachází na Mortisu a představily se jako prastaří uživatelé Síly. Jakmile to dořekly, 
tasily světelné meče. Každý meč byl něčím zvláštní – jeden měl zahnutý jílec, další v sobě měl 
zabudovaný blaster, třetí byl dvojitý, čtvrtý byl červený s černým jádrem a pátý ani nebyl meč, ale bič.  
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Jako první na Xenona zaútočil ten s blasterem. Vystřelil, ale Xenon pulz odrazil zpět na jeho nohu. 
Zbytek souboje protivník trochu pokulhával. Xenon se jedním mečem bránil jeho střelbě, druhým pak 
jeho čepeli. Když vystřelil znovu, Xenon výstřel odrazil přímo doprostřed těla. Postava se rozplynula, 
stejně jako předtím Re. Poté na Xenona šli dva protivníci najednou: se zahnutým jílcem a s červeno-
černou čepelí.     
 
Bojovali dost obstojně a souboj byl vyrovnaný. Xenon ale odhalil jejich slabiny a porazil je. I oni se 
rozplynuli. Přišel na řadu protivník s dvojitým mečem, který dal Xenonovi hodně zabrat, ale i jeho 
nakonec porazil. Následoval poslední, který svým bičem švihal tak nebezpečně, že Xenon nebyl 
schopen se k němu ani přiblížit. Odhodil proto své meče a ve chvíli, kdy se ho protivník pokusil 
zasáhnout, chytil jeho bič pomocí Síly a obrátil ho proti němu. 
 
Pochopil, že iluze na tomto místě testovaly jeho přesvědčení a Sílu. Vrátil se ke své lodi a kontaktoval 
bratra Treforka. Řekl mu, aby se co nejdříve sešel s Punaxem. Xenon poznal, že Re měl pravdu. 
Temnota v něm byla stále silnější a nyní měl motivaci udělat něco, na co se nikdy předtím nezmohl. 
 
Alexi se probrala z bezvědomí a probudila i Norda. Z předního okna bylo vidět, že je loď ještě stále na 
hladině. Nord se rozvzpomenul, jak tvrdý náraz to byl. Odhodilo je to do zadní části a z předtím 
zabezpečených přihrádek se na ně sesypalo nějaké harampádí. Naštěstí se to obešlo bez zranění. 
Motory to koupily, tahle loď už nepoletí. Nord začal prohledávat veškeré možné prostory, pátral po 
čemkoli, co by mohlo být k užitku. Ztroskotání ve vodě na nepřátelské planetě, to zrovna nebyla 
ideální dovolená. Jednoznačně budou muset opustit tenhle vrak, než se rozhodne potopit i s 
posádkou, tedy s nimi. To ostatně nebude trvat moc dlouho, loď už nějakou dobu nabírala vodu.  
 
Alexi taky nelenila a koukala se po něčem použitelném. Bylo jasné, že pokud tu ten grázl je, musí se s 
ním dostat pryč z planety jinými prostředky, touhle konzervou to už nepůjde. Možná se podaří 
infiltrovat na palubu některého z křižníků, pokud se odtud vůbec dostanou na pevninu. Tohle bude teď 
priorita číslo jedna. Když Alexi našla to, co chtěla, zapnula palubní počítač. Nord chvíli nechápal, o co 
se snaží. Pak to ale pochopil – Alexi mu podala jetpack, sama si jeden vzala. Z počítače zjistila jejich 
polohu, aby věděli, kde je nejbližší pevnina.  
 
Po dobytí Tatooine dostal Erd Irustsis informaci, že Sithové zaútočili na Manaan. Pokud zvýší cenu 
kolta, pro Ligu a neutrální planety to bude znamenat bankrot. Navíc během útoku zemřely stovky lidí. 
Irustsis věděl, že Manaan musí osvobodit – zvýšená cena kolta mu překazí plány.  
 
Vydal rozkaz přesunout flotilu i s SSD-1 k Manaanu, pro Sithy to bude velké překvapení. Jejich 
Velkomoff musí být zabit. Planetu pak hodlá předat Lize. Po chvíli se již flotila vynořila u planety a 
zahájila útok na sithské lodě. 
 
Onbelik seděl ve svém apartmánu a popíjel víno až z Naboo, když přišel jeden selkath, který ohlásil, 
že flotila je pod útokem Ligy. Onbelik byl překvapen její troufalostí, ale selkath mu sdělil, že v jejím 
čele stojí nějaká nová loď. Onbelik to vzal na vědomí a poručil předhodit selkatha svému rancorovi. 
Přišel do velícího centra, kde dostal zprávu, že vlajková loď Ligy je příliš silná. Nařídil tedy přesunout 
všechny lodě nad město. Liga nebude chtít ohrozit bezpečnost civilistů.   
 
Desítky sithských křižníků obracely své zbraně proti ligovým star destroyerům, které vystupovaly z 
hyperprostoru. Irustsisových lodí bylo méně a navíc byly technologicky slabší, ale SSD-1 byl obrovský, 
odolný a ničivý. Síly tak byly poměrně vyrovnané. Stovky TIE Fighterů, TIE Bomberů, TIE Interceptorů 
a dalších letounů vyletěly z hangárů a vrhly se proti rojům sithských stíhaček třídy Annihilator.  
 
SSD-1 vystřelil super-paprsek, který zasáhl jeden z křižníků Sithů. Mohutná exploze roztrhala plavidlo 
na kusy, které se rozletěly na všechny strany a zničily při tom několik dalších lodí a ještě více jich 
poškodily. O pár minut později vyšel další výstřel, tentokrát minul – jeden křižník dostal zásah do boku 
a byl odmrštěn stranou, křižník za ním přišel o celou příď. Paprsek pak pokračoval dál a trefil další 
křižník přímo do velitelské věže, o kterou se zastavil. Tři lodě tak byly prakticky vyřazeny. Další výstřel 
provrtal nepřátelskou loď skrz na skrz a loď za ní rozsekl na dvě poloviny.  
 
Hořící trosky lodí padaly na povrch, kde většinou končily v oceánu. Některé kusy dopadly i do města, 
kde způsobily zničení několika budov. Jeden křižník se však zřítil nedaleko města, čímž způsobil 
obrovskou přílivovou vlnu, která smetla pobřežní oblasti a způsobila menší záplavu. Dopadaly ale i 
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desítky únikových modulů obou stran. Zachráněné posádky lodí se snažily dostat do města a při tom 
bojovaly mezi sebou. Ve městě začal zavládat chaos, sithští vojáci se připravovali na bitvu.  
 
Sithské křižníky soustředily palbu na SSD-1, ale jeho štíty byly odolné. Pak Onbelik přikázal stažení 
nad město, na nízkou orbitu. Koncentrace lodí se tak zvýšila, nyní mohly vést mohutnou palbu, které 
nedokázal uniknout žádný křižník a kterou nepronikla žádná stíhačka. Irustsisovy křižníky byly ničeny 
jeden za druhým. SSD-1 dostával silné zásahy a výkon štítu pomalu klesal. Palba z jeho super-
kanonu teď byla riskantní – mohla proniknout až na město a způsobit mu masivní škody... 
 
Alexi a Nord dorazili do Ahto City. Už z dálky viděli kouř vycházející ze zničených budov. Onbelik se tu 
pěkně vyřádil. Najít Growella v tomto chaosu bude těžké. Oba se rozdělili – Nord prozkoumá sever 
města, Alexi jih.  
 
Alexi zahlédla malého kulatého droida. Vypadal jako ten, kterého viděla po Onbelikově boku v době, 
když s ním obchodovala. Mohl to být sice jiný droid stejného typu, ale tento se choval divně. Jak se 
obyvatelé snažili dostat do bezpečí, přesouval se od jednoho k druhému a pípáním jim něco sděloval. 
Nerozuměla mu ale a neměla na něj čas. 
 
Vydala se do jižního města a prohlížela si polorozpadlé budovy zničené bombardováním. Přelétala od 
jedné budovy ke druhé a prozkoumávala ruiny, pečlivě si prohlížela těla, slyšela pláč a nářek 
pozůstalých. Odporná tvář války – a tohle je jen začátek. Až se tu objeví zbytky Ligy s Jedii a snad i 
nějaký ten spojenec, to teprve bude masakr. Tuhle tvář války určitě vidět nechtěla, rozhodně ne takhle 
zblízka. Ale tou dobou, až to všechno vypukne naplno, už tu s Nordem a tím slizkým hadem 
Growellem dávno nebudou. Teda pokud se jím ho podaří najít, pochopitelně... 
 
Shirolian si na skeneru prohlížela křižník přímo před ní. Dostala se na nejmenší možnou vzdálenost a 
hledala místo, kudy by mohla proniknout na palubu. Křižníky zaujímaly bojové pozice ale flotila se 
začínala stahovat k povrchu Manaanu. Musela jednat rychle... Navedla Phantom k hangárům pro 
stíhače – ty teď byly prázdné, jelikož probíhala jakási bitva mezi těmito a jinými loděmi. Bez potíží 
přistála a díky generátorům maskovacího pole – které byly mimochodem na špičkové úrovni – ji nikdo 
nezaregistroval. Rychle proklouzla až na můstek, posádku bez varování postřílela a zablokovala 
dveře. Lehce se nabourala do lodního terminálu a zjišťovala informace. 
 
Zjistila, že Velkomoff Onbelik vše dělá z Xenonova rozkazu. Ta druhá flotila patřila Lize. Všechna data 
nahrávala do svého datapadu. Když skončila, napadl jí odvážný nápad. Lord Malum byl sice bohatý, 
ale kdyby mu přivezla křižník, byl by to husarský kousek... Přesunula se ke kormidlu a začala provádět 
úhybné manévry ven z flotily na nějaké vhodné místo ke skoku do hyperprostoru. Spokojeně se 
usmála, tahle mise se povedla...  
 
Ovšem náhle byl křižník zachycen gravitačním polem vytvářeným obrovskou lodí SSD-1. Byl vtáhnut 
do jejího hangáru. Erd Irustsis, převlečený za Šedého Jedie, vstoupil na palubu křižníku. Spatřil 
chisskou ženu, která se snažila utéct. Erd ji však zachytil Sílou a přitáhl si ji k sobě. Erd poznal, že je 
to Shirolian, nyní v uniformě Zlaté říše. Mávl rukou a upadla do bezvědomí. 
 
Irustsis se vrátil zpět na můstek, aby dohlížel nad bitvou. Přesně jak předpokládal, Sithové si mysleli, 
že jeho flotila patří Lize a že nezaútočí, aby neriskovala životy civilistů. I když Erd nechtěl zabíjet 
civilisty, porážka Sithů byla prioritní.  
 
Znovu vydal rozkaz vystřelit. Super-laser vypálil a zničil jeden sithský křižník, který se rozpadl na malé 
kusy. Ty dopadly na poničené město a způsobily další destrukci. 
 
Rozpoutalo se hotové peklo. Ještě před malou chvilkou tu byl docela klid, mimo ten nářek příbuzných 
obětí, v následujících minutách se ale začaly ozývat zvuky boje. Z nebe pršely kusy rozstřílených 
křižníků a části jiných lodí, menších i větších, mix TIE stíhaček a další vesmírné techniky a všechno to 
padalo přímo na město. Kdo mohl, běžel do úkrytu. Tedy kdo měl to štěstí a ještě nějaký ten úkryt 
našel. Sem tam pronikla atmosférou i nějaká ta zbloudilá střela, která nenašla ve vesmíru svůj cíl.  
 
Alexi musela uhýbat, aby ji nesejmul kus něčeho, co nejspíš dřív býval velící můstek na sithském 
křižníku. Tak přece jen se už objevil někdo, kdo Sithům aspoň trochu zatopí, pomyslela si. Hádala, že 
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Liga s Jedii, i když bylo jí divné, kde by vzali takovou sílu. Možná se našel nějaký mocný spojenec. Ale 
takhle brzo nikoho nečekala, bude si muset s hledáním Growella pospíšit.  
 
Uplynula hodina od jejich rozdělení a po Nordovi ani stopy. Aby se mu tak něco stalo. Začaly ji 
přepadat poplašné myšlenky a katastrofální scénáře. V jednom takovém ho zasáhl kus trosek z nebe. 
Rychle takovou představu zahnala.  
 
Další dlouhé minuty a boj neutichal, naopak ještě víc zesílil. Teď se objevoval mix trosek, jak 
sithských, tak i ligových. Skutečně to byla Liga. Nebo ten zvláštní spojenec dostal ligové lodě? Ale to 
znamená, že už i oni dostávají na frak. Rozhodně si nepřála být tam nahoře, stačí, že tomu musí 
uhýbat tady na povrchu. Přeletěla kousek vpravo, aby se vyhnula další „střele“ z trosek.  
 
Pak spatřila Norda, jak se vrací s prázdnou. Jen taktak se mu podařilo uhnout před nějakým kusem 
šrotu. Growell se nenašel ani v severní části, ani v jižní, zřejmě je Skrall vlákal do pasti, ta malá krysa! 
Příště neroztrhá jen jeho loď, ale rovnou i toho šmejda, přísahala mu pomstu. Pokud vyváznou. 
Původně plánovala být pryč, než se to tu rozjede, ať už s Growellem, nebo bez něj. To ovšem ještě 
počítala s jejich lodí, která bude touhle dobou už nejspíš na dně oceánu. Jak hloupé, že se nechala 
vylákat sem, do žhavého kotle a ještě ohrozila i parťákův život.  

 
Onbelik dostal zprávu od Xenona, že je na cestě na Manaan. Vydal rozkaz rozmístit protiletadlové 
kanony, aby bránily město před nepřátelskými stíhačkami. Také dostal informaci o dvojici 
Mandalorianů, která se pohybuje po městě. Nechal je sledovat.  

 
Když Jacky Flintlock zabil Inkvizitora, Sithové poznali, že je schopný – a najali si ho. Dostal za úkol 
unést vědce Luxara z planety Ryloth. On a Malum jsou jediní dva známí Čistokrevní Sithové v galaxii, 
tato rasa je obecně považována za vyhynulou. Flintlock se dostal až k jeho domu, který však byl dobře 
hlídán. Nedostal povolení vejít dovnitř, tak tam vlezl oknem. Nenápadně si vyřízl otvor ve skle.  
 
Vešel dovnitř a viděl onoho vědce. Byl tu sám, ale pak k němu přišli čtyři strážci, kteří sdělili, že někde 
uvnitř je narušitel. Luxar jim přikázal, aby ho našli a zabili. Flintlock byl ukrytý až do poslední chvíle. 
Pak vyrazil a zastřelil dva strážce. Vědec se dal na útěk. Zbylí dva strážci začali střílet, ale Flintlock je 
také pobil. Vědce zastavil uspávací střelou. Potom už jen kontaktoval Xenona. 

 
Sithské křižníky začaly ustupovat a při tom stříleli na SSD-1, jehož štíty začaly selhávat. Irustsis 
přikázal nabít super-laser na plný výkon. Paprsek zničil několik křižníků najednou, jejich trosky padaly 
na město a dále ho ničily. 
 
Pak přikázal, aby Shirolian, která byla stále držena v bezvědomí, naložili na malou loď. Spolu s ní 
Irustsis hodlá odletět na Corellii. Shirolian má pro něj větší cenu, než celý SSD-1. 

 
Punax byl stále v Adascopolis. Měl sen. Tedy, snem by se to nazvat dalo stěží – spíš šlo o vzpomínku 
vybavenou v mysli spícího člověka. Vše však bylo zahaleno v jakési mlze, nejspíš jeho paměť na tu 
dobu bledla a to, co viděl, bylo uschováno kdesi v hlubinách jeho mysli. Seděl v baru na Coruscantu, 
ještě jako mladý padawan. Naproti němu seděl zachmuřený mistr Re, vyšší než většina lidí v baru. 
Přesto si ho nikdo příliš nevšímal.  
 
Punax nechápal, jak se mohl někdo přiklonit k temné straně Síly. Dával si za vinu, že v tom svému 
bratrovi nezabránil. Re ho však uklidnil, že by při tom mohl sám padnout. Jeho sebedůvěra je možná 
až příliš velká. Punax se ho pak zeptal, proč jsou vlastně v baru. Re vysvětlil, že má tak možnost 
poznat, jak se chovají obyčejní lidé. Punax spatřil muže a ženu u vedlejšího stolu. Jejich tváře mu 
utkvěly v paměti. Rozpomněl se. Oba jsou už dnes mrtví, zemřeli ten večer, kdy bar navštívili. Věděl 
snad mistr Re, k čemu ten večer dojde, vycítil snad k čemu se schyluje?  
 
Scéna se proměnila. Punax stál v chrámu Jedi a trénoval s ostatními mladými bojovníky. Velmistr Re 
stál na terase a shlížel na něj. Chtěl na něj snad Punax udělat dojem? Jako soupeře si vybral jednoho 
z těch lepších. Možná, že to byl Darren Karn. Postavili se proti sobě a započali souboj. Již od svého 
mistra věděl, že každá rána, která nemůže soupeře vyřadit z boje, je zbytečná. Během několika 
rychlých pohybů Punax zasáhl hlavu svého soupeře, ten se zhroutil k zemi, možná že umíral.  
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Punax se rychle probudil a měl před očima zmatek. Vzpomínka nebo sen? Všechno mu splývalo do 
sebe. Když se nemohl rozpomenout, zahnal celou myšlenku a posadil se. V posteli byl sám. Rychle se 
oblékl a vyšel ze svého pokoje, který se nacházel v domě prince Hallistera. Rozhodl se, že ho ubytuje 
u sebe, aby měl jako Generalissimus nějakou důstojnější ubikaci. Když sešel do prvního patra, v 
princově jídelně ho uvítali pracovníci a přinesli mu něco k jídlu. Punax nevěděl, jestli se mu takový styl 
života bude zamlouvat i do budoucna, ale takhle to bylo zatím dost příjemné. Po půl hodině po 
schodech sešla také Titania, oblečená v županu. Přisedla si k němu a dala se tiše do jídla. Byl to již 
týden, co dobyli Arkanii, ale ona od té chvíle nepromluvila ani slovo.  
 
Tiše snídali a Punax cítil, jak v místnosti trochu roste napětí. Rozhodl se uvolnit nebo aspoň prolomit 
to ticho. Zeptal se jí, jak se cítí. Titania promluvila poprvé za celý týden. Punax vytáhl svůj meč a hodil 
ho na stůl. Titania na něj pohlédla. Punax ji chce trénovat, i když Titania neovládá Sílu. S výcvikem 
bude schopna se lépe bránit. Titania souhlasila. 

 
Alexi a Nord se snesli k zemi, používat jetpacky bylo teď moc riskantní. Budova nedaleko od nich 
vypadala celkem zachovale, dokonce se tvářila opuštěně, dvojice se rozhodla ji prozkoumat. Měli 
štěstí, sice neměli ani páru, k jakému účelu budova sloužila, ale byla dostatečně odolná, aby přežila v 
celkem dobrém stavu všechno to peklo, které se tam venku doposud odehrálo.  
 
Skryti před rojem trosek ze zničených lodí v relativně netknuté budově, koukali oba lovci ven z okna a 
naslouchali ranám, když něco moc velkého, aby to shořelo v atmosféře, dopadlo na střechu. Tahle 
budova přežije skoro všechno, říkala si Alexi.  
 
V tom spatřila na ulici pohyb. Ano, nebylo pochyb, že je to ten červ Growell. Tak Skrall nakonec 
nelhal, ten bídák tu přece je! Dala znamení Nordovi, ten už jej taky spatřil. Growell se krčil u jedné 
budovy přes ulici, evidentně nebyl nadšený z padajícího harampádí. Alexi si připravila svůj (pořád 
ještě nový) blaster, teď ho má pěkně na mušce. Nord ji v poslední vteřině zadržel, protože ho mají 
přivést živého. 
 
Alexi ho ujistila, že používá uspávací munici. Vyměnila střelivo, už když poprvé spatřila jejich cíl. Teď 
byla za dárek od podivínského Q neskonale vděčná. Ještě dořešit, jak se odtud i s Growellem dostat. 
Ale však ono už je něco napadne. Tihle lovci mají neskutečně velkou dovednost přežití. Z blasteru 
vyšla rána a během chvilky se Growell skácel k zemi. Vyrazili ven a během dalších pár minut byli i s 
jejich balíčkem zpátky v bezpečí za zdmi budovy.  
 
Museli to tu zabezpečit. Nechtěla ani pomyslet, jestli na ně někdo přijde. Proniknutí na planetu 
neproběhlo hladce a ten droid mohl dávno svého pána kontaktovat. Už tady hnijí minimálně dvě 
hodiny, a pár dalších museli být na lodi v limbu, no pravděpodobně se už moment překvapení konat 
nebude. To může značně zkomplikovat i infiltraci na některý křižník z Onbelikovy sbírky, parkující 
nedaleko města. Minimálně jeden takový zahlédla přistávat během pátrání v jižní části města. Možná 
tu Onbelik přece jen bude. A kdyby mu štípli jeho křižník, to by byla věc, musela se při té myšlence 
začít usmívat.  
 
Oba se tedy pustili do rychlého zabezpečování aspoň té místnosti, ve které se nalézali. 
Samozřejmostí bylo různé upozorňovací zařízení, detektory pohybu a nástražné pasti. Pokud někdo 
přijde, bude to pro něj celkem nemilé překvapení...  

 
Velkomoff Onbelik vydal rozkaz bombardérům, aby zahájily útok na SSD-1. Xenonova loď se mezitím 
blížila. Onbelik nechápal, proč tu Xenon je. Šel ho přivítat. Xenon vysvětlil, že se přišel podívat na 
průběh bitvy a také na zajatce. Onbelikovi připadalo, jakoby se za tu chvíli, co se neviděli, dost 
výrazně změnil. Byl neskutečně vyrovnaný a ani jeho hlas nebyl tak strašidelně nízký, jako si 
pamatoval. Zeptal se ho na nějaké rozkazy, ale Xenon odpověděl, že bude jen sledovat.  
 
Onbelik zanedlouho dostal zprávu, že vojáci lokalizovali ony dva Mandaloriany. Císař řekl, že je chce 
přivést, chce se s nimi na něčem dohodnout.  

 
Řád Jediů se seskupil a společně s flotilou Ligy dorazil do soustavy Manaan. K planetě se nechtěli 
příliš přibližovat, protože na orbitě zuřila bitva a Liga nechtěla utrpět ztráty dřív, než to bude 
bezvýhradně nutné. Každý z hlavních Jediů velel jedné lodi. 
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Velmistr řádu Darrel Karn kontaktoval loď SSD-1. Chtěl prošetřit, proč bitva vlastně probíhá. Ozval se 
mu Erd Irustsis, generál Odboje. Chtěl osvobodit Manaan od Sithů, stejně jako to udělal na Naboo a 
Tatooine. Požádal Ligu, aby se připojila k jeho flotile. Karn s tím souhlasil. Erd sdělil, že Sithové 
zaútočili bez varování a bez záminky a že většinu města už zničili. Nemohl tomu nijak zabránit. Erd a 
Karn uzavřeli spojenectví za účelem ochrany míru v galaxii. Karn pak nařídil flotile Ligy útok.  
 
Erd Irustsis se potom nalodil na svoji osobní loď, kde už byla Shirolian, a opustil palubu SSD-1. O ten 
se nestrachoval, i kdyby byl zničen, má jeho stavební plány. 
 
Po příletu na Corellii ukryl Shirolian ve své vile a zamířil do budovy Senátu. Čekal na rozhodnutí, které 
mělo Odboji zajistit podporu Ligy. Na konci jednání byl Erd Irustsis prohlášen za senátora. 
 
SSD-1 měl nyní nového velitele, Variiona Lightseekera. Lightseeker se představil posádce interkomem 
a povzbudil ji k dalšímu boji. Po jeho proslovu na zvednutí morálky se najednou z hyperprostoru 
vynořila další flotila. Požadovala, aby na ní Liga neútočila. Byly to Lalkerrovy lodě. Mistr Lightseeker 
zatím dává rozkaz nestřílet, avšak vyčkává, co bude nově objevená flotila dělat dále. Mezitím vydal 
rozkaz, aby byly sestřeleny sithské bombardéry, které mohou SSD-1 ohrozit. 
 
Přílet Lalkerrových lodí byl překvapující a to pro obě strany. Jediové nyní měli početní převahu a 
začali bariéru ze sithských křižníků pomalu rozbíjet. Z desítek lodí vylétaly stovky a stovky stíhaček 
všech typů. Byl to chaos. Snadno pronikly do atmosféry Manaanu, ovšem zde byly zastaveny 
mohutnou protiletadlovou palbou – prakticky všechny dosud stojící budovy byly pokryty blasterovými 
kanony, které sem nechal nasadit Onbelik. Palba byla tak hustá, že se celá obloha zbarvila do rudé 
záře blasterových pulzů. Bylo to dobře vidět i z orbity. Hluk střelby pak připomínal nepřetržité 
hromobití, které bylo slyšet na stovky kilometrů.  
 
Lightseeker stál na můstku a nemohl se rozhodnout, zda vydá rozkaz k palbě ze super-laseru a nebo 
ne. Musel ale něco udělat. Vydal tedy rozkaz k palbě. 
 
Uvnitř SSD-1 se začala shromažďovat energie. Po několika vteřinách z SSD-1 vyrazil ničivý paprsek 
super-laseru, který mířil na dva sithské křižníky. Sithové zahájili úhybné manévry, avšak bylo pro ně 
pozdě. Když super-laser dosáhl prvního křižníku, prošel jím bez větších problémů a při tom mu oddělil 
čtvrtinu trupu, následně pak dosáhl i druhého křižníku, kterého roztrhal na kusy.  
 
Onbelik viděl super-laser, došlo mu, že SSD-1 zase vystřelil. Okamžitě volal pilotům bombardérů, aby 
provedli sebevražedný útok. Odpověděli, že několik z nich se srazilo s lodí, ale nemělo to žádný efekt. 
Rozzuřený Onbelik rozkázal sestřelit hořící kusy sithských křižníků, které SSD-1 mezitím zničil.  
 
Pilot mu poté oznámil, že SSD-1 nabíjí zbraň k druhému výstřelu. Na poslední chvíli vletěl do 
obrovské hlavně, ve které se koncentrovala pronikavá rudá záře... Vypadlo spojení a v následující 
vteřině obrovská loď explodovala. 
 
Obrovská rázová vlna se prohnala přes celé okolí, přičemž rozdrtila desítky křižníků Ligy a Lalkerrovy 
flotily, ale i sithské lodě, které byly příliš blízko. Lodě, které byly o něco dál, zasáhla energie ne tak 
silně, ovšem přesto vyřadila jejich štíty a způsobila vážná poškození všech systémů. Všechny 
stíhačky, které nebyly v bezpečí hangárů, byly explozí smeteny.  
 
Mezi odlétávajícími kusy trupu SSD-1 se mihnul jediný malý únikový modul, který jako zázrakem 
přežil, i když vážně poškozený a neovladatelný. Na jeho palubě byl Mistr Lightseeker...  
 
Většina flotil obou stran byla zničena, zbývalo posledních pár lodí. Nicméně Onbelik již dávno zavolal 
pro posily. 
 
Manaan se po všech stránkách hroutí a sithští vojáci pouze přihlíží a nepomáhají. Voják Gama-39 
toho však nelitoval. Všechna ta selkathská špína, stejně jako jejich spojenci si to zaslouží! A tohle vše 
je pouze začátek, ještě poznají, proč není radno zahrávat si se Sithskou říší.  
 
Všude zmateně pobíhali ostatní vojáci, někteří se připravovali k útoku a někteří zase utíkali 
záchrannými moduly. Gama-39 osobně vůbec nevěděl co dělat – myslel, že ostatní také ne, ale snažili 
se, aby to tak nevypadalo. Najednou dostal rozkaz dostavit se do jednoho z hangárů, prý potřebovali 
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nějakého střelce do stíhačky. Už se blížil k mohutným ocelovým dveřím, když v tom spatřil ligovou 
stíhačku, která právě rozstřílela ovládací panel, čímž v hangáru vyřadila umělou gravitaci a vypustila z 
něj atmosféru. Dveře se začaly zavírat a spousta jeho spolubojovníků se začala vznášet a mrznout ve 
vesmírném vakuu.  
 
Myslel si, že Ligu už nemůže nenávidět víc. Říkal si to pokaždé a nikdy neměl pravdu, vždy ho 
dokázala ještě více rozčílit.  
 
Všechny jejich lodě se začaly stahovat přímo nad Ahto City, stratégové zřejmě předpokládali, že lidi z 
Ligy nebudou chtít zabíjet jejich spojence, jenže se spletli. Jeden obří křižník, mnohokrát větší než 
běžný, do nich začal pálit vší silou. Zrovna se zadíval na jeho první oběť, loď stojící těsně vedle té 
jejich, rozlomila se v půli a začala padat na povrch. Najednou ho ale ze zasnění vytrhl kapitán Nova, 
velitel jeho týmu, který mu nařídil rychlý přesun do jedné z nákladních lodí, kde již čekali všichni jeho 
spolubojovníci. Přesně ve chvíli kdy jejich loď vyletěla z hangáru, dostal křižník zásah, který je odmrštil 
několik mil daleko. Ovládání bylo vyřazeno a tak pouze nekontrolovaně padali, k jejich štěstí přesně 
nad Ahto City.  
 
Poté co se všichni dostali na zem, se pustili do jejich úkolu, jehož zadání bylo jasné – zajmout či 
pozabíjet zbylé selkathy. 
 
Dlouho prohrabávali ruiny města, narazili na několik lidí, sice se měli zaměřit jen na selkathy, ale i tak 
vyslýchali všechny, tedy až na droidy. Nalezli dalšího přeživšího, prosil je o smilování, toho se ale 
nedočkal. Gama-39 držel zbraň u jeho hlavy a přednášel mu poslední slova, která kdy uslyší – příště 
si rozmyslí poskytování kolta Lize. Podvádět Sithskou říši se nevyplácí. 
 
Alexi koukala z okna jejich dočasného bunkru, když na ni Nord tiše houkl na znamení, že se něco 
děje. Nepřátelé byli uvnitř. Tahle budova musí mít ještě zadní vchod, z okna nikoho neviděla. Ještěže 
zabezpečili perimetr. Potichu si připravila svůj blaster. Zkontrolovala Growella, byl stále v bezvědomí. 
Na detektoru pohybu se ukázalo 6 teček. Nedokázala rozeznat, co jsou zač, ale zcela jistě to budou 
sithští vojáci. A blížili se přímo k lovcům, šli najisto. Tohle bude zřejmě eskorta nebo popravčí četa. 
Velkomoff Onbelik si vyžádal jejich audienci, nebo smrt. Jedno z toho. Vyměnili si s Nordem pár gest a 
instrukcí a oba přikrčení a nachystaní na příchozí vojáky svírali v rukách nedočkavě své blastery.  
 
Vojáci je vyzvali, aby vyšli ven. Tím se potvrdilo, že o lovcích věděli. Počínali si moc opatrně, ani 
nástražné pasti nespustili. Díky detektoru ale Alexi věděla, kde přesně jsou, v tomhle je výhoda na 
straně lovců. Šest vojáků, to není nic, s čím by si s parťákem neporadili.  
 
Poslala jim jeden varovný výstřel, ani se trefit nechtěla, jen zastrašit, načež se spustila palba z jejich 
strany. Neměli zrovna nervy, asi to nebude Onbelikova elita. S Nordem začali střílet, co výstřel, to 
zásah. Šestice byla v mžiku na zemi. Na pevnou pozici lovců neměli.  
 
Alexi rozhodla, že tady nemohou dále zůstat. Nord souhlasně přikývl a probudil Growella. Alexi 
mezitím posbírala veškerou techniku, kterou předtím nastražili a sebrala obě helmy. Podávala Nordovi 
tu jeho, zatímco strkal do vězně blasterem, aby šel před nimi. Z dálky se už začínaly ozývat zvuky 
boje, střelba, křik, výbuchy. Takže teď se bitva přesunula na povrch planety, nejvyšší čas se vypařit, 
určitě si nepřála tu strávit jedinou další hodinu.  
 
Punax byl v hangáru na Arkanii a sledoval přípravu akce. Tři transportní lodě a tři posádky oděné 
v mandalorianských zbrojích – pro případ, že by někdo nevítal arkanijské vojáky. Na Kiffu se blížil Den 
darů, na který byl Punax pozván Aslonem Rawkem.  
 
Maskovaná trojice lodí dorazila na Kiffu a Punax si to zamířil do baru Chat Noir, v jehož podzemí se 
nacházelo řídící středisko odboje. Nebyli tam však jen Aslon a jeho synovec Leo Rawk se svými lidmi. 
Jednu sedačku u hlavního stolu okupoval velitel Ligy pěstí, Clemento. Hádali se spolu – Aslon chtěl do 
odboje brát jen důvěryhodné a věrné bojovníky.   
 
Punax sdělil, že bohužel s sebou nemá tu slibovanou armádu. Aslon a Leo vysvětlili, že kvůli 
Clementovi prochází odboj schizmatem a že říšský místodržící znásobil na planetě své síly, takže 
převrat na Den darů se nekoná, i když Clemento s ním stále počítá. Punax navrhl, aby šli na 
shromáždění ke Dni darů. 
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Punax, Leo, Aslon a Titania a několik dalších šli na místo, kde nyní bylo postavené mohutné pódium 
orámované sithskými znaky. Na pódiu stáli vojáci, zřejmě jako demonstrace síly. A v jejich čele říšský 
místodržící. Sliboval lidu, že pomůže s obnovou planety po krvavé válce, kterou Sithská říše ukončila. 
Přes jásání davu Punax zahlédl Clementa, stál na vyvýšeném místě téměř až v poslední řadě. 
Pokynul hlavou na muže, který se k němu ohlížel a stál jen několik metrů před Punaxem. Punax se 
začal prodírat davem a zahlédl, jak muž sahá k pasu pro blaster. Použil Sílu a zastavil jeho ruku. 
Ohlédl se na Punaxe a na tváři měl úsměv. 
 
Z opačné strany masy lidí vyletěl laserový paprsek a zasáhl do prsou vojáka, který stál po pravici 
říšského místodržícího. Vyletělo jich několik dalších, které zasáhly pódium. Místodržící vydal příkaz ke 
střelbě. Vojáci na pódiu odpověděli tak, že namířili do tisíců přihlížejících a spustili automatickou 
palbu.  
 
Oslavy Dne darů se změnily ve zběsilý útěk. Několik lidí zůstalo a svými blastery opětovali střelbu, ale 
většina prchala před masakrem, který říšští vojáci rozpoutali. V davu, který umíral nejen kvůli zásahům 
z pušek, ale také kvůli zásahům různých částí těla, především nohou, bylo zázrakem, že se Punax 
dokázal držet poblíž Aslona a Lea. Aslon jen vydal pokyn dostat lidi z ohrožené oblasti a sám by se do 
pomoci zapojil, ale Leo měl jinou prioritu – pronásledování Clementa. Všichni čtyři tedy běželi na 
místo, kde měl mít Clemento sídlo a skutečně ho tam našli – sedícího v křesle a kouřícího doutník.  
 
Clemento byl vývojem událostí potěšen. Leo se na něj chtěl vrhnout, ale zastavil ho Aslon. Nejspíš 
proto, aby to udělal sám. Srazil pěstí Clementa z křesla a, držíc ho oběma rukama pod krkem, ho 
přitlačil ke stěně. Sdělil mu, že tohle byla chyba. Ale Clemento nesouhlasí – ať lid sám rozhodne, co 
chce. Klan Vos ho dlouho ignoroval. Clemento si je jist, že díky dohodě, kterou uzavřel, Sithská říše 
prohraje. Punaxe zajímalo, s kým uzavřel jakou dohodu.  
 
Než stihl zareagovat, postava v černé kápi, držíc červený světelný meč, usekla ruce, které se 
nacházely pod Clementovým krkem. Aslon zařval bolestí a padl na zem ve chvíli, kdy mu špička meče 
ještě protnula bok. Krvácel a upadal do bezvědomí. Útočník se k nim otočil tváří, byl to Feerail, 
bojovník Ligy pěstí. Punax chvíli nechápal, proč drží světelný meč. Rychle si dal jedno s druhým 
dohromady – byl to Rylothský Sith. Feerail vysvětlil, že Auwam'ligo nebyl jediný. 
 
Punax se rozběhl na uživatele temné strany a několika švihnutími meče ho zatlačil zpátky. Ale ten 
věděl, s kým má tu čest, takže byl na boj skvěle připravený. Vykrýval Punaxovy útoky a po zhruba 
třech vteřinách nastal zásah – usekl Punaxovy kus rohu. V jednu chvíli se jejich meče zaklesly a už to 
vypadalo, že se souboj protáhne. Punax ho však musel rychle ukončit, někde venku umírali lidé. Na 
druhém konci místnosti se ze stolu zvedl nůž a vystřelil ohromnou rychlostí směrem k nim. Feerail jen 
stihl otočit hlavu, když mu nůž, poháněný Sílou, proťal hrdlo. Nepřítel se sesunul k zemi.  
 
Punax rychle zavolal na pomoc své vojáky, nevšímajíc si toho, že Clemento prchnul z místnosti. Ti 
vzali těžce raněného Aslona a odnesli ho do lodi. Kapitán Schetti měl operaci na velení a začal s 
evakuací, během které bral především ženy a děti lidí, kteří byli Aslonovi věrní. Stejně do lodí přivedli 
také mladé učedníky Jedi, kteří museli, po útěku z Coruscantu, znovu prchat. Bitva se rozmohla, takže 
Punaxovi lidé již museli začít používat své zbraně. U lodí najednou přestávali zvládat nápor těch, kteří 
se chtěli boji vyhnout. Kapitán Schetti najednou přikázal vojákům, ať nastupují do lodi, všemu přihlížel 
další z kapitánů, Costa.  
 
Schetti ohlásil, že se musí stáhnout, jeho loď byla téměř plná. Nechtěl riskovat život svých mužů kvůli 
místním obyvatelům. Kapitán Costa ho chtěl prchajícího velitele zastavit, ale Punax ho chytil za 
rameno. Nebylo možné něčím takovým ztrácet čas. Pokud by tu navíc měli rozbroj, mohli by ztratit i tu 
trochu životů, co Schetti na své lodi odvážel. Po několika minutách byly i další dvě lodi plné a tým se 
vrátil na Arkanii. Punax nastupoval jako poslední, když zrovna Leo loď opouštěl. Rozhodl se, že 
zůstane, aby tuto zemi chránil. Punax mu slíbil, že se pro něj vrátí. 
 
Lalkerrovy lodě vlétly do atmosféry, přímo nad oblasti s hojným koltem, a vypustily palivo. Lalkerr ale 
musel ještě něco vykonat – na planetě byla Alexi a Nord. Věděl, že nebudou mít dost sil, aby se 
z planety sami dostali. Musel zaměstnat planetární obranu natolik, aby mohli odletět. Ale na něco 
takového neměl dost lodí. Pak si uvědomil, že Jediové by mohli spojit své síly a provést bitevní 
meditaci. Ta by zvýšila jejich šance na úspěch. Rozhodl se kontaktovat Alexi, aby jí řekl svůj plán. 
Totéž pak sdělil ligovým lodím. 
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Alexi převzala od Norda dohled nad zajatcem. Vyšli ven z budovy. Obloha byla rudá od pálících 
dělostřeleckých baterií. Na obzoru nad oceánem viselo několik lodí. Pár ligových, zbytek ale 
nepoznala, usoudila, že to bude ten tajemný spojenec. Zdály se nečinné. Obrana si jich zatím nějak 
moc nevšímala, to bylo taky docela divné, i když měla víc než dost práce se střelbou na útočící lodě 
přímo nad městem. Při bližším prozkoumání si Alexi všimla, že ty lodě něco vypouštějí do oceánu. 
Správně usoudila, že zamořují kolto. 
 
Onbelikův křižník (pokud to byl jeho) by měl kotvit nedaleko, třeba budou mít štěstí a „přemluví“ jeho 
posádku, aby dva lovce a jejich přítěžek vzala pryč z planety. Pak jí kontaktoval Lalkerr a všechno jí 
vysvětlil. Alexi se rozhodla, že budou muset sehnat menší loď, která by nebyla tak snadným cílem. 
Poslala Norda napřed, aby se po nějaké lodi podíval, nejlíp malá civilní loď, ty mívají většinou skvělé 
motory. Sám bude mít větší šance, Growell by je při hledání zdržoval.  
 
Mezitím se boj na povrchu rozproudil, stále více lodí přistávalo (nebo bylo sestřeleno a k zemi se 
snášely únikové moduly), objevovalo se víc a víc vojáků všech zúčastněných stran. Pobídla Growella, 
aby se pohnul. Snad Nord něco najde.  
 
Po chvíli se opět ozval Lalkerr. Sdělil, že poblíž nich se nachází Mistr Jedi Varion Lightseeker, který 
přistál v záchranném modulu u ligové ambasády. Také řekl, že na to místo poslal eskortní loď, ale 
přes protileteckou obranu se tam nedostane – potřebuje, aby sabotovali několik palebných pozic. Oba 
lovci probrali možnosti, jak to provést. Nejúčinnější bude asi výbušnina. Vlastní loď již nepotřebovali, 
odletí na palubě té Lalkerrovy. 
 
V rychlosti přilepili pár menších trhavin k jádru řízení obrany. Lovci se vzdálili do bezpečí za 
Growellem, kterého nechali svázaného nedaleko. Alexi namířila. Stačí jedna rána, ostatní nálože se 
vznítí při výbuchu té první. Střela trefila cíl, pak se ozval výbuch a baterie podivně ztichly. Dala 
Lalkerrovi vysílačkou echo, že loď může přistát, a vydali se na souřadnice, které jim poslal. 
 
Lalkerr, Karn a další Jediové se zatím soustředili a zahájili společnou bitevní meditaci. 
 
Mistr Lightseeker se probral z bezvědomí v již havarovaném modulu uvnitř ligové ambasády. Byl 
zraněn, v boku měl zaražený velký střep skla. Vyprostil se z modulu, vytáhl si střep a světelným 
mečem si vypálil ránu. Znovu kontaktoval Lalkerra, od kterého se dozvěděl, že na jeho pozici míří loď 
a dva Mandaloriané.  
 
Vzal si zásoby a mířil k místu setkání. Stále měl zvláštní pocit, že ho někdo sleduje. Když se s lovci 
konečně setkal, nepřítel byl blízko. Byl to mocný uživatel temné strany Síly. Lightseeker na něj zavolal, 
aby se ukázal. Najednou se ze stínu vynořila vysoká postava oděná v černé kápi.  
 
Lightseeker lovcům řekl, aby šli k lodi. Tohle byl jeho boj.  
 
Jak se Alexi, Nord a jejich zajatec vzdalovali od místa, kde se začínal odehrávat lítý boj Jedie se 
Sithem, Alexi se začínala cítit nějak nejistě. K lodi to nebylo moc daleko, ale před nimi se pomalu 
rozhoříval pozemní boj armád. Vyřazení planetární obrany umožnilo posádkám vylodění, vesmírná 
bitva už došuměla, teď se to všechno přeneslo na povrch.  
 
Připravila si blaster, nejspíš si budou muset cestu k lodi probojovat. Nord už byl taky ve střehu. Blížili 
se k vroucímu kotli, a bohužel tudy projít museli, je to jediná cesta k souřadnicím lodi, kterou jim 
Lalkerr poslal, jediné místo, kde se dalo přistát dál od propuknuvší vřavy.  
 
Growell byl zelený strachy, ale lovci věděli, že ho musí ochránit stůj co stůj, jinak nebude odměna. A 
pochopitelně by to pošramotilo jejich zatím bezchybnou pověst. Jakmile se přiblížili k bitevnímu poli, 
drželi se při okraji, aby se co nejvíc vyhnuli bitvě. Nejsou zbabělci, ale se zásilkou se nedá moc 
soustředit a krýt všechny směry, nejde krýt jeden druhému záda a ještě se starat o Growella.  
 
Postupovali teď mnohem pomaleji a jeden druhého (+ třetího) kryli palbou po náhodně útočících 
vojácích Říše, kteří si jich tu a tam všimli. Pár jich zasáhli a nebyl čas ověřovat, jestli je jen zranili, 
nebo usmrtili. Co na tom teď záleží? Musí se dostat k lodi, pokud možno v pořádku. A všichni tři.  
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Loď už byla v dohledu, pomalu začínali opouštět bojiště, stále kolem nich ale svištěly střely sithských 
jednotek. Už stačí urazit jen malou vzdálenost a zvládli to, budou pryč. Odletí z téhle zpropadené 
planety. Díky Lalkerrovi je navíc bezcenná. Stačí dorazit do lodi a doletět pro Lightseekera, pokud ten 
souboj přežil. Ovšem vypadal, že na to skutečně má. No minimálně mu poskytnou krytí, pokud bude 
poražen, aby mohl uniknout.  
 
Z myšlenek ji náhle vytrhly tři střely, které prosvištěly těsně kolem její hlavy. Sakra, tohle bylo 
zatraceně blízko, ještě není po všem... Z dalšího rozjímání ji ale vytrhla prudká bolest v boku. Ztratila 
rovnováhu, byla zásahem odhozena a dopadla na zem. Zůstala ležet bez hnutí. Nord to spatřil a 
zhrozil se. Vypálil několik ran ze svého blasteru, čímž útočníka odrovnal. Okamžitě se rozběhl k 
parťačce.  
 
Volal na ní, ale neodpovídala, nehýbala se. Nord byl zoufalý, když k ní doběhl a všiml si rány na jejím 
boku, kousek pod žebry. Tohle vypadá ošklivě. Zařval na Growella, aby doběhl k lodi, už to bylo jen 
kousek. Vzal dívku do náručí a běžel s ní, co mu síly stačily. Pilot usadil spoutaného Growella na 
sedadlo a vyběhl vstříc Nordovi. Ten na něj křikl, ať žhaví motory a letí vyzvednout Lightseekera. Pilot 
souhlasně kývl a jakmile se Nord nalodil, okamžitě spustil motory.  
 
Uvnitř lodi Avis zoufale bojoval o život své parťačky. Nahmatal jí puls. Byl slabý, skoro nedýchala. 
Rána byla hluboká, ale zacelená, přece jen to byl zásah blasterem, takže nekrvácela, což bylo plus. 
Nemohl ji teď ztratit – po pěti letech skvělé spolupráce. Growell na protější lavici ani nedutal, 
atmosféra v lodi byla tak hustá, že by se dala krájet.  
 
Lightseeker zaujal obranný postoj. Sith se na něj vrhl, ale Mistr neměl problém blokovat všechny jeho 
útoky. Poté sám přešel do útoku, ale i Sith byl schopný v obraně. Odhodil ho tedy Sílou na stěnu 
budovy. Sith se zvedl ze země a bylo vidět, že je naštvaný. 
 
Sith znovu zaútočil a vyhodil Lightseekerovi meč z ruky. Následně ho kopl do rány na boku. Mistr 
spadl na zem a zlomil si několik žeber. Sith deaktivoval meč a pomocí Síly házel Mistrem ze strany na 
stranu. Pak si ho přitáhl a škrtil ho rukama.  
 
Lightseeker se bránil. Svojí kybernetickou rukou udeřil protivníka do krku tak silně, že se uvolnil z jeho 
sevření. Rychle si přitáhl svůj meč. Sitha ovládla zuřivost a aktivoval svůj meč a začal na Mistra znovu 
útočit. Avšak Lightseeker ho odhodil pomocí Síly, rozběhl se proti němu, provedl falešný útok na hlavu 
a ve stejném okamžiku se otočil kolem Sitha a rychlým kopem mu podrazil nohy, díky čemuž Sith 
spadl na záda.  
 
Sith se ale rychle zvedl a opět začal útočit. Po několika úspěšně blokovaných útocích se Mistr 
Lightseeker nedokázal úspěšně vyhnout Sithovu meči, což mu způsobilo ránu na obličeji, která se 
táhla od levé části čela, přes levé oko, kolem nosu až pod ústa. Sith se začal smát, zatímco Mistr Jedi 
se chytl za ránu a cítil obrovskou bolest. 
 
Sith se vítězoslavně smál a představil se – byl to Xenon, vládce Sithské říše. Mistr Lightseeker se 
však zvedl zpět na nohy. Zaujal útočnou pozici a velmi rychle se rozběhl směrem ke Xenonovi. Znovu 
provedl falešný útok na hlavu. Xenon už počítal, že se Jedi opět kolem něj otočí, avšak k jeho 
překvapení následující útok směřoval na jeho pravou ruku třímající meč. Sith už nemohl nic dělat a 
Lightseeker mu ruku usekl.  
 
Pak vyskočil, odrazil se od Sitha a ještě ve vzduchu chytil jeho meč. Aktivoval ho a dopadl na nohy. O 
pár okamžiků později Mistr Lightseeker vrazil Xenonův rudý meč do jeho hrudi. Poté deaktivoval svůj 
modrý meč a promluvil k umírajícímu protivníkovi – nikdy by neměl podceňovat své nepřátele, jeho 
arogance způsobila jeho pád. S těmito slovy se Lightseeker otočil a pohlédl na rudé nebe, kde zrovna 
přilétali Mandaloriané v lodi, která pro ně byla poslána.  
 
Když přistála, Lightseeker nastoupil, a všichni pak odletěli pryč. 
 
Bitevní meditace byla úspěšná. Lalkerr jí využil a poslal na povrch své vojáky, kterým přikázal, aby 
převzali kontrolu nad protileteckou obranou a zaměřili jí na sithské lodě. Eskortní loď s Mandaloriany a 
Mistrem se úspěšně dostala na orbitu. Sithové tady prohrávali. 
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Po příletu Punaxe a jeho týmu na Arkanii byla ihned svolána krizová rada. Kapitány, kteří na misi Dne 
darů pracovali, Punax nechal řešit svoje problémy a po obhlédnutí zraněných mužů i uprchlíků 
přispěchal na schůzi. Vedl ji princ Hallister.  
 
Šéf kontrarozvědky informoval, že bitva na Manaanu je již v plném proudu. Generál Daidalor navrhl, 
že by šla využít v jejich prospěch – vstupem do bitvy by si mohli upevnit mocenské postavení. Šéf 
kontrarozvědky dodal, že by si tak mohli udělat nové přátele. Hallister však namítl, že i nové nepřátele. 
Punax jim prozradil, že se jedno nové spojenectví již rýsuje. Předseda Abernaf by chtěl vědět více, ale 
to je zatím tajné. Hallister Punaxovi v tomto ohledu plně důvěřuje. 
 
Po nějaké době Punax čekal ve svém pokoji. Aslon Rawk se stále neprobíral a stejně tak nedostal 
žádnou zprávu od Lea. Ten nejspíš na planetě právě zažívá peklo. Zatímco Manaan se dostal do 
popředí všech zpravodajských služeb a k boji na něm se obrací celá galaxie, z Kiffu mezitím přicházejí 
matné zprávy, popisující masakr, který Manaan v civilních ztrátách brzy několikanásobně předčí. 
Punax, s vědomím, že neměl z planety odcházet, pocítil chvilkové nutkání zvednout se a letět Leovi na 
pomoc, racionálně však věděl, že to není možné. Ne do doby, než provede to, k čemu směřuje jeho 
politika od doby, co se ujal velícího postavení v arkanijské armádě. Dilema přerušilo ohlášení zprávy o 
zatčení potenciálně nebezpečného Zabraka. 
 
Byl předveden před Punaxe. Byl to jeho bratr, Trefork. Je tu, aby mu předal zprávu o Xenonově smrti. 
Zabil ho Mistr Variion Lightseeker. Punax byl zdrcen. Hleděl Treforkovi do očí, snažil se v nich číst. 
Vždy z pohledu do tváře poznal, pokud mu někdo něco nalhával, jen jeho bratři se naučili této 
schopnosti odolávat. Skutečně jeho bratr zemřel? Zabit mistrem Jedi? Nevěřil tomu, ale bratrovo 
přikývnutí, jako by věděl, co se mu honí hlavou, mu nedávalo příliš naděje. Xenon zemřel, navždy 
pohlcen temnotou.  
 
Punax přikázal Treforka rozvázat. Trefork mu dává naději, že ještě může napravit to, co se mezi nimi 
stalo. Punax však ví, že to teď není kvůli válce možné. Pohlédl na Treforka a snažil se udržet čistou 
mysl. Nechtěl přijít i o druhého z bratrů, ale stále zde existovala nepatrná možnost, že je bratr léčkou, 
do které se má chytit. Sithové nebo rytíři Jedi ho nyní mohou využívat, aby se k němu dostali, když je 
nyní Xenon mrtvý. Musel ho nějak ochránit. Řekl mu, aby se vrátil na Dathomir. Pokud bude stát po 
jeho boku, Sithové ho zabijí. Slíbil mu ale, že jednoho dne spojí síly. 
 
Oba pak povečeřeli. Punax se snažil nemyslet na prázdnotu, která mámila jeho smysly – prázdnotu ze 
smrti bratra Xenona. Nevěděl, co cítil vůči muži, který ho zabil, ale věděl, že se s ním chce jednou 
setkat. Punax Treforkovi slíbil, že se jednou na Dathomir vrátí. Možná ještě před koncem války. Když 
Trefork odletěl, na povrch dosedla jiná loď. Vystoupila z ní Dee. Punax se otočil na svého podřízeného 
a přikázal zahájit operaci Perpotatio… 
 
Nedaleko míst, kde se střetla flotila Galaktické ligy s flotilou Sithů, se z hyperprostoru vynořila 
vojenská loď. Prostory posádky přibližně pro deset osob. Na jejím boku ve slunečním světle vyvstával 
černou barvou vyvedený znak – kruh svisle protnutý čárou. Ač se jednalo o plavidlo určené k boji, 
očividně do systému Pyrshak nepřiletěla kvůli střetu, jenž otřásl celou galaxií. Vesmír tkvěl 
prázdnotou, nad planetou se vznášela mračna trosek po zničených bitevních lodích.  
 
V proskleném kokpitu, hned za dvojicí křesel s usazenými, tiše pracujícími piloty, stál tichý muž. 
Kasneir Velmer. Pozoroval pozůstatky zkázy a samotný Manaan, který z dálky vypadal až nepřirozeně 
mírumilovně.  
 
Otočil se a rychle odkráčel do boční místnosti. Uvnitř se nacházel trojúhelníkový stůl, uprostřed nějž 
stála holografická komunikační stanice. Velmer se ve dveřích minul s jedním z lodních techniků, jenž 
místnost právě opustil a zmizel kdesi v hlubinách lodi. Dveře se za ním zavřely.  
 
Velmer si prohrábl vlasy a pohlédl na hologram, který mu vyvstal přímo před očima. Místnost zahalilo 
namodralé světlo. Nad stolem se tyčil prostředník oděný v lehkém brnění, tvář zakrytou přilbou. 
Velmer mu přikázal, aby „jim“ sdělil, že jejich činnost na Manaanu již skončila. Už se nejedná o 
prioritní cíl, jak bylo původně plánováno. Přikázal též stáhnout veškeré jednotky a zničit stopy. 
Prostředník má též vyřídit, že Oko musí být přesunuto k Bráně do neznáma. Pak ukončil spojení. 
 
Otočil se a opustil místnost, jež potemněla. Byl čas nařídit pilotům, aby se ihned vzdálili od Manaanu. 
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Vrahos letěl ve stíhačce zpět na Tauuk, když ho náhle kontaktoval někdo, koho vůbec nečekal – Zlatý 
císař Malum. Prozradil mu, jak se může znovu setkat se svým otcem, Kattosem... 
 
Zasedání korporátní rady zastihlo Scorche uprostřed oběda... bitva o Manaan, jež proběhla před 
několika dny, byla hlavním tématem rozrušeného klábosení v rámci Stříbrných hodností, což se dalo 
čekat. SSD-1 vysílal na dlouhovlnném vysílání všechny senzorové údaje a ligovou komunikaci až do 
chvíle svého konce. Plán 6 zatím vycházel a zdálo se, že až překvapivě snadno. Sithové si mohou 
užívat potápějící se ruiny Manaanu, zatímco UTC sníží ceny a zvýší objemy bacty pro zbytek Galaxie, 
tudíž i ten malý zbylý použitelný objem kolta se tak stane naprosto bezcenný. 
 
Jelikož nyní již bylo klíčové udržet protivníka v absolutní nevědomosti, bylo zasedání šifrované tak, že 
skutečná podoba byla nahrazena temnou siluetou s červeným číslem určujícím senioritu v radě 
Stříbrných hodností a hlas byl deformován, aby jeho vlastník nemohl být určen. Samozřejmě bylo 
nutné se už nyní vyvarovat osobních oslovení. Šifrovací zařízení UTC bylo na nejvyšší úrovni, ale ve 
chvíli, kdy i malá chyba může mít doslova galaktické následky, je lepší být co nejopatrnější. 
 
Hologram jednoho z ředitelů UTC se zeptal, jestli ztráta SSD-1 nezpomalí jejich postup. Admirál 
Leonda Kain skrze svůj hologram vysvětlila, že ztráta té lodi byla plánovaná. Nebyla sice zadarmo, ale 
svůj účel splnila. Pokud jde o třídu jako takovou, byl to jen prototyp, první tři sériové trupy jsou 
spuštěné a budou dokončeny před vyvrcholením plánu 6 a další bude UTC schopno konstruovat 
daleko rychleji, pokud vše půjde jak má. 
 
Ředitel měl ale na mysli spíše upoutání pozornosti. Lodě typu super-capitol v galaxii momentálně 
nikdo jiný nevyrábí a kromě UTC a Kuat Drive Yards k tomu nikdo ani nemá kapacity. SSD-1 mohla 
vyvolat otázky ohledně toho, kdo je schopný něco takového sestrojit. Kain se již chystala odpovědět, 
ale Scorch ji předběhl a sám se chopil slova. 
 
Sdělil, že v tuto chvíli to bylo nutné. Původní plán dokonce počítal, že ji UTC poskytneme Sithům proti 
Lize, ale nikdo nemohl tušit, jak kardinálně neschopná a ubohá bude ligová obrana proti mnohem 
menší Sithské říši. Nemohli si dovolit zničující vítězství té ani oné strany, potřebují živit plamínek války 
a držet obě strany na vyrovnané rovině, než je budou schopni buď ovládnout nebo zničit. Jak všichni 
vědí, Galaxie jinak nemá šanci na přežití. Ředitel nezpochybňoval účel, ale připomněl, že pokud je 
někdo odhalí, celá investice přijde vniveč. 
 
Scorch byl již dost podrážděn. Dodal, že mezi Senátem a Jedii panuje nedůvěra, jejich moc je 
omezená a jejich pozornost namířená proti Sithům, kteří jsou pro změnu posedlí zničením všech 
Jediů. Pokud přeci jen někdo bude podezírat UTC, bude včas odhalen. 
 
Zbytek zasedání Rady se již nesl v klidnějším duchu, ne však již hlášení o tom, že zmizel Stalhman i 
Wookiee, který jim mohl poskytnout cenné informace. Iluzionistu nyní Scorch beztak potřeboval na 
Corellii. Deein „kontrakt“ s Punaxem naopak mohl znamenat silného spojence a symbol odporu pro 
nezávislost malých světů, což je přesně to, co chtěl a potřeboval využít proti Sithům i Lize. A Alexi díky 
svým schopnostem dost možná sehraje klíčovou roli v další části plánu 6. Kola Galaxie se začínají 
točit dle jeho vůle. 
 
Scorche přepadl pocit samolibosti, když se s doutníkem vracel do své kanceláře svého sídla na 
povrchu Squebexu. Náhle ho ale přerušil nepříjemný pocit výkyvu v Síle, malý a nenápadný, jako 
vlnka v oceánu, jenže Scorch tenhle pocit dobře znal. Ihned si na svém stole všiml kulatého a 
zuhelnatělého odznaku. Byla to hodnost zástupce velitele jednotky F – vicemistra Šeré stráže. Tak 
přece jen přežil… 
 
 
KONEC. 


