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Kdysi dávno v jedné předaleké galaxii.... 
 
 

STAR WARS 
JEDI VS SITH 15: FLAMES OF WAR 

 
 

Nová galaktická válka se rozhořela naplno. Zatímco Jediové a Sithové vedou svůj odvěký boj, 
mnoho dalších skupin využívá chaosu k získání politické moci.  
 
Rhumijská říše nezastavitelně přerůstá ve velmoc. V okrajových sektorech je pomalu budována 
Zlatá říše. Mandalorianská aliance obnovuje bývalou slávu a hrdost svého lidu. Stoupence 
získávají i nezávislí revolucionáři. 
 
V pozadí ale stojí ještě někdo. Někdo, kdo touží po kompletní nadvládě a nezastaví se před 
ničím. Místo otevřeného střetu dává přednost manipulaci a intrikám. Nyní zahájil druhou část 
svého plánu…. 
 
 
SGBS Venerable, druhá loď své třídy a teprve třetí vlastní typ bitevní lodě klasifikované v úrovni 
„capitol“, kterou UTC konstruovalo, se s několika menšími doprovodnými loděmi ze standardní První 
Šeré flotily pozvolna blížila k nové hlavní planetě Galaktické ligy – Corellii. Scorch se na její palubě 
cítil trochu nepohodlně, ale bylo mu jasné, že v nynější fázi vývoje Galaxie musí udržet co nejvíc karet 
mimo oči svých soupeřů. Proto musel SGBS Dauntless, jakožto i mnohem technologicky zajímavější 
Druhou Šerou flotilu admirála Kain nechat plnit úkoly v bezpečí muunilinstského prostoru. Venerable 
byla silná, velká, s většími děly, ale také pomalá a příliš na očích. Byl to spíše politický symbol jeho 
moci, kterou nyní musí vybudovat v novém srdci Ligy. To, že se obranyschopnost celého systému díky 
zlomku První flotily zvětší takřka o celou třetinu, by v Senátu měl být pádný argument.  
 
Luxusní transportní jachta v doprovodu dvou těžkých bitevních stíhaček z UTC a dvou ligových A-
wingů typu NG se pozvolna snesla k vyhrazené plošině, na které čekalo malé, ale poměrně elitářské 
procesí prominentů. Plavidlo elegantně dosedlo, zatímco jeho doprovod se až se zázračným 
zrychlením rozletěl na různé strany. Vpředu procesí stál nově zvolený Prezident, kapku nevýrazný, ale 
vždy usměvavý a příjemný člověk jménem Mane Darmon, jež byl díky své obranné politice relativně 
oblíbený v jinak demoralizované Lize, hned krok za ním jeho dva rádci a pobočníci – Umbaran s 
dlouhými písčitými vlasy a modrý Twi‘lek. Krom několik diplomatů, předsedy rady ligového válečného 
průmyslu, Senátních stráží a několik senátorů zde byla i jedna poměrně kontrastní postava – Darrel 
Karn, jež přes svojí únavu i nepohodlí, jaké cítil z přítomnosti na této vyloženě politické události, na 
sobě nenechal nic znát.  
 
Boční dveře se se syčením otevřely a z plavidla se nejprve vynořili čtyři vojáci v bílo-žlutém brnění, jež 
představovali diplomatickou sekci Šeré stráže. S přiloženou zbraní vytvořili pomyslnou uličku. O 
několik vteřin později vystoupil Scorch v bílé diplomatické uniformě opírajíc se o hůl, a ač on sám byl 
na svůj věk neobvykle urostlý, pozornost se okamžitě zaměřila na obří stín, který ho následoval o 
několik kroků – jeho bodyguarda Norgse, zeleného Falleena, jež krom svých obřích tělesných 
proporcích, které se částečně snažil skrýt v prostě šedém plášti, přitahoval pozornost obří chladnou 
zbraní na zádech a také umělou spodní čelistí a výrazem, který značil, že ani horoucí peklo by jej 
nezměnilo. Scorch si vyměnil s Prezidentem a jinými politiky několik formálních poklon a uvítání, než 
Karnovi dekórum dovolilo vmísit se. 
 
Karn ho znal pod jménem Saul Thani – pod tím vystupoval na veřejnosti. Oslovil ho a Scorch ho 
pozdravil. Ale Karn nebyl tak vlídný. V ligových archivech kromě jeho jména nic dalšího nenašel. 
Scorch mu vysvětlil, že před Senátem reprezentuje největšího dodavatele Ligy, UTC – to je dostatek 
informací. Oba se při rozhovoru vydali směrem ke konci plošiny. Karnovi bylo záhadou, proč je 
reprezentant tak velkého koncernu pro Ligu tak neznámý. Scorch však z této nevědomosti sarkasticky 
obvinil Ligovou informační službu. Karn naopak Scorchovi sdělil, že nebýt sobeckého zájmu některých 
subjektů v Lize, mohlo by být možná už dávno po válce. Scorch odpověděl, že i když má Liga početní i 
materiální převahu, v každé bitvě zatím prohrála. Vinu za všechny neúspěchy, včetně vzkříšení Sithů, 
dává řádu Jedi. Došlo k nepřátelskému očnímu kontaktu a Karn už otvíral pusu v odpověď, když mezi 
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jejich spor vstoupil umbaranský pobočník Prezidenta kvůli dojednání programu schůzek, jež na 
nového velvyslance UTC čekají, načež oba i s výrazným zeleným bodyguardem zmizeli ve výtahu. 
Darrel nedokázal identifikovat svůj vnitřní neklid, necítil z žádného z příchozích žádné narušení Síly, 
popravdě z nich necítil vůbec nic, ale něco uvnitř, jeho šestý smysl, bilo na poplach. Bylo nutné o 
„Saulovi" zjistit, co nejvíc.  
 
Mezitím, hned, jak se zaklaply dveře výtahu, vytáhl Scorch zpoza opasku jakýsi přístroj, po jehož 
spuštění se kolem tří osazenců výtahu vytvořilo tlumící pole, jež znemožnilo komukoliv 
odposlouchávat. Prezidentův pobočník byl ve skutečnosti Ilu, agent UTC. Sděluje Scorchovi, že 
Prezidentova mysl byla složitá, přesto se mu ho podařilo ovládnout. Neví ale, jak dlouho to ještě 
zvládne, aniž by ho přitom zabil. Scorch ho však uklidnil, že už to nebude trvat příliš dlouho. Ilu se též 
bojí, že ho Jediové odhalí. Poslední dobou se na Corellii vyskytují častěji, zvlášť Velmistr má velkou 
šanci. Scorch vysvětlil, že pokud vše půjde, jak má, Jediové se odstaví sami a pak už jim ani Galaxii 
nic nebude stát v cestě. 
 
Leachim Vrahos seděl a pohrával si s malou kostkou a se starými hodinkami. Když se podíval na ty 
hodinky, vzpomenul si, jak naposledy viděl svého otce. Ty hodinky byly totiž jeho. Před třemi lety 
Vrahose tajně kontaktoval Zlatý císař Malum. Vrahos Malumovy nechtěl vyčítat, že je jeden z hlavních 
důvodů otcovy smrti. To by nebyl Jedi. Ale v koutku duše pomstu chtěl. A to hlavně na Onbelikovi, 
který tehdy byl Prezidentem. Malum sdělil, že Kattos se po své sebevraždě stal duchem Síly – to 
Vrahos ví. Co ale už neví je, že Malum ho pomocí sithské techniky zajal a převezl na Tython, do 
starého chrámu Jediů, kde ho uvěznil. Vrahos se ho tehdy zeptal, jak ho má osvobodit. Malum mu 
pověděl o tajemném rituálu. 
 
Vrahos byl rád, že duch jeho otce stále přežívá. Možná si s ním jen Malum hrál, ale musel to zkusit. 
Ihned co se to dozvěděl, vyrazil na cestu. Svého padawana Tolka s sebou nevzal. Vlastně ani nemohl. 
Když se Vrahos rozhodl, že si v takovém mladém věku vezme do učení padawana, někteří mistři byli 
v šoku, někteří to uvítali, protože po Erdegově útoku Jediové přišli o mistry i padawany. Mistři se 
nakonec dohodli, že první dva roky bude Tolk pokračovat jako ostatní padawani u starších mistrů, kteří 
mu toho o Síle řeknou více. Poté se ale jeho plnohodnotným mistrem stane Vrahos.   
 
Vrahos letěl najít silný artefakt, který je spojen s Temnou stranou Síly. Hledal u Ilmina, což byl starý 
Muun, který měl v sídle Jediů na planetě Tauuk na starosti skladiště. Vrahos mu řekl, že ten artefakt 
potřebuje k výuce Tolka, který je velmi zvědavý. Ilmin mu jeden takový artefakt dal, ale sám nevěděl, 
na co ho Sithové používali. Byl to náhrdelník. Vrahos si ho tehdy vzal a rychle odletěl na Tython. 
 
Když tam dorazil, přistál do ruin starého chrámu Jediů. Zde nalezl sithskou standartu a ní byla 
nabodnutá lebka. Lebka Kattose. Vrahos udělal to, co mu Malum poradil. Před standartu položil 
náhrdelník a klekl si na zem. Řízl se nožem do ruky a na náhrdelník spadla kapka krve. Poté pronesl 
slova v prastarém jazyce. A čekal. Náhle se vše kolem něj začalo otřásat. Lebka spadla na zem a 
proměnila se v popel. Pak spatřil velmi jasné světlo, ze kterého vystoupil Kattos. Vrahos radostí 
vyskočil a oba muži vyrazili proti sobě. Snažili se obejmout, ale nešlo to, protože Kattos byl duch. 
Kattos sdělil, že ve svém vězení měl čas přemýšlet. Řekl svému synovi, ať letí na Dagobah. Pak 
zmizel. 
 
Vrahos se tedy vydal na Dagobah. Po přistání ho na přesné místo dovedla Síla. Zde začal meditovat. 
Po třech hodinách se objevil duch Kattose. Chce svému synovi pomoci, protože tehdy v chrámu Jediů 
nemohl. Mohl ho jen tajně pozorovat z povzdálí. Vrahos měl těžký život poté, co zemřela jeho matka, 
ale vše museli tajit před zbytkem Řádu. Kattos mu sdělil, že nyní je už připraven – na Sílu. Kattos se 
rozhodl, že mu daruje svojí energii. Bude umět to co on. Málokdo ho bude schopen zastavit. Musí ale 
tento dar využít k dobru, nikoliv zneužít. Bude to mít též vedlejší účinky, například uvidí jeho 
vzpomínky, ale nesmí se jimi nechat svést na Temnou stranu. Kattos to chce udělat, protože to synovi 
dluží. Chce, aby poslední věcí, kterou na tomto světě vykoná, byla pomoc synovi.   
 
Kattos se pak rozplynul. Vrahos ucítil, jak jím protékala Světlá strana. Byl to neskutečný pocit. Náhle 
se svalil na zem. Viděl mlhu, ze které se vynořila jeho matka. Koukala kamsi nad něj. Než se ale 
Vrahos stihl podívat, kam koukám, probodl jí fialový světelný meč. Mlha se zjevila znovu, tentokrát se 
z ní vynořil Vrahos, když mu bylo 12 let. Cvičil, zatímco ho jeho otec pozoroval a plakal. Vrahosovi 
došlo, že toto jsou vzpomínky na den, kdy se dozvěděl, že mu zemřela matka. Pak se znovu objevila 
mlha. Viděl otce, jak se hádá s Prezidentem Onbelikem. V další vizi viděl, jak se otec loučí s Artaxem 



3 

 

a kamsi odlétá. Pak viděl, jak otec bojuje s Lordem Malumem a nakonec se sám probodává. Ihned 
poté Vrahos omdlel.  
 
Když se probral, stál nad ním jeho droid R3. Sdělil mu, že tu leží už celý den. Vrahosovy oči byly na 
chvíli celé zalité bílou barvou. Cítil se silnější. Spatřil Kattosova ducha, který se s ním rozloučil. 
Připomenul mu, aby ignoroval nenávist a strach. To byla jeho poslední slova. Pak se rozplynul a na 
zem dopadly malé hodinky. Vrahos si je vzal. 
 
To byly Vrahosovy vzpomínky na události před třemi lety. Ta kostka, se kterou si hrál, byl onen 
náhrdelník. Musel ho vrátit Ilminovi. Přemýšlel, co udělá s Malumem a zrádcem Onbelikem, který na 
jeho hlavu vypsal odměnu. Malumovi byl ochoten odpustit, protože mu pomohl a nyní stojí proti 
Sithům. Jedno ale bylo jasné – pomsta ho nesměla posednout.   
 
Za ty roky se mu ve spánku často zjevovaly vzpomínky Kattose. Jedna z těch vzpomínek se týkala 
setkání s Kaminoany na jejich planetě. Na tu zrovna nyní Vrahos mířil. 
 
Když dorazil, bylo krásné počasí. Byla to ale vodní planeta, jako Manaan, a to neměl rád. Ozvala se 
letová kontrola, která mu sdělila, že je již očekáván. Vrahos byl překvapen, ale přistál podle instrukcí. 
V budově ho už čekal Kaminoan Li Con. Sdělil mu, že objednávka je již hotova. Vrahos byl zmaten, 
ale Li Con mu vše pověděl. Velmistr Kattos si objednal 150.000 klonových vojáků, které nyní Vrahos 
musí vyzvednout. Ta armáda byla vytvořena pro Řád Jedi a jejím velitelem měl být Kattos, nyní je to 
ale Vrahos – pouze on. Existují tři speciální rozkazy, které armádě mohl vydat jen Kattos, tedy nyní 
Vrahos. Tyto rozkazy, spolu se standardními rozkazy a seznamem výzbroje a výstroje, dostal Vrahos 
na datapadu.  
 
Vrahos byl rád, ale neměl v úmyslu zradit Řád či Ligu. Bylo mu divné, kde otec vzal tolik kreditů. 
Vrahos si nebyl jist, jestli může Kaminoanům věřit. Za časů Klonových válek dodali Republice armádu 
klonů, která se nakonec proti Jediům obrátila. Li Con se však hájil, že Kaminoané jen splnili 
objednávku a žádné rozkazy nevydali. Pokud je obviňuje, tak tuto armádu nemusí přebírat. Navíc, 
mezi rozkazy pro armádu je i nouzový rozkaz k útoku na Senát, takže veškerou odpovědnost za její 
činy nese Vrahos. Ten uznal, že Li Con má pravdu, a už toto téma nechal být. 
 
Poslechl si informace o armádě. Zjistil, že dalších 100.000 vojáků je připraveno jako druhá vlna, 
ovšem ti ještě nejsou zaplacení. Předlohou pro klony byl člověk jménem Malfe, který byl pro to 
speciálně vycvičen. Li Con Vrahosovi ukázal, odkud byly kredity na platbu převedeny, ale víc mu říct 
nedokázal. Vojáci byli oblečení v tmavě zelené zbroji. Přikázal jim vyčkávat na další rozkazy. Pak se 
vrátil na Tauuk – s více otázkami, než odpověďmi.    
 
Na Mandalore se připozdívalo, slunce už táhlo k obzoru a stíny se prodlužovaly. Ve správní budově 
seděla Alexi za těžkým dřevěným stolem, ponořená v nějaké staré knize. Dveře se se sykotem 
otevřely a vešel její parťák, Avis Nord. Pořád měl na sobě svou zbroj, bylo jasné, že se vrátil z další 
zakázky. Ze zakázky, které se Alexi opět nezúčastnila. Už ji to úřadování docela ubíjí. Chybí jí ten 
adrenalinem naplněný život lovce odměn. Tři dlouhé roky už nebyla na pořádné akci, samé 
papírování, společenské přehlídky a tak podobně. Po zranění se musela šetřit, ale ono už jsou to tři 
roky, nemůže se šetřit donekonečna. S výcvikem od přítele Karna by už měla být schopná se o sebe i 
parťáka dobře postarat. Měla by, ale to nezjistí, dokud se nerozhodne zas aktivně na zakázkách 
podílet.  
 
Konečně se odtrhla od knihy a pohlédla na Norda. Světelný meč měl připnut k opasku. Nedělalo jí 
sebemenší problém si jej pomocí Síly podat a začala ho studovat zblízka. Nordovi se tohle nikdy moc 
nelíbilo. Párkrát mu už takhle brala nějaké věci, vždy se vymlouvala na trénink svých schopností. Teď 
si meč prohlížela a měla dokonce chuť ho rozebrat, aby zjistila, jak funguje. Naštěstí se v tomhle 
ovládla. Obecně se začala po výcviku víc zajímat o světelné meče, ale jako lovec odměn, který se 
specializuje spíš na střelbu, takovéhle myšlenky většinou rychle zaplašila. Ovšem jako nouzovka by 
se takový meč určitě hodil. Vzpomněla si na Lalkerra před třemi lety, jak mu to šlo s mečem, kdyby 
tehdy měla Karnův výcvik, mohla použít Nordův meč. Opět se začala probouzet do přítomnosti. Vrátila 
meč parťákovi a vstala od stolu.  
 
Zeptala se Norda, jak probíhala jeho akce. O každou zakázku se aktivně zajímala. Nord se nejprve 
snažil říct, že to bylo snadné, ale Alexi věděla, že nemluví pravdu. Nord pak přiznal, že bez ní to není 
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ono. Nemá mu kdo krýt záda, nemá se na koho spolehnout. Alexi si čím dál víc uvědomovala, že to 
cítí stejně. Vážně už se musí příští zakázky účastnit, tenhle život není pro ni, není na úředničinu 
stavěná. Je přece lovec odměn! 
 
Zatímco si všichni mysleli, že padl v souboji na Manaanu, Xenon byl ve skutečnosti naživu. Tím, kdo 
padl, byl ve skutečnosti Sapeli, který se za něj vydával. Xenon o svém plánu informoval jen svého 
učedníka Dartha Domikra, Velkomoffa Onbelika a bratra Treforka. Treforka pak pověřil, aby falešnou 
zprávu o jeho smrti předal Punaxovi. 
 
Poté přesvědčil armádu Gamorreanů, aby se přidala na jeho stranu. S její pomocí vyplenil planetu 
Kupoh a pár přeživších Kupohanů vzal do zajetí. Poté odletěli na planetu Indoumodo, kde už byli 
očekáváni osobou v kápi. Byl to Spyd. Ten věděl, že Xenon je živý – dozvěděl se to od Onbelika. 
Spyd předal Xenonovi Sapeliho světelný meč. Když si ho převzal, spatřil okamžik jeho smrti. Zjistil tak, 
který Jedi ho zabil – Variion Lightseeker. Několikrát zlostí zařval jeho jméno.  
 
Pověřil Gamorreany, aby odletěli v Sapeliho lodi za Darthem Domikrem a informovali ho. On zatím se 
Spydem několik dní trénoval střelbu i boj zblízka. Nakonec ho Xenon, zcela neozbrojený, vyzval, aby 
se ho pokusil zastřelit. Spyd se dlouho zdráhal, ale nakonec vystřelil. V půli cesty blasterovou střelu 
telekineticky zastavil a obrátil na Gamorreana stojícího vedle Spyda. 
 
Xenonovi se často zjevoval duch Velmistra Re, který mu vyčítal jeho plány. Když se ho zeptal, na co 
vlastně předstírá před Jedii svou smrt, odpověděl mu, že necelé století stará dathomirská tradice říká, 
že každý Dathomirský Zabrak narozený na Dathomiru, bez ohledu na své postavení, by měl být na 
Dathomiru také pohřben. Samozřejmě, že na jeho pohřbu bude vítán i jeho bratr Jedi, který bude 
během něj také zajat. Zároveň dal Jediům šanci získat zpět ztracenou část galaxie, což byla skvělá 
příležitost, jak je vylákat z jejich úkrytu. 
 
Odešel k chatrči, ve které na něj čekal chisský Inkvizitor Arctis. V chatrči ležela na zemi mrtvá těla 
dvou mladých padawanů, které zde vystopoval. Xenon mu řekl, že brzy přiletí nájemný lovec s darem 
pro celou Sithskou říši. Krátce na to skutečně přiletěl Jacky Flintlock, který od Onbelika dostal 30.000 
kreditů za únos vědce Luxara. 
 
Xenon za pomocí Síly, Sithské magie, prastarého rituálu a životní síly dvou Temných Jediů vytvořil 
Luxarův klon pozměněný tak, aby byl citlivý na Sílu. Luxar byl přinucen asistovat mu, protože měl 
vědomosti ohledně genového inženýrství. Klon se po skončení rituálu probudil k životu. Dva metry 
vysoký a mohutný Čistokrevný Sith dostal jméno Sceleton. Ihned po svém probuzení popadl Luxara 
za krk, držel ho jednou rukou ve vzduchu a mačkal ho tak pevně, až ho uškrtil.  
 
Xenon s ním později trénoval obzvláště šerm a užívání Síly. Věděl, že Sceleton brzy nahradí Dartha 
Domikra a stane se jeho novým učedníkem. Po několika měsících se se Sceletonem, Arctisem, 
Spydem a celým vojskem vrátil na Coruscant. Arctis se připojil k Onbelikově flotile.  
 
Dveře se otevřely a do místnosti vstoupila vysoká postava – nikdo jiný, než Darth Erdeg alias Erd 
Irustsis, senátor Galaktické ligy a poslední člen tajného řádu Irustsis. V místnosti čekal Kray Sis, 
červený Zabrak v černém hábitu, se dvěma světelnými meči u pasu. Ohlásil Erdegovi, že mise byla 
splněna. Senátor Artun Brak je mrtvý a to tak, že to vypadá jako nehoda. 
 
Erdeg byl potěšen. Toho Zabraka chtěl před rokem zabít, ale nakonec ho ušetřil a udělal z něj svého 
učedníka. Erdegův plán na zničení Jediů i falešných Sithů byl započat. Před rokem Erdeg přiletěl na 
neznámou planetu ve Vnějším okraji galaxie. Síla ho sem táhla už delší dobu a věděl, že není jediný. 
V dálce spatřil ruiny nějakého chrámu. Zároveň cítil přítomnost někoho mocného, začal si myslet, že je 
to past. Nasadil si masku a tasil světelný meč.  
 
Došel ke zříceninám, kde spatřil čtyři postavy. Cítil z nich Světlou stranu, byli to Jediové. Mezi nimi byl 
i jeden mladý, který byl až nepřirozeně mocný v Síle. Jediové zapnuli meče a chystali se na boj. 
Z jeskyně ale náhle vyšel někdo další – byl to Darth Domikro. Erdega nepoznal, ale měli společný cíl – 
zabít ty Jedie. Domikro zaútočil na toho mladého, což byl Leachim Vrahos, Erdeg se dal do boje 
s ostatními třemi.  
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Došlo k boji. Erdeg jednoho Jedie přeseknul ve dví. Domikro byl silnější v šermu, ale Vrahos byl lepší 
v Síle. Odhodil Domikra o několik metrů pryč a shodil na něj kusy zříceniny. Domikro se tomu sice 
ubránil, ale Vrahosův následný výpad dvojitým mečem ho překvapil. Dostal zásah do hrudi a byl 
zraněn. Erdeg mezitím zabil jednoho Jedie pomocí blesků Síly a druhého přeseknul z otočky. Pak se 
soustředil na Vrahose. Ten věděl, že tu nemá šanci a tak pomocí Síly na Erdega shodil další části 
chrámu. Rychle naskočil na speeder a odjel ke své lodi. Erdeg ho začal pronásledovat zrychlením 
pomocí Síly, ale bylo to marné. Vrahos z planety odletěl. 
 
Artax vzpomínal na své mládí na Kashyyyku – jak jeho matka zmizela v lese a nevrátila se, jak jeho 
nejlepší přítel zahynul po pádu ze stromu, jak jeho bratr zemřel rukou nájemného zabijáka. Artax měl 
tehdy vizi – kdosi mu řekl, aby letěl na Coruscant. Artax tam odletěl hned druhý den a nalezl toho 
muže, který mu zprávu poslal. Dozvěděl se od něj, že je citlivý na Sílu. Toho dne se Artax dostal do 
Řádu Jedi a začal s výcvikem. 
 
Artax meditoval před vchodem do svého domu na Dagobah. Měl několik znepokojivých vizí, ve kterých 
viděl zničený chrám Jediů a smrt svého přítele. Náhle ho něco vyrušilo. Ukončil meditaci a tasil meč, 
ale v okolí nikdo nebyl. Spatřil však přistávající loď. Ale to vše byl jen sen, protože se probudil ve svém 
domě.  
 
Stav Lalkerrovy flotily se přibližně rok po Bitvě o Manaan konečně dostal na bojeschopnou úroveň. 
Armády droidů na jeho planetách jsou ve velkých počtech – přibližně 1 miliarda bojových droidů, ale 
většina (asi 750 milionů) jich je vypnutá a uložená v neobydlených částech planet. 
 
Lalkerr musel ještě vybudovat planetární štíty, aby se dokázal bránit i před nebezpečím, které 
představovaly obrovské vesmírné lodě jako byla SSD-1. Dlouhotrvající válka by však jeho síly oslabila. 
Proti Sithské říši nemá šanci ani s pomocí Alexi a Galaktické ligy. Není potřeba změnit strategii, je 
potřeba změnit válku. 
 
Za tři roky od Bitvy o Hapes Rhumijská říše neuvěřitelně zbohatla a vzkvetla, jak po stránce kulturní, 
tak vojenské. B-artovi připadalo jako věčnost, kdy naposledy velel armádě, ale to se brzy změní. Měl 
nyní několik nových pozemních strojů, střelných zbraní, letounů a křižníků. Také počet vojáků se 
několikanásobně zvýšil a jejich výzbroj se zlepšila. Do armády se hlásilo víc a víc Rhumianů, což bylo 
dobré.  
 
Obyvatelům planet, které dobyl, se ale nelíbilo, že povraždil většinu z nich a zbytek poslal do dolů a na 
pole. Poslal tedy pár stovek vojáků, aby vzpoury potlačili a exemplárně popravili organizátory. Za pár 
týdnů bylo již vše v pořádku, jen ubylo dost pracovní síly. Stále tu ale byla planeta, na které se odpor 
vůči centrální vládě držel. Byla to planeta Voss. Než jí dobyl, byla mocná, ale poté ji vybombardoval a 
popravil její vlivné obyvatele. Nyní měl plán, jak se planety zmocnit zcela. Bude na to potřebovat 
jednoho nájemného zabijáka.  
 
K Rhumijské říši se přidal generál Splitz, kterého B-art potkal na jedné ze svých cest. Také se k němu 
přidal námezdní zabiják, který si říkal Lex. Moc o něm nevěděl, jen to, že je to Mandalorian s dost 
drsnou minulostí. Nosil černou masku a oblek z odolného materiálu. Díky nehodě měl umělou pravou 
paži, nohu a kus těla. Ačkoliv to byl velký samotář, Rhumii dost pomohl. Dokázal odstranit několik lidí, 
kteří říši překáželi – cizí politiky, generály a podobně. B-arta víc nezajímalo, hlavně že byl prospěšný.  
 
Za tři roky se k říši přidala jen jedna planeta, přesto, že si B-art řekl, že nebude žádné dobývat ani 
přesvědčovat, aby se k němu přidaly. Ale král Lunuta přímo naléhal, aby se mohl k Rhumijské říši 
přidat. Svěřil se mu, že tak chce ochranu pro své lidi, ale před kým, to B-art netušil. Lunuta byl Rodian 
a jeho lid nedokázal vyslovit většinu písmen, kvůli čemuž si z něj ostatní často dělali legraci. Na 
planetě se však nacházelo velké nerostné bohatství. 
 
Jednoho dne B-arta kontaktoval Erd Irustsis, který jeho říši nabídl absolutní ochranu před Sithskou 
říší, Zlatou říší i Řádem Jedi. Za to požadoval jeho plnou věrnost. B-art si sice chtěl zachovat 
neutralitu, ale takovouto příležitost by nevyužil jen hlupák.  
 
Generál Tat naučil B-arta šermovat se světelným mečem, který kdysi kdesi nalezl. Poté kamsi odletěl, 
aby léčil svojí nemoc. B-art se nemohl dočkat, až se začne bojovat. Mír přeci nemohl být věčný. 
Nejprve však musel vyřešit všechny problémy uvnitř říše, hlavně na planetě Voss. 
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Nájemný zabiják Nightmare se rozhodl, že už válce nebude dál nečinně přihlížet. Sithové drancovali 
celou galaxii a Jediové se mu hnusili více, než kdy předtím. Sám toho ale nemohl moc zvládnout a tak 
se rozhodl, že si najde spojence. Zároveň dostal práci. Zatím toho o ní moc nevěděl, ale klientovi 
poslal zprávu, že jí bere. 
 
Darth Domikro byl zraněn tím slizkým Jediem. V bolestech se odplazil zpátky do jeskyně. Měl jediné 
štěstí, že někteří droidi se zde dali ještě zprovoznit, jinak by neměl šanci na přežití. Okamžitě jim 
přikázal, aby ho ošetřili. 
 
Za ty tři roky, co Erdega neviděl, se stalo mnohé. Odletěl na Kalee, kde se mu podařilo stát se 
náčelníkem klanu Nightwhisper a skrze něj sjednotil všechny klany do jedné armády, kterou chtěl 
využít v boji s Ligou.  
 
Po dlouhých bojích s Ligou se jim konečně podařilo Kalee ovládnout a on se stal jejím vládcem. Ač 
Domikro stále patřil do Sithské říše, Kalee bylo jen jeho a ani Xenon mu do toho nemohl mluvit.   
 
A teď se s Erdegem setkal znovu, tentokrát jako spolubojovníci, ale podmínky nebudou tak příznivé, 
až se potkají příště. Sundal si masku a odplivl si, když pomyslel na jejich střet. Domikro věděl, že v 
takovém boji by neměl šanci. A i přesto se k tomu nejspíše schyluje... 
 
Vstal z lůžka a kulhavou chůzí došel k počítači, přes který kontaktoval Xenona. Ohlásil mu dobytí 
Kalee i to, že v místní jeskyni našel starobylý sithský artefakt. Ten ale bohužel nebyl schopen otevřít. 
Nakonec mu řekl i o setkání s Erdegem. Sdělil, že hodlá zůstat na Kalee.  
 
Ještě než se vrátil do své lodi, poslal zprávu jedné osobě, se kterou se už tak dlouho neviděl a která 
mu jako jediná chyběla. Zpráva byla pro Shirolian Naberrii. Než začaly ty obrovské bitvy, Domikro si 
s ní dopisoval pravidelně. Ale pak už nebyl čas, musel se věnovat tomu, aby ho někdo nestřelil do 
zad. Ve zprávě se jí ptal, jak se má a co vše se změnilo za dobu, co si spolu nedopisovali. 
 
Když byl Domikro hotov i s tímhle, vyrazil. Tušil, že cesta za jeho lodí, která se nacházela někde 
uprostřed pouště nebude nijak slavná, ale pořád lepší smrt, než umřít v duelu s mladým a ubohým 
Jediem. 
 
Darrel Karn si neodnášel z posledního politického setkání zrovna nejlepší dojem. Měl to jednání 
nechat na Variionovi. Momentálně byl opět na cestě na Tauuk, aktuální hlavní sídlo Jediů. Po cestě 
přemýšlel o událostech posledních let. Povýšil několik Rytířů na Mistry a několik padawanů na Rytíře. 
S výcvikem Jediů to vypadalo velmi dobře, ale Síla jako kdyby se na Karna mračila. Temné noční 
můry, ve kterých se Karn utkával se svým bývalým Velmistrem a přítelem Kattosem neustávaly. 
Naopak, byly intenzivnější. Trvalo to už ale roky a Darrel stále nepřišel na jejich význam a proto se jimi 
už přestal tolik zabývat. Pokud je to budoucnost, tak aspoň bude vědět co čekat a pokud ne... tak má 
důležitější věci na práci.  
 
Zástupce Velmistra Variion Lightseeker vždy dobře zastával Karnův úřad, když byl Karn na nějaké 
cestě. Ironické bylo, že jako Velmistr řádu cestoval více než jako hlavní vyjednavač. Zoufalá doba si 
žádá neobvyklé jednání a až příliš mnoho záležitostí si žádalo Velmistrovu pozornost. Neustálé létání 
z jednoho setkání na druhé, výcvik mladých Jediů, na který Karn také dohlížel, do toho také hledal 
další planety, na které by se mohl řád přesunout, protože čím déle přetrvával na Tauuku, tím víc byl 
Tauuk v nebezpečí, a nakonec ještě soukromý trénink mladé Alexi. To vše měl Darrel Karn na svých 
bedrech a proto není divu, že si při cestě zpět na Tauuk na chvíli lehl a relaxoval.  
 
V tom se ale zapnul holoprojektor a hlásil volání z Tauuku. Darrel hovor přijal a před ním se zjevil 
hologram jeho drahého přítele Variiona Lightseekera. Ten mu sdělil, že vůdcové planety Tauuk s ním 
chtějí jednat ohledně pobytu Řádu Jedi na jejich území. Karn Variionovi sdělil, aby kancléři Tauuku 
vyřídil, že bude muset jednat s ním, protože on dorazí až za tři dny. Pokud se to kancléři nebude líbit, 
může zavolat Karnovi přímo, ovšem bude tím riskovat odhalení. Variion si také chce s Karnem 
promluvit ohledně svého snu. Týká se to Xenona. To však chce řešit až při osobním setkání. Když 
bylo spojení ukončeno, Darrel Karn měl konečně chvíli pro sebe.  
 
Ve své kajutě přistoupil k pracovnímu stolu, na kterém ležel jeho světelný meč. Rukojeť byla rovná, 
uhlově černá se zúženým krčkem a o něco delší, než bývá u rukojetí světelného meče běžné. Když se 
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zapnul, tak zářil tmavě zeleným světlem. Darrel na něj byl právem hrdý, protože jeho meč byl naprostý 
unikát, všechny ostatní zelené světelné meče byly podstatně světlejší, než ten jeho. Vedle meče bylo 
rozsypáno několik desítek malinkých kamínků smaragdu. Darrel si sedl ke stolu a začal do obvodu 
čepele, těsně pod krčkem, vyrývat drážky pro posázení smaragdy. Následně malé smaragdy, které 
byly perfektně vybroušené do klasického diamantového tvaru, začal Karn vsázet do rukojeti.  
 
Darrel Karn měl slabost pro nejrůznější zdobení a parádičky. Nešlo o to, že by chtěl vypadat lépe než 
ostatní, vlastně o to mu nešlo vůbec, finální produkt jej už téměř nezajímal, ale rád si s podobnými 
věcmi hrál a nimral se v nich, pomáhalo mu to zapomenout na problémy. Když byl meč perfektně 
ozdoben smaragdy, tak si jej Darrel ještě prohlédl a spokojen se svou prací, že malé kamínky po 
obvodu ladí s barvou čepele si upnul meč k opasku a více se o něj nezajímal. Poté se převlékl do 
svého spacího oděvu a na chvíli se ponořil do hlubokých, až bezedných jam snů.  

 
Uvnitř kantýny panoval klid. Skrz úzká okna těsně pod úrovní stropu do podniku prosvítaly ranní 
sluneční paprsky, vzduchem tančila zrnka prachu. U železných stolů v kójích sedělo jen pár osob, 
obvykle tichých, zcela ponořených do svých myšlenek. Dokonce i obsluha za barpultem byla nezvykle 
tichá. Tak se to táhlo již několik hodin.  
 
V rohu místnosti seděl Stalhman Manar, pozorující převalující se tekutinu ve sklenici před sebou, s níž 
si znuděně pohrával. Položil sklenici před sebe a vzdechl. Poslední dobou hodně přemýšlel. 
Všeobecně. Soustředil se na poslední čtyři roky svého života. Na vše, co se během nich událo. 
Pohlédl na svou levou ruku. Rozhlédl se. V tomhle zapadlém podniku to tak nějak začalo. Ano, bylo to 
před třemi lety, když sem přišla ta záhadná čubka s tím zabrackým mladíkem. Na ten boj si 
pamatoval. Tehdy prohrál, ale přežil, nikdo ho nezabil. Namísto toho dostal práci.  
 
To měl být souboj pracovním pohovorem? Inu, ne tak docela… ale možná, že právě tato událost na 
něj později měla vliv. Bylo toho tolik…  
 
Do té doby si ho nikdo nenajal. A i tak po něm rázem nějaká ženská, o které nic nevěděl, chtěla, aby jí 
přivedl živého wookijského pašeráka. Paranoidní a zcela jistě nebezpečnou osobu. O to nešlo, šlo 
spíš o ten princip. A taky o fakt, že jej ta žena nadmíru iritovala. Stalhman se napil a sevřel levou dlaň 
do pěsti.  
 
Najít wookijského pašeráka na planetě Duro a přivést ho živého. Proč ne… Zkoumání planety nebylo 
moc záživné. Zkoumat zničenou planetu, pokrytou odpadem, zničenou civilizací. Smutné. Ale ještě 
smutnější bylo, že zde svůj cíl nenašel. Cestoval tedy, cestoval hodně dlouho, aby jej vůbec našel… 
Vskutku, byly to zajímavé tři roky. Možná víc, než by si přál.  
 
Rok hledání, nic. Dva roky hledání, stále nic. Jen další vyzyvatelé. Bojovníci. Jen další jména na 
seznamu. Některá z nich si pamatoval, některá zapomenul, některá zničil. Bylo to vysilující, hledat 
stále další osoby, s nimiž by mohl bojovat. Další jména. Vrahos. Punax. Alexi.  
 
Na poslední jméno si pamatoval. Utkvělo mu v paměti. Bylo to ani ne před rokem, kdy tuto dívku 
potkal. Bylo to přitom tak spontánní. Tak ohraná situace, tak známý výsledek… a přesto ne vše 
dopadlo podle jeho představ.  
 
Měl celou událost jakoby vyleptanou v paměti. Nemohl na ni zapomenout. Pamatoval si to do detailu. 
Opuštěná ulice na jedné z těch vesmírných stanic. Jedna z těch tváří, na které člověk zapomene. 
Pamatoval si na to, jak v ní vycítil Sílu. To, jak ji vyzval, jak na ni zaútočil. Ne, nebyla rychlá. Tedy ne 
natolik, aby ji nedokázal přemoci. To, jak ji chytil za hlavu a mlátil jí tváří o zem. Už mu to celé 
připadalo jako uzavřená záležitost, jen další tělo v uličce.  
 
A pak výbuch. Chvilka nepozornosti, ta děvka dokázala uvolnit granát a hodit jej tak, že si jej Stalhman 
nevšiml. Chvilka nepozornosti. Pamatoval si na tu bolest. Pamatoval si, když poprvé spatřil svou levou 
ruku. Zničenou, roztrhanou. A dívka nikde. Stalhman sevřel svou kybernetickou levou dlaň v pěst. Ta 
dívka mu utekla. Měl ji. A ona utekla, nechala ho tam zraněného. Hodně poslední dobou přemýšlel. 
Přišel o ruku, to již něco znamenalo. Stárl? Unavil jej ten neustálý lov bojovníků, kterých by byl hoden? 
Inu, dost možná…  
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Vzdechl, zvedl se a odkráčel z kantýny, do očí jej venku bodlo oslnivé světlo ranního slunce. Bylo to 
těžké. Uvědomit si fakt, že člověk sám může o tolik přijít. Navyknout si zabíjení ostatních bylo snadné. 
Ale uvědomit si, že člověk sám je jako ostatní, že může být zabit, zraněn a navždy zničen, to již bylo 
něco jiného. Stalhman sám toužil po smrti, toužil po vysvobození v souboji, který by byl hoden jeho 
odchodu. Sám si uvědomoval, že o sobě možná začal pochybovat.  
 
Pozvedl pohled od země. Blížil se k hangáru. Opustí toto místo. Wookijský pašerák. Inu, hledat ho 
bylo těžké. Ale podařilo se mu to. Podařilo se mu jej vystopovat právě na tuto vesmírnou stanici. Jaká 
to ironie. Zde obdržel zakázku na jeho zadržení, zde jej zadržel. Gpaar, paranoidní to osoba… a 
stejně se odebrala na takto zalidněné místo. Inu, muselo to jednou přijít. Nalezl jej v jednom ze skladů. 
Měl moment překvapení, měl vše, co potřeboval. Stačilo jediným výstřelem omračovacího blasteru cíl 
odrovnat a několika rychlejšími pohyby zabít ysalamiri, kteří jej chránili. Stráže již nebyly problém. 
Další neznámá těla. Jak že jej našel? Lidská prostořekost nemá mezí…  
 
Došel k lodi a nastoupil po můstku dovnitř. Došel do nákladového prostoru a pohlédl na osobu v něm 
zadržovanou. Gpaar, svázaný, neschopný volného pohybu a mluvy. Pousmál se a odkráčel do kabiny 
pilota. Loď se vzápětí vznesla. Gpaar bude mít menší dostaveníčko s ženou, co si jej najala. A pak 
bude Stalhman volný. Možná konečně našel někoho, kdo by dal jeho činům smysl… 
 
Coruscant, Xenonův palác, komnaty Temného Lorda Sceletona. V šestiúhelníkovém pokoji bylo šero. 
Jediné světlo, které slabě ozařovalo ďábelskou místnost, vycházelo z šestice mihotavých plamenů 
samovolně se vznášejících se v koutech místnosti, bez jakéhokoliv zdroje, nad dlaněmi strnulých 
kosterních pozůstatků, které jako zázrakem držely pohromadě. Místnosti dominoval malý, kamenný 
bazén s rudě zbarvenou vodou – krev. Krev nepřátel říše, krev Jediů. 
 
Znenadání se z děsuplné lázně vynořila postava, tak hrůzostrašná, že pekelně vzhlížející místnost se 
pro ni perfektně hodila. Ze stvůry pomalu stékaly provazy husté krve, a odhalovaly neméně rudou 
kůži. Holá lebka, kožnaté výrůstky – příslušník rasy, kterou již dávno odnesl zub času – Sith, Lord 
Sceleton. Jakmile rozpřáhl ruce, ze stínů u obrovitých okovaných dveří se vynořily dvě stroze oděné 
Twi'lečky, jedna nesouc tenkou větvičku s velkými listy a druhá mísu s olejem, načež jím začaly Sitha 
potírat. Sceleton, na ně shlížel s opovržením, nikoliv však s odporem. Jakmile skončily, přivázaly mu 
okolo pasu těžkou suknici a Sceleton prošel otevřenými dveřmi do předpokoje, který osvětloval pouze 
jeden levitující kostlivec s plamenem v náručích. 
 
Ze stran vchodu odstoupila další dvojce, tentokrát duo Devaronianů s děsivými maskami v podobě 
uřezaných tváří nepřátel Sithů. Přistoupili ke svalnaté postavě a připnuli mu opasek s vyrytými runami, 
těžké ocelové nárameníky, temně černou pelerínu se sponou v podobě lebky dítěte a dvě rukavice, od 
kterých vedl řetízek až ke sponě a mizel v oku lebky. Najednou se objevila ze stínu třetí, stejně oděná 
postava s otevřenou truhličkou, v níž ležela neobvykle masivní a starodávně vyhlížející rukojeť 
světelného meče a vedle ní osm prstenů. Sceleton byl na rozpacích, ale neostýchal se a popadl dar 
od svého pána, nevrle odstrčil služebníka a rázně vyrazil dlouhou chodbou. 
 
Cestu lemovaly desítky stráží v sithském stejnokroji a vždy, když kolem nich Temný Lord prošel, 
volnou levou rukou si prudce práskly do hrudi a otočily se na patě jeho směrem. Cestou se k němu 
připojil i zlovolně vyhlížející droid RA-7, kterého na hrudním plátu zdobil rudý klikyhák – znak Xenona, 
který na něj nakreslil Sceletonovou krví. Tak došli až k dvoukřídlým dveřím, u kterých postávali o 
poznání lépe vyzbrojení válečníci a udělali svému pánovi volný průchod ke trůnu. Droid ale uctivě 
zůstal venku. 
 
Tam, v hlavním kruhovém sále, seděl Xenon na trůně, ke kterému vedlo krátké, polokruhové 
schodiště. Sceleton přistoupil k úpatí prvního schodu a okamžitě poklekl na pravé koleno. Xenon 
povytáhl potěšením pravý koutek a zazubil se. Xenon vstal, pomalu sešel po schodech a táhl za 
sebou svůj černý plášť. Sceleton z něho cítil takovou moc a temnotu, že i ta jeho, vynásobena 
desetkrát, byla až směšně mizivá. Xenon ho zasvětil do řádu Sith. 
 
Od doby, co je Coruscant součástí Sithské říše, uplynuly necelé čtyři roky, přesto se změnil k 
nepoznání. Po budově Senátu už není ani památky, taky chrám Jediů byl srovnán se zemí. 
Nejhonosněji vypadal Xenonův palác, na který byl velmi hrdý. Seděl v trůním sále a přemýšlel, jaký 
bude jeho další krok. Dostal hlášení o audienci správce planety Florrum, weequayjského piráta.  
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Poklekl před ním a řekl, že pro něj něco má. Přivedl weequayjskou ženu, která v náručí držela dítě. 
Xenon ji poznal. Byla po jeho boku s pár piráty a armádou Gamorreanů, když brali Kupohany do 
zajetí. Xenon poznal, o co jde, ještě dříve než něco řekla. Ani ne roční dítě mělo rysy jak Weequaye, 
tak Zabraka. Především jeho růžky vypadaly úplně stejně jako měl Trefork, když byl novorozeně. 
Správce řekl, že je to Xenonův syn, což ale ten už věděl. Pirátka pro něj zatím neměla jméno. Xenon 
si ho vzal do náruče a prohlédl si ho. Dal mu jméno Xanas, po jeho otci. Pak se správce zeptal, kdo o 
něm všechno ví. Správce sdělil, že jen oni tři. Xenon se k němu otočil zády a pak ho zákeřně probodl 
svým mečem. Xenon pak pirátce řekl, aby o synovi nikomu neříkala, a i s dítětem ji ubytoval ve svém 
paláci.  
 
Později se mu ozval Velkomoff Onbelik. Držel v zajetí Tata, bývalého Temného Jedie a zrádce. Xenon 
okamžitě odletěl k jeho flotile. Onbelik mu sdělil, že Tat dobrovolně přiletěl na jejich území, protože oni 
jediní mají lék na jeho smrtelnou nemoc. Tat je prý potomkem prastarého Sitha, má na to důkazy. 
Xenon přišel k jeho cele. Přitiskl ho Sílou ke zdi tak mocně, že mu málem vyrazil dech. Řekl mu, že 
dostane svůj lék. Pak ho omráčil pěstí.  
 
Pomocí Sithské magie vstoupil do jeho těla. Využil jeho vlivu rhumijského generála a deaktivoval 
většinu obranných systémů Rhumijské říše. Pak z jeho těla vystoupil. Tat neměl vůbec ponětí, co se 
s ním stalo. Myslel, že se právě probral z bezvědomí. Xenon mu podal lék a dovolil mu bezpečně 
opustit sithský prostor.  
 
Poté Xenon kontaktoval bratra Treforka a řekl mu, aby pozítří uspořádal na Dathomiru jeho pohřeb. 
Měl být pozván i Punax. Trefork slíbil, že to zařídí. 
 
Tat odletěl zpět do Rhumijské říše. Sotva opustil sithskou flotilu, začal slýchat divné hlasy v hlavě. 
Nešlo jim rozumět, ale čím dál víc zesilovaly na hlase, až to bylo, jako by Tatovy někdo křičel do ucha. 
A poté to se sekundy na sekundu přestalo. Tat byl zmaten. 
 
O tři hodiny později narazil na flotilu sithských lodí. Letěla přímo proti němu, takže se jí musel vyhnout. 
Ale když se ohlédl, nic tam nebylo. Tat byl zděšen. O půl hodiny později na okamžik spatřil jakousi 
zelenou planetu s dírou skrz naskrz. Ale hned zmizela. Tat tyto přeludy nechápal, ale děsily ho. Po půl 
hodině se konečně dostal na Rhumii. 
 
Punax stál na balkóně a rozhlížel se a neviděl nic než nekonečný oceán. Tady, na vrcholku velké 
dřevěné budovy, stojící na jediném kousku pevniny široko daleko, foukal silný vítr. Konečně se jim 
podařilo Útočiště dokončit. Arkanijské pokladny jim určitě nepoděkují za náklady jako nákup 
nepotřebné a co nejvíce nenápadné planety od krachující těžební společnosti OGD, ale Punax cítil, že 
jednou bude potřeba takové Útočiště využít. Možná ne dnes, když jsou zde jedinými obyvateli děti z 
chrámu Jedi, několik vybraných uprchlíků z Kiffu a vojáci z řad Vulových nejlepších lidí. Otočil se a 
podíval na Dee, která stála vedle mě. Její tvář vůbec nedávala průchod jakýmkoliv emocím.  
 
Punax za sebou uslyšel kroky. Promluvil starý známý hlas, byl to Aslon Rawk. Obě jeho ruce byly nyní 
nahrazené mechanickými protézami. V rámci kiffarské integrace mu byla arkanijskou vládou přidělena 
pozice bezpečnostního poradce Útočiště. Ale Rawk si stěžuje, že celé dva roky tuto planetu neopustil, 
zatímco Punax a Dee cestují pryč často. Punax mu vysvětluje, že jen on, Dee a Titania jsou schopni 
se na planetu dostat nepozorováni. Chce existenci tohoto místa držet co nejdéle v tajnosti. Proto také 
funguje rádiový klid. Rawk namítá, že se za dva roky ohledně Kiffu nic nezměnilo. Také má obavy 
ohledně vkládání důvěry do rukou pochybných existencí, čímž má na mysli Dee.  
 
Dee se otočila a odešla, ve dveřích se málem srazila s Titanií. Punax vytáhl složený dopis, 
připomínající spíš malý plakát. Vložil ho do ruky Rawkovi. Stálo na něm, že z rozkazu prince Hallistera 
vstoupilo v platnost rozhodnutí o vzniku obranného paktu. Dohodu o vojenské spolupráci slavnostně 
podepsali Generalissimus planety Arkania a Mandalore Mandalorianské aliance. Punax Rawka ujistil, 
že Kiffu bude již brzy v jejich. Deeini zaměstnavatelé jim dodávají určité množství zbraní. Díky nim se 
jejich bojeschopnost konečně dostala na úroveň Sithů. Aslon Rawk jí však stejně nevěří, stejně jako 
Mandalorianům. Punax ho však uklidňuje, že ani oni nevěří jim, jen si jsou navzájem silnými 
ekonomickými a vojenskými spojenci. Všichni mají důvod k nedůvěře. 
 
Aslon se pak dotázal na postup operace na Eriadu. Podle Titanie už Ludovic Tarkin možná tuší, kdo 
mu zabíjí lidi a vypaluje odbytiště. Je dobře informovaný a možná i krok před nimi. Už zburcoval 
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generála planety, chybí jen málo, aby vyhlásili stanné právo. Titania se kvůli tomu musela z planety 
stáhnout. Operace Eriadu je u konce. Zdá se, že Ludovic je jejich úhlavním nepřítelem. Punax říká, že 
pokud se nedozvědí nic dalšího, hrozí, že útočná operace Perpotatio bude neúspěšná. Poprosil 
Titanii, aby informace o operaci na Eriadu poslala na Arkanii. 
 
O několik minut později byl Punax ve svém pokoji a seděl na posteli, Dee se opírala o okno. Díval se 
na své nohy a divil se, že jsou po takové době stále jeho a nemá místo nich nějakou mechanickou 
náhražku. Prostě se ho s dalším blížícím se bojem zmocnil pocit, že brzy nebude celý a možná ani 
živý. Poprosil Dee, aby svému šéfovi neprozrazovala, že Útočiště je hotové. Lidé zde si nezaslouží, 
aby se staly něčí loutkou. Možná v budoucnu, ale ne teď, když si tolik prožili. O to víc mají klidně 
využít Punaxe. Naléhavost v jeho hlase ji nejspíš zarazila. Neřekla nic. Punax dodal, že je to jeho 
válka. Dee mu může pomoci, ale nemá z toho dělat boj jiných. Dee mu odpověděla, že to není jeho 
válka, nemůže za osudy milionů. Punax byl rád, že tu byla s ním. Vracela ho na zem, když se 
nechával moc unést. Vlastně mu bylo jedno, jestli je to špiónka nebo ho má zabít. Měl ji určitým 
způsobem rád, i když si vlastně ještě nebyl jistý jakým. 
 
Variion Lightseeker svolal zasedání rady Jedi a kontaktoval kancléře Tauuku, že pro něj má zprávu od 
Velmistra Karna. Vydal se za ním. 
 

Kancléř ho přijal, ale byl arogantní. Chtěl vědět, proč by měl jednat s Lightseekerem. Ten mu vysvětlil, 
že Karn se vrátí až za tři dny. Pokud ho kancléř kontaktuje, prozradí tím pozici chrámu Jediů. Planeta 
se tak velmi rychle stane terčem útoku Sithů. Pokud tedy chce jednat s Karnem, má na něj počkat. 
Lightseeker dal kancléři čas na rozmyšlenou a odešel do chrámu vyučovat mladé studenty. 
 
Artax meditoval před svým obydlím a měl další vize. Padal z vysoké skály. Karn stál nahoře spolu 
s postavou s červeným mečem. Artax viděl, jak padl na zem. Vize tak skočila. Artax se šel vyspat, ale 
vize měl stále. V nich pobil několik padawanů červeným mečem. Poté bojoval s Vrahosem, kterému 
setnul hlavu. Potom se před ním zjevil muž s modrým mečem, který mu sdělil, aby letěl na Tauuk.  
 

Když se Artax probudil, nasedl do své lodi Nemesis a vydal se na cestu. Na Tauuku si chtěl promluvit 
s Karnem, pročistit si mysl a prozkoumat své síly. 
 
Gohme byl na jednání politiků Zlaté říše. Ta za tři roky získala několik planet, ale ne každý se 
spojením souhlasil. Objevila se opozice a rebelové, někde se i vedly menší boje. Gohme čekal na 
svého pána, Arryse. Politici se nedokázali na ničem dohodnout ani po několika hodinách. Gohme 
odešel do velké knihovny, kde obvykle Arrys tráví dost času, možná až moc. Už by měl podat zprávu 
Malumovi. 
 

Arrys dal přednost studiu před politikou. Dozvěděl se mnoho o Revanovi. Gohme ho přemluvil, aby se 
s ním vydal do chrámu. Arrys od něj chtěl vědět, jak pokračuje výroba droidů. Gohme sdělil, že většina 
je už připravena na válku. Arrys ale do žádné války nechce. Malum nic takového ani neplánuje. Arryse 
nezajímá válka mezi Jedii a Sithy. Droidi jsou určeni jen na obranu Zlaté říše.  
 

Pozdě večer se Arrys vrátil do knihovny, aby pokračoval ve studování. Cestou ho kontaktoval poslední 
z jeho pěti dvojníků. Jeho pravé jméno bylo Kard. Sdělil, že nalezli trosky obchodní lodě Galaktické 
ligy. Arrys mu přikázal, aby zjistil, co ta loď převážela.  
 
Alexi byla na diplomatické návštěvě planety Melida/Daan. Melidánci/Daanové byli podivný národ, 
ačkoli jejich občanská válka skončila před dávnými věky, pořád se nedokázali shodnout na jménu své 
domoviny. Alexi hodila očkem na osobu vlevo od místního kancléře, pak na osobu vpravo a pak přímo 
na kancléře. No aspoň ten je tu jen jeden. Navzájem pokývali na pozdrav a Alexi jim oficiálně nabídla 
začlenění do Mandalorianské aliance. 
 

Kancléř byl vůči ní nedůvěřivý. Alexi ho musela ujistit, že planeta si v rámci aliance zachová svobodu. 
Bude mít možnost obchodovat, ale bude muset též poskytnout vojenskou pomoc v případě nouze. 
Alexi byla nervózní, ale snažila se to nedávat znát. Tahle jednání jsou její velká slabina. Není nad 
adrenalin při práci nájemného lovce. Jenže společenské akce, politická jednání a spousta takovýchhle 
keců, to není život pro ni. Dala kancléři veškeré podklady a odešla. 
 

Když se vracela k přistávací plošině, kde na ni čekala její loď, v duchu si rozebírala možnosti. Vliv 
Mandalore za poslední tři roky posílil. Planety v okolí se jedna po druhé přidávaly k alianci, teď to 
chtělo i nějaký ten kontakt dál. Melida/Daan se jevila jako dobrá volba, snad se rozhodnou moudře. 
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Manaan ukázal, jak velkou hrozbou Sithové jsou a jak zoufale na tom jsou spojenci, zejména hodně 
oslabená Liga. Aliance roste a Alexi si byla jistá, pokud by se mělo něco jako Manaan opakovat, 
tentokrát bude Mandalore dost silný spojenec, aby nějak viditelně zasáhl do dění a zvrátil výsledek. A 
to jen samotná aliance, co teprve všichni ti spojenci, Lalkerr, Arkania a pár dalších. Alexi na sebe byla 
náležitě hrdá, kdyby ji teď viděl otec. Tohle všechno dokázala svou ctižádostí a pílí. 
 
Došla k lodi, vlezla dovnitř a zavřela dveře. Nasoukala se za řídící konzolu a pozapínala potřebné 
lodní systémy. Už chtěla odletět, ale všimla si blikající kontrolky na holovysílačce. Stiskla tlačítko a 
objevila se známá tvář Velmistra Karna. Požádal ji, aby přiletěla na Tauuk na trénink. Alexi s tím 
souhlasila. Jako první věc při koupi lodě si nechala nainstalovat šifrovanou vysílačku, takže neměla 
obavy z toho, že hovor někdo zachytí. 
 
Nahodila motory, loď se vznesla, zatáhla podvozek a začala stoupat. Když byla dostatečně vysoko, 
chtěla naťukat souřadnice Tauuku, ale zarazila se. Zdejší lid ještě nezná, ne, že by jim nevěřila, ale 
opatrnost nikdy neuškodí. Nechala rychle proskenovat okolí, jestli ji někdo nesleduje, ale žádné 
podezřelé plavidlo se nenašlo. Dokončila tedy zadávání souřadnic a vyrazila vpřed. Nad planetou 
skočila do hyperprostoru a uháněla na smluvenou schůzku. Byla ráda, že má tenhle mítink za sebou, 
příště si to s Avisem vymění. 
 
Punax sjížděl výtahem do podzemního kasína v umělecké čtvrti Coronet City, kde se měla scházet 
jistá vybraná společnost, chytře vybavena argotem a unikající pořádkovým službám. Stěny místnosti 
připomínaly klec, pročež se mu příliš nechtělo vykročit z výtahu a jít dovnitř. Některé osoby 
neznámého povolání a psychického rozpoložení, sedící na pohodlných gaučích, si ho prohlédly hned, 
co se otevřely dveře. Stejně jako barman, zřejmě dobře informovaný o příjezdu zabrackého muže v 
kápi, pokynul hlavou ke dveřím jedné z buněk, do kterých se chodilo z hlavní místnosti.  
 
Punax kývl na barmana a nekompromisně vyrazil přímou čarou směrem k buňce. Otevřel dveře, kde 
hrál ozbrojený muž sám hazardní hru proti krupiérovi. Když uslyšel zavrzání dveří, shrábl své peníze a 
procedil mezi zuby dost jasný rozkaz pro rychlý odchod krupiéra. Ten pobalil bank a zmizel z 
místnosti, Punax zůstal s hráčem sám. Posadil se naproti němu a věděl, že se jedná o nebezpečného 
člověka. Ale ta schůzka byla důležitá, tři roky čekání se tu mohly zúročit. Hodil na stůl balík s penězi.  
 
Tím mužem byl Fan Hellhunter. Má pro Punaxe odpovědi – například že jeho nepřítelem je Ludovic 
Tarkin, pán hazardu a prostituce v této galaxii. Ale Punaxovi je jasné, že to nemůže být vše.   
Hellhunter položil ruku na balík s penězi. Tázavě se na něj podíval a čekal na povolení ty peníze si 
vzít, očividně to pro něj nebylo jen tak. Varoval Punaxe, že se dozví mnoho nebezpečných informací, 
ale ten je přesto chtěl vědět.   
 
Hellhunter mu pověděl o Králi za galaxií. Tarkin ho několikrát zmínil v posvátné úctě, jednou 
v rozhovoru s Ysu Ponem, který Hellhunter odposlouchával. Hellhunter prozradil, že Stalhman Manar 
se obklopuje zvláštní společností. A z této společnosti se ozývají i zmínky o „králi“ a jeho „pohrobcích“. 
Podle jedné z legend nechal Král za galaxií vybudovat jednotku supervojáků, která byla po jeho 
svržení a popravě bez soudu ponechána svému osudu. To mohou být oni pohrobci. Punax ale nevěřil, 
že ty dvě informace spolu mají nějakou souvislost. Hellhunter mu však sdělil, že to, že se tu dnes 
sešly jisté osoby, je dostatečný důkaz. Jestli jsou legendy o Králi pravdivé, má co dělat s něčím, co ho 
daleko přesahuje.  
 
Hellhunter sebral peníze a zvedl se od stolu, Punax šel za ním a přemýšlel o muži, se kterým se již 
jednou utkal. Když vyšli ven z buňky, Fan Hellhunter nenápadně ukázal směrem k jednomu ze stolů. 
Seděli tam tři individua – mladá dívka z Lethanu, mladý muž házející si s žetonem a Ping, starý 
otrokář z Arkanie. Další starý známý, co způsobil, že se Punaxovi v kapse otevírá kudla. Fan 
Hellhunter zmizel a Punax jen viděl, jak se trojice zvedá od stolu, dívka odchází dveřmi a Ping s 
mladíkem vchází dvojitými dveřmi do druhé společenské místnosti. Vydal se je sledovat, když ho za 
ruku chytil pevný stisk. Rudý Zabrak, tvář zkostnatělá, ruce vychrtlé a oči podlité krví.  
 
Zabrak Punaxe poznal, sloužil jeho otci. Ale Punax na něj neměl čas. Zabrak mu vyhrožoval, že když 
vkročí do těch dveří, zemře. Měl v sobě určitě něco, co jeho smysly vznášelo do éterických výšin, 
protože tak silné křečovité sevření Punax nikdy necítil a naléhavost v jeho očích byla skutečnější než 
celá jeho existence. Nechal se chvíli držet, nechtěl dělat rozbroje. Dvojité dveře se po dvaceti 
vteřinách otevřely a už vyšel jen mladík. To znamenalo, že Ping zůstal uvnitř. Punax nechal mladíka 
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mladíkem a Zabraka Zabrakem a šel do druhé místnosti. Byla prázdná, avšak plna temné energie. Na 
kruhovém stole v jednom z boxů leželo tělo mrtvého Pinga, uškrceného. V ruce svíral lístek s adresou 
na planetě Eriadu. Punax byl možná zpátky na začátku.  
 

Když se Alexi vynořila v tauuckém prostoru, navedla loď nad planetu a ohlásila svou pozici, označení 
a jako účel návštěvy uvedla schůzku s Velmistrem. Jako jedna z mála měla status VIP u tauucké 
vlády, i když z toho moc nadšení nebyli. Přece jen Tauuk teď slouží jako tajné sídlo Řádu a takový 
provoz všechny znervózňoval. Přistání nechala na autopilotovi a zabrala se do svých myšlenek. 
Necelé tři roky nazpět, krátce po zotavení z Manaanu, ji ještě v nemocnici navštívil přítel Karn, aby si 
domluvili termíny jejího výcviku. Chtěla začít co nejdřív. Nechtěla ztrácet čas. Žádostivá. Tohle o ní 
Velmistr tehdy prohlásil. Nakonec mu ale nezbylo, než aby souhlasil. Byla opravdu neodbytná, jak to 
jen ona dovede. 
 

Loď dosedla, Alexi povypínala systémy s výjimkou těch nejdůležitějších a otevřela dveře. Na plošině 
už na ni někdo čekal. Samozřejmě Velmistra hned poznala, i když měl v nepřízni počasí přes hlavu 
nataženou kápi. Krátce se s ním pozdravila a po cestě do budovy pronesla žertovnou poznámku, že 
pro ni nemusel chodit. Karn se jen lehce pousmál. Poznala, že není v nejlepší náladě na vtipy a 
zbytek cesty chodbou prošli až do výcvikové haly mlčky. Zastavili se ve dveřích a chvíli pozorovali, jak 
se trénují mladí padawani. Když žáci spatřili příchozí dvojici, a zejména Velmistra, ukončili trénink a 
seřadili se. Karn jim pokývl hlavou a mladí studenti se rozutekli po obvodu místnosti. 
 

Dvojice přešla doprostřed a Karn vytáhl z kapsy šátek, kterým zavázal Alexi oči. Alexi byla připravená 
na výcvik. Netušila, co ji čeká, ale docela se na to těšila, adrenalin v ní pomalu vřel. Velmistr sdělil, že 
bude trénovat její postřeh. Ze stropu nechal snést deset dronů. Alexi ani nedutala, pekelně se 
soustředila. První dron vypálil a trefil ji do ramene. Sykla, pálilo to, ale jiná škoda nenastala. Karn jí 
povzbudil k soustředění. 
 

Natáhla ruku před sebe a pod šátkem navíc zavřela oči, představovala si svou ruku a upínala k ní svoji 
mysl. Pak ji pomalu zaťala v pěst a začala ji dávat dolů. Když zaútočil druhý dron, uhnula a použila na 
něj Sílu. Minula jen o kousek, ale začínala se zlepšovat. Příští útok už perfektně zvládla a když dron 
prozradil svou pozici žhavením paprsku, okamžitě ho zneškodnila. Stejně i ty ostatní. Sundala si šátek 
z očí a koukala na všech deset dronů na zemi. 
 

S nadšením v hlase chtěla další výzvu. Karn poznamenal, že toto bylo jen zahřívací kolo, ta pravá 
lekce teprve přijde.  
 

Zlatý císař Malum rozjímal na svém svrchovaném trůnu, po jeho pravici seděla mladá císařovna 
lidského původu. Jeho rádci se nemohli shodnout v této věci: říše potřebovala expandovat, protože 
docházely zdroje a prostředky. Konflikt s ostatními národy byl nevyhnutelný, ale Císař se stavil k celé 
krizi lhostejně. Jeho dekadentní říše spěla k nepěknému konci. Občané byli nespokojení a dávali to 
pořádně najevo. 
 

Jednoho dne do trůnního sálu vkráčel svědek nepokojů. Ohlásil, že viděl čtveřici rebelů, kteří 
skandovali protiříšská hesla a odpálili Malumovu majestátní sochu. Malum tentokrát svůj vztek 
neudržel a nechal si předvolat svou radu. Někomu věřil méně a někomu více, v radě propuklo šílenství 
a z jejího úsudku nemohlo vzejít žádné řešení. 
 

Císař nechal uzavřít Odessen na dobu dvou měsíců, dokud se situace nevyřeší. 
 
Planeta Eriadu, město Phelar. Punax stál před vysokým domem s pěknou okolní výzdobou, v ruce 
držel lístek a kontroloval správnost adresy. Přišla i Titania. Doufala, že tu Punax riskuje kvůli něčemu 
pořádnému. Sdělila mu, že na Arkanii se objevil jeho bratr Trefork. Byl zadržen. Vypověděl, že Punax 
musí na Dathomir, rozloučit se se svým druhým bratrem. Punax věděl, že tam musí. Je to součást 
tradice. Titania ho však varovala, že tam bude v nebezpečí.  
 

Vstoupili do dveří, očekávajíc strážce s tasenými zbraněmi. Nic se nekonalo, uvnitř bylo ticho. 
Mramorové stěny sice vypadaly, jako by tu bývalo živo, ale párty už dávno skončila. Jídlo na stolech 
bylo zkažené, možná tu nikdo neuklízel za ten týden, co byl Punax na Corellii. Prohledali první patro, 
pak i druhé. Nikde nikdo nebyl, naprosto vybíleno, co se týče obyvatel domu. Ve třetím patře došli k 
posledním dveřím, vedly do podkrovního pokoje, nápis hlásal LOŽNICE. Byl cítit zřetelný zápach. 
Punax otevřel dveře a naskytl se mu hrůzný obraz. 
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Na posteli ležely přes sebe položené tři mrtvoly, přímo před ním byla další a v různých koutech 
místnosti další čtyři mrtví muži. Všichni byli oblečeni v uniformách stráže a nacházeli se v určitém 
stádiu rozkladu. A u protější stěny stál stolek se zrcadlem. Seděla u něj žena, ne příliš stará, přesto na 
obličeji měla vrásky. Vlasy šedivé, oči jak kdyby týdny nespala, pohublá připomínajíc smrt. Přivítala 
Punaxe, ale byla duchem mimo a zjevně ani nevěděla, s kým mluví. Punax nebyl schopný slova. V 
ruce držela hřeben a česala si své šedé vlasy, s každým pohybem jí vypadávaly. Rty zkřivené do 
křečovitého úsměvu šílence. 
 
Senátor Erd Irustsis se posadil do svého křesla a přes HoloNet se spojil s dodavatelem zbraní a 
droidů pro Odboj. Chystal největší zásilku – bude mít tolik pozemních jednotek, že dokáže bojovat 
s kýmkoliv. Objednávka ho ale stála zbytky jeho bohatství. Potřeboval nové zdroje.  
 
Irustsis svolal své generály a vydal jim rozkaz, aby vyslali speciální jednotky rabovat po celé galaxii. 
Jakožto senátor jim poskytne ochranu.  
 
Ve vesmírném území Rhumijské říše se rozrostlo pirátství. Mnoho lodí prolétávajících přes území 
Rhumie bylo napadeno a majitelé okradeni. Což B-art nemohl dál snášet. Vyslal svého rádce a 
generála Tata, aby s námezdními lovci vyjednal dohodu. Rhumia bude platit lovcům za vyčištění 
území říše od pirátů.  
 
Tat nemeškal a vydal se do předem sjednaného obydlí, kde se mělo vše odehrát. Do příbytku přiletělo 
několik desítek lovců, Tat a jeho doprovod 18 vojáků. Po chvíli rozhovorů Tat přestal vnímat, co se 
kolem něj děje. V jeho hlavě se najednou začaly dít podivné věci, mrknutím oka mu v hlavě přeskočilo 
a zapnul svůj světelný meč. Stoupl si a rozhlédl se po místnosti. Vojáci a námezdní lovci se na něj jen 
zděšeně podívali, nechápali co se děje a proto raději všichni dali své ruce na zbraně. Tat z ničeho nic 
přesekl vedví vojáka po své pravici. Spustila se zběsilá a šílená palba. Lovci stříleli na Tata, jedna část 
vojáků nevěděla, co se děje a zmateně střílela do všeho, co se pohnulo, druhá část raději utekla z 
domu. Tat masakroval všechno, co se mu dostalo pod ruku. Po chvíli střelba, zvuky meče a agonické 
umírání lovců a vojáků ustalo. Byla do doslova jatka. Stěny zbarvené do ruda – krví. Torza, končetiny 
a zbytky lovců a vojáků ležely všude kolem. A uprostřed, temná vysoká postava držící rudě žhnoucí 
meč. Tat si po chvíli uvědomil, co se stalo a vrátilo se mu jeho pravé já. Zděšeně nastoupil do letounu, 
ve kterém přiletěl, a odletěl z planety. Rozhodl se, že půjde přímo za B-artem a poví mu, co se mu 
stalo.  
 
Po několika hodinách dorazil do hlavního paláce Rhumie – sídla krále B-arta. Přistál a odešel směrem 
do komnaty krále. B-art v té době zrovna řešil se svým komorným svoji novou přítelkyni a také 
záhadné vypnutí obranných systému Rhumie, které však stihl zapnout, než se cokoliv stalo. Když už 
byl Tat přede dveřmi, vrátilo se zpátky jeho šílené alter ego. Vykopl dveře a rozhlédl se po místnosti. 
Sotva se B-art Tata zeptal, jak dopadlo vyjednávání, Tat se otočil na komorníka, zapnul meč a přesekl 
ho na dvě půle.   
 
B-art se zděšeně povíval na rozpůleného komorníka. Tat se na něj otočil a zcela bez emocí se proti 
němu rozeběhl. B-art však stihl vyndat z šuplíku světelný meč a rychle ho zapnul. Tat vyskočil a 
neohrabaně sekl po B-artovi, král však uhnul a Tat tak přesekl jen postel pod ním. B-art vyskočil, 
udělal salto a dopadl vedle Tata. Nastal zběsilý souboj. Tat bojoval velmi ofenzivně a neopatrně, 
věděl, že má nad králem zkušenostní výhodu. Také ovládá Sílu, na rozdíl od krále. B-art bojoval 
defenzivně, snažil se zachránit a proto před Tatem ustupoval.  
 
Souboj se přenesl do chodby. Toho si ihned všiml pár strážných. Rozeběhli se k Tatovi a několikrát na 
něj střelili. Bývalý Temný Jedi to však Sílou vycítil a střely vykryl, nemeškal a na vojáky zaútočil. 
Stráže proti němu nic nezmohly, Tat prvnímu vojákovi usekl hlavu a druhému usekal nohy a nechal ho 
napospas smrti. Toho využil B-art a vyděšeně utekl od Tata. Tat si toho však všiml a B-arta Sílou 
shodil, doběhl k němu a pokusil se mu useknout hlavu.  
 
B-art ránu vykryl a zaútočil a Tata. Pomyslel si, že tento souboj nedopadne pro něj dobře, leda by se 
stal nějaký zázrak. Také se zamyslel nad tím, proč ho chce Tat zabít, ale to si nedokázal odůvodnit. A 
souboj pokračoval. B-art se zamyslel, že pokud se chce zachránit, bude muset využít prostředí paláce. 
Přesekl nohy blízké vitríny s drahokamy a vzácnými kovy a shodil jí na Tata. Bývalý Temný Jedi ji 
však zachytil Sílou. B-art vyžil příležitosti a začal utíkat. Tat se rozzuřil, že mu utíká jeho kořist a 
odhodil vitrínu na krále. B-art to zjistil a pokusil se jí přeskočit. 
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To se mu však nepovedlo a vitrína mu podrazila nohy. Tat se k němu rozeběhl, B-art se unaveně 
zvedl a všiml si svého poradce, jak se proti němu řítí. Pokusil se Tata přeskočit, Temný Jedi po něm 
však během skoku sekl a uťal mu obě nohy. Po dopadu na zem ho Tat odhodil Sílou na stěnu, čímž 
B-arta uvrhl do kómatu. Tat k němu došel a připravil se na to, že mu usekne hlavu.  
 
Než však stihl seknout, ránu vykryl svým vibro-mečem námezdní lovec Lex. To Tat nečekal. Lex 
nemeškal a svojí železnou rukou ho praštil do obličeje. Rána ho omráčila a odhodila o několik metrů 
pryč. Lex ihned povolal doktory, kteří B-arta převezli do nemocnice. B-art zůstal v kómatu tři týdny. Tat 
byl převezen do speciální cely, kde medici zjišťovali, co se s ním stalo. 
 
Z neprozkoumané části galaxie vyletěla vesmírná loď. Na její palubě byl bývalý Jedi jménem Maza. 
Letěl na území Rhumijské říše, kterou chtěl blíže poznat. Letěl opatrně, jelikož se v oblasti nacházely 
jiné lodě.  
 
Náhle ho dvě lodě zastavily. Maza byl nucen přistát do hangáru jedné z nich. Do hangáru vešli 
neznámí lidé. Jeden z nich na něj zařval, aby šel s nimi. Maza vystoupil ze své lodi, vytasil světelný 
meč a připravil se na boj. Muži se na něj vrhli. Maza byl však dobrý šermíř, takže nakonec z mužů zbyl 
jen jeden. Chtěl mu něco říct, ale Maza s ním mluvit nechtěl. Usekl mu ruku. Maza se vrátil do své lodi 
a letěl dál. 
 
Lehon, Chrám prastarých. Lalkerr seděl v sále a přemítal o vojenských taktikách ze starých záznamů 
slavných bitev a válek. Početní přesila mnohdy fungovala, ale porazit technologicky lepšího protivníka 
by trvalo dlouho. Početní přesila vždy zvítězí, pokud nepřítel není o dost všímavější, připravenější, 
lstivější a agresivnější. Lalkerra napadlo, že měl zůstat na Temné straně, ale tuto myšlenku rychle 
zapudil. Vzteky Sílou odhodil zbytky starého sloupu. Pomyslel si, že toto místo ho přivede buď do 
hrobu, nebo k Sithům. 
 
Vyšel ven. I přes četné továrny byla vidět pláž, palmy a hlavně nekonečné moře. Nádherný výhled ho 
však nijak neuklidnil, jenom ještě více rozzuřil. Věděl, že to vše může zničit nepřítel, který se zdá 
téměř nezastavitelný. Lalkerr byl sice skrytý, byl připravený a měl hodně spojenců, ale neubrání se, 
pokud nepřekročí určitou mez.      
 
Potřeboval více lodí a více schopnějších vojáků. Jeho rakatanští droidi byli sice dobří, ale již zastaralí. 
Každý živý voják byl schopný je přelstít. Živí vojáci přidávají do bitvy prvek nepředvídatelnosti. 
Potřeboval alespoň žoldáky. Nejprve ale musel vybudovat dostatečně silný planetární štít, aby planetu 
ochránil proti palbě mocných super-zbraní.  
 
Vrátil se do chrámu a pročítal si datapad se seznamem plánů starších systémů, které by mohl 
replikovat. Poté začal shánět různé designéry na volné noze (např. bývalé pracovníky Kuat Drive 
Yards), aby mu pomohli s navržením planetárního štítu. 
 
Vrahos ukončil meditaci... meditací se to však nazvat nedalo. Meditovat mu totiž většinou nešlo. 
Samozřejmě, vzhledem k jeho mladého věku to bylo normální, ale našli se i ti, kteří to uměli už od 
svých mladých let. Vrahos to zkoušel. 
 
Klečel před třemi světelnými meči. Podle teorie jeho mistryně (která byla zabita během útoku na 
chrám na Coruscantu) každý Jedi a Sith má pouto se svým světelným mečem. Také věřila, že když po 
smrti majitele bude meč u osoby, která je dobrá, osoba najde klid. Jasně, Sithové byli nepřátelé, ale 
pravý Jedi má být milosrdný i ke svým nepřátelům. 
 
První meč byl jeho, druhý byl mladého Temného Jedie, kterého zabil, a třetí patřil Sithovi, se kterým 
se utkal během souboje na té neznámé planetě, kde přišel o své tři přátele. Byl to Kaleesh, vynikající 
šermíř, ale to nebyla věc, která ho strašila nejvíce. Ten druhý tajemný bojovník, kterého tam potkal, 
byl mnohem mocnější. Cítil z něj hněv, chlad a smrt. 
 
Poté, co se vrátil na Tauuk, vše pověděl Radě, která ale nemohla nic dělat. Nyní šel pro radu 
k Velmistrovi, ale protože ten nebyl přítomen, musel zajít za jeho zástupcem, Variionem. Už nějakou 
dobu pravidelně ve snu navštěvoval planetu. Planetu plnou hor, kde se nacházela nějaká budova. Ve 
snu ho ta budova táhla k sobě a pak sen skončil. Už ho ty sny začaly štvát. 
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Že by zase něco společného s jeho otcem? Znovu se podíval na svůj meč. Byl Kattosův, Vrahos si ho 
přivlastnil. Chtěl být jako jeho otec, plný moudrosti a klidu. Ale nevěděl, zda toho někdy dosáhne. 
Věděl, že by mu mohl pomoci kontakt, který mu dali Kaminoané, ale nevěděl, zda má tuto vizi 
následovat. Proto se o tom chtěl poradit s někým moudřejším – s členem Rady. 
 
Během cesty chrámem potkal pár padawanů, kteří neměli veselou náladu, jako v dobách před válkou. 
Každý ztratil nějakého blízkého, protože Jediové byli něco jako rodina. Dorazil ke komnatám Variiona. 
Vrahos se s ním setkával málokdy. Zeptal se ho, jestli má následovat onu vizi, i když v době války je 
každý Jedi potřeba v boji. O klonové armádě, která mu jakoby přistála do klína, a kterou vlastně ještě 
ani nepoužil, se nezmínil. 
 
Vrahos Variionovi pověděl, co ve snu vídá. Tou budovou by mohla být hrobka. Variion mu řekl, že jako 
Jedi by měl následovat Sílu, avšak nesní se nechat unést tím snem. Dovolil mu vydat se na cestu, ale 
musí být připraven se kdykoliv vrátit. Pokud je ta hrobka místem Temné strany, měl by být obzvlášť na 
pozoru. Variion cítil ve Vrahosovi špetku hněvu. Sice nepatrnou, ale byla tam. Nedoporučil mu, aby 
tam letěl sám. Vrahos poté odešel sehnat si nějakého pomocníka. Také se rozhodl, že s sebou vezme 
padawana Tolka.   
 
Domem hraběnky Indi Sarahie se ozývaly tóny malebné hudby a prozpěvování pěvců, skrz všechny 
vjemy se ale ozývalo broušení čepelí. Hraběnka si právě připravovala svoji slavnostní zbroj. Zrovna si 
říkala, jak nenávidí politické hádky a intriky, když jí oslovila jedna otrokyně, že za ní přišel zase posel s 
dopisem od neznámého.  
 
To, co dopis obsahoval, si nechala pro sebe. Raději ho spálila v plamenu svíčky. Kdyby se náhodou 
něco stalo, aby nebyla podezřívána při jejich nálezu. Tyto dopisy docházely už nějaký čas, ale nikdo o 
nich nevěděl, kromě poslů a otroků, ale ti si mysleli, že to jsou dopisy ze základny od velitele. Indi 
posílala odpovědi vždy v kódech, na jakých se s cizincem domluvili.  
 
Jednomu otrokovi přikázala, aby odnesl její zbroj na úpravu. Otrok se jí poklonil a odešel i se sbalenou 
zbrojí ke kováři. Hraběnka si schovala dva slavnostní meče do pochev, které patřily k popruhům, aby 
je mohla mít na zádech. Vše nechala ve vitríně a odešla do svých zahrad přemýšlet nad tím, co to 
právě dělá se svým životem. 
 
Když se Shirolian před 2 lety a 7 měsíci probudila ze svého dvouměsíčního pobytu v koltové nádrži, 
cestovala od jednoho výslechu k druhému. Stihla si vypěstovat zuřivou nenávist ke svému vězniteli, 
který se, kdykoliv si našel chvíli, vyžíval v jejím fyzickém i psychickém mučení. Těžko se jí věřilo, že 
muž, který k ní dokázal být milý a jemný, je nyní pouhá zrůda. Ale i v naprosté beznaději, ve které se 
nacházela, si uchovávala jiskřičku naděje, že se dostane na svobodu. A jednoho dne se dočkala. 
Erdeg byl v té době na Corellii a ona zamčená v jeho kajutě na neznámé lodi. Najednou se zvenčí 
ozval nepatrný hluk a otevřely se dveře. Na podlaze ležely mrtvoly jejích strážců a ve dveřích její 
zachránce. Stejně jako před tolika lety, i teď pro ni přišel a vysvobodil ji. Jakkoliv se to zdálo nelogické 
a přitažené za vlasy, přišel pro ní osobně a vzal ji zpátky na Odessen. Lord Malum, císař Zlaté říše a 
její pán. Darth Erdeg se mohl zadusit vzteky, když mu očividně neklidný důstojník přinesl hlášení o 
jejím útěku i naprostém zničení jeho lodi. Ubohý důstojník padl uškrcen k zemi poté, co nabídl svému 
pánovi sklenku vody. 
 
Současnost. Diplomatická mise na Csille se vyvíjela velmi dobře a Shirolian si spokojeně pročítala 
příchozí data od významné rodiny Mitth. Císař Malum může být spokojen, Csilla se Zlatou říší co 
nevidět uzavře smlouvy o volném obchodu a co bylo nejdůležitější, i o vzájemné vojenské pomoci. 
Vstala od stolu a vyšla na balkon svého paláce a domova. Odkoupila sídlo své rodiny a znovu ho 
luxusně zařídila, aby tak dala všem najevo, že Hessh rozhodně nejsou poraženi. Pohled na náměstí 
dole i známou sochu velkoadmirála Thrawna ji uklidňoval a téměř nevnímala že sněží. Mimo tuto misi 
měla ještě jedno poslání, tajné a osobní. Byla už velice blízko k tomu, aby našla vrahy své rodiny, ne 
přímo ty bastardy, kteří to udělali, ale ty, kteří si vraždu objednali. Měsíce, kdy pátrala v archivech, se 
vyplatily a všechny stopy jednoznačně vedly k rodině Mitth.  
 
Ačkoliv se na ně usmívala a byla zdvořilost sama, pod povrchem spřádala plány na odplatu. Hned, jak 
bude podepsána dohoda se Zlatou říší, udeří. Z myšlenek ji náhle vyrušilo zapípání z místnosti a ona 
se vrátila ke stolu. Přišla zpráva od někoho, od koho by to čekala nejméně – Darth Domikro. Rozhodla 
se neodpovědět, věci minulosti už hodila za hlavu a půtky mezi Sithy a rytíři Jedi ji nezajímaly. Místo 
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toho rozeslala několik dalších úplatků významným členům rodiny Mitth, aby je ukolébala k naprostému 
klidu a odešla se převléct na diplomatickou schůzku, kde konečně mělo dojít k podpisům smluv. Pod 
nádherné bílé šaty až na zem si ukryla blaster, dýku a několik malých kapslí, které obsahovaly 
výbušniny. Svou sniperku a věci na převlečení poslala své spojce, Mitth'oma'safisovi. Naposledy 
přelétla všechna hlášení na svém datapadu a ironicky se usmála. „Rudá smlouva“ byl dosti poetický 
název…  
 
Lehon, o pár týdnů později. Několik techniků z Jádra se přihlásilo na úpravy štítu, účtovali si různě, 
většinou velké částky, anebo si žádají rovnou o menší armádu (Lalkerrovi droidi byli všude, takže 
technici odhadli jeho výrobní kapacity). Naštěstí mezi nimi bylo několik slabších jedinců, takže jim 
Lalkerr mohl Sílou vnutit, že žádnou armádu nepotřebují a že jim bude stačit trvalá dobře placená 
práce. Pár takových techniků se mu hodilo.  
 
Když nabídku přijali, řekli mu, že upravit stávající designy zabere několik měsíců a výroba by pak měla 
být celkem rychlá. Lalkerr je tedy poslal do nově zřízených laboratoří na Lehonu. Raději aktivoval štít, 
aby jim zabránil případnému útěku. Doufal, že výroba štítů bude opravnu rychlá. Má sice flotilu, ale ta 
nedokáže udržet více než tři útoky.  
 
Pak se Lalkerr vrátil do Chrámu prastarých. Bylo to sice místo Temné strany Síly, ale nějak mu 
přirostlo k srdci. Skoro jako by ho temná aura stále přitahovala i přes jeho vědomou odtažitost od ní. 
Lalkerr celý chrám prohledal již před lety, ale nyní objevil novou chodbu. Na její podlaze byla spousta 
prachu a písku. Málem zakopnul o jakýsi hranatý předmět. 
 
Velitel letky ohlásil, že se vrací na palubu. Evakuace kolonie byla dokončena. Asi stovka TIE Fighterů 
doprovázela kolonu třiceti velkých civilních lodí. Admirál nechal otevřít hangáry. Usmál se, byl šťastný. 
Vstal ze židle a prvnímu důstojníkovi předal velení, zatímco půjde přivítat evakuované. Hlavně jistou 
osobu. Důstojník to pochopil a usmál se. 
 
Admirál nastoupil do výtahu a zadal cíl. Upravil si uniformu a prohrábl si vlasy. Měl radost. Stýskalo se 
mu, ale teď to čekání už skončí. V polovině cesty se výtah silně otřásl. Aktivoval se alarm. Komandér 
z interkomu ohlásil, že jsou pod útokem sithské flotily. Alarm se rozezvučel znovu, mnohem hlasitěji, 
ale jinak… 
 
Axil Brae se leknutím probudil. Byl zpocený a zhluboka dýchal. Znovu se ozval ten zvuk. Nebyl to 
alarm, byl to zvonek. Brae ležel v posteli, ve své kajutě. Trvalo mu pár vteřin, než si to všechno dal 
dohromady. Znovu se ozvalo zvonění. Důstojník na druhé straně dveří ho informoval, že jsou již na 
místě.  
 
Vstal a šel se umýt a obléknout. Opláchl si obličej v umyvadle a chvíli se zadíval do svého odrazu v 
zrcadle. Bylo mu 55 let a dotáhl to takhle vysoko. Výše, než kdy doufal. Ale za jakou cenu? Za příliš 
vysokou. Teď na to ale nechtěl myslet, musel se soustředit. Oblékl si svoji bílou uniformu 
velkoadmirála Galaktické ligy.  
 
Vyšel ze dveří a zamířil si to rovnou na můstek. Posádka ho přivítala. Komandér Cass mu ohlásil, že 
jsou již na místě a doprovodil ho k čelnímu průzoru můstku. Oba muži stáli vedle sebe a dívali se na tu 
věc před přídí. Komandér měl zamračený výraz. Ta loď byl už moc stará, oficiálně byla vyřazena ze 
služby. Brae však namítl, že stále má sílu. Navíc je to jediná loď této velikostní kategorie, kterou nyní 
Liga má. Nemohou ji tu jen tak nechat ležet, když jsou uprostřed války. Komandér připomněl, že její 
zbraně nebudou stačit proti moderním lodím Sithské říše. Ale Brae si to nenechal vymluvit. Usmál se a 
složil ruce za zády. 
 
Tam venku byly suché doky na orbitě Ord Trasi. A v nich byla uložena Great Victory, třída Executor, 
slavná vlajková loď Prezidenta Wilcona… 
 
Do místnosti vešel vysoký muž ve vojenské uniformě Odboje. Měl zprávu pro Erda Irustsise: projekt 
Super Dark Destroyer je téměř hotový. S pomocí Rhumijské říše se podařilo urychlit výrobu lodě a 
celá flotila prošla upgradem. Odboj byl připraven na válku tak, jako ještě nikdy předtím. Čekal teď jen 
na příkaz k útoku. Erd Irustsis přezval kontrolu nad Odbojem poté, co před rokem zabil svého 
bývalého Irustsiského mistra, Ter-Zaia. 
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Erd ho obdivoval. Žil tak dlouho bez povšimnutí a přitom budoval organizaci schopnou zastavit Sithy. 
Erd však chtěl zničit nejen Sithy, takže muset řád Irustsis od základu změnit. Původně to byla tajná 
zbraň Galaktické ligy, nyní bude vládnout galaxii.  
 
Proto však musel Ter-Zai zemřít. Erd se s ním sešel a vyzval ho na souboj. Mistr zapnul svůj fialový 
světelný meč a byl připraven se svým žákem bojovat. Erd měl svůj červený meč se zahnutou rukojetí. 
Zaútočil v plné rychlosti. Ter-Zai byl kyborg, z většiny umělý, ale stále velmi dobrý šermíř a i schopný 
v Síle. Bojovali několik minut, ale Erd nakonec získal převahu. Pomocí Síly Te-Zaie zdvihl do vzduchu 
a házel jím po celé palubě lodi. Pak vypnul meč, napřáhl proti němu obě ruce a vyslal do něj blesky 
Síly, které Ter-Zaie konečně zabily… 
 
Erd Irustsis sdělil, že Odboj nemůže oficiálně zaútočit, takže začne novou etapu. Většina členů Odboje 
mu byla oddaná, protože jim přísahal, že zničí Sithy za každou cenu. Poslal tedy svého žáka Kraya 
Sise, aby obsadil planetu Borosk a začal tam cvičit žáky řádu Irustsis a budovat armádu.  
 
O pár hodin později se Kray Sis vydal s desítkami lodí do Vnějšího okraje a zaútočil na Borosk. 
Planeta byla dříve vojensky významná, ale dnes byla zapomenuta, takže její obrana byla slabá. Bude 
centrem nové frakce… 
 
Zakuul bylo místo, kde Arrys strávil tři roky a přece dokázal najít něco, co ho překvapilo. Poslední dny 
trávil v knihovně, teď se však začal věnovat politice. Navíc zapomněl kontaktovat Maluma.  
 

Informoval Gohma, že rebelové stále útočí. Měl pocit, že jim zbraně dodávají Jediové, jejich spojenci 
nebo Sithové. Přikázal mu, aby na Odessen poslal droidy, ale nemají nikoho zabíjet. Malum rozhodne, 
co se s rebely stane. Malum bude muset vystoupit veřejně a ukázat se v dobrém světle, aby ho 
loajální obyvatelstvo podpořilo. Toto je přístup, kterému Sithové nerozumí a proto vždy prohrají. 
 

Kard přinesl Arrysovi zprávy ohledně té nákladní lodě Galaktické ligy. Nikdo nepřežil. Loď byla 
zasažena zbraní, ale Zlatá říše nemá žádné záznamy o střelbě. Možná to způsobila opozice. Arrys 
přiznal, že tento útok mohla provést opozice, aby přinutila Galaktickou ligu k útoku. Poslal Karda, aby 
našel další spojence pro Zlatou říši.    
 

Arrys pak kontaktoval Maluma a sdělil mu, že posílá droidy. Také mu pověděl o všem, co 
v předchozích dnech dělal. 
 
Artax doletěl na Tauuk. Jediům už dal předem vědět, že přiletí. Když se svojí lodí Nemesis přistál, 
ihned se vydal za Karnem. Jak procházel chodbou, oslovil ho mladý Jedi. Artax se otočil a na chvíli se 
zarazil. Připomněl mu jeho přítele, Kattose. Rychle si ale uvědomil, že to byl Vrahos. Zeptal se ho, 
jestli nezná někoho, kdo by s ním letěl na dalekou cestu.  
 
Artax věděl, že Vrahos je Kattosův syn. Věděl to už dlouho. Přišel na to nechtěně, ale slíbil mu, že to 
nikomu nepoví. Rozhodl se, že Vrahosovi pomůže, i když teď neměl čas – sám se nabídl, že s ním 
poletí. Vrahos to uvítal a sdělil mu, že se odlétá další den ráno.  
 
B-art se po třech týdnech probudil z kómatu. Posadil se a rozhlédl se po místnosti. Odhrnul deku a 
podíval se na své nohy. Byly to protézy. Nepamatoval si, co se mu stalo. Jen útržky. Zavolal vojáky. Ti 
mu vysvětlili, že to způsobil Tat. B-art si nechal zavolat doktora, aby mu vše podrobně vysvětlil. 
 
Kray Sis meditoval. Jeho flotila ničila planetární obranu Borosku i zbytky pozemních jednotek. Pomocí 
Síly vycítil toho, koho hledal – správce planety, který se schovával ve vojenské základně. Kray vydal 
rozkaz, aby se jeho křižník přesunul přímo nad tu základnu. 
 
Otevřel spodní vrata a vyskočil z lodi. Během pádu vytasil své dva světelné meče. Dopadl na střechu 
základny, do které vyřezal otvor. Rozběhl se proti oddílu vojáků. Použil Sílu, takže byl tak rychlý, že 
vojáci nestihli reagovat. Za pár vteřin byli všichni mrtví. Správce planety se právě chystal odletěl ve 
své lodi. 
 
Odlepila se od podlahy hangáru, ale Kray se soustředil a zachytil ji pomocí Síly. Motory se okamžitě 
vypnuly. Kray pak švihl rukama a loď se rozletěla na dva kusy, i se správcem planety. Borosk byl 
dobyt.  
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Erd Irustsis byl na cestě na planetu Rhumia, aby se tam dohodl na společných vojenských akcí po 
celé galaxii. Erd vstoupil do královského paláce a přivítal se s Králem B-artem. Po několik hodin spolu 
plánovali osud galaxie – a hlavně Zlaté říše, která byla vhodná pro demonstraci síly spojených armád 
Rhumie a Odboje. 
 
Nightmare čekal na svoji zakázku v jednom baru. Konečně k němu přišel muž, který vypadal jako 
zákazník. Ale překvapilo ho, co po něm žádal – chtěl, aby se připojil k Odboji. Nightmare nejdříve 
odmítl, ale muž mu sdělil, že bude zabíjet Jedie a Sithy, což on má rád. Muž znal Nightmarovo pravé 
jméno – Gajeel Nightkiller. To však Nightmara rozzuřilo. Jakmile jeho jméno dořekl, chytil ho za hlavu 
a praštil jí o pult. Když se ho chystal dodělat, muž mu náhle prozradil, kdo ho poslal. V ten moment 
dostal Nightmare velký strach, protože tohoto zákazníka odmítnout nemohl. Muž se ho znovu zeptal, 
jestli tu nabídku přijímá. Nightmare souhlasil, ale chtěl se zadavatelem jednat osobně.  
 
Nightmare si sbalil své vybavení, nastoupil do mužovi lodi a odletěl s ním na místo setkání. 
 
Darth Domikro právě přiletěl na Kalee. Byl uvítán jak se patřilo, Kaleeshové oslavovali jeho přežití a 
hrdě popisovali jeho úžasnost. Normálně by se jim plně věnoval, ale neměl čas. Byl zraněn a přes 
všechen ten dav se snažil dostat do paláce. 
 
Po delší době se mu to skutečně podařilo. Dostal se ke svému velkému trůnu z čistého železa, kolem 
něhož byly vystaveny majestátní bodce zdobné nejrůznějšími drahokamy a také ostatky různých ras. 
Aby byl pohodlnější, povrch, na který se sedalo, byl zakryt kožešinou nějakého živočicha, Domikro si 
rád přestavoval, že to byl Wookiee. Okamžitě se na něj posadil a ulevilo se mu tolik, že na chvíli úplně 
zapomněl na své zranění. Rozzuřeně se podíval na své stáže a přikázal jim, aby přivedly lékaře. 
 
Když odešly, uvědomil si, že je bez ochrany a že tu není sám. Pomalu se otočil směrem k jednomu z 
majestátních mramorových sloupů. Stál tam Erdeg. Erdeg pro něj měl nabídku, kterou prý nemohl 
odmítnout. Domikro s ním ale nechtěl nic mít a vytáhl světelný meč. Erdeg tu však nebyl proto, aby ho 
zabil. Chtěl od něj jeho armádu výměnou za to, že ušetří Kalee. Domikro nechápal, na co by Erdeg 
jeho armádu potřeboval. Proti Jediům a Lize dokázal Domikro bojovat i bez něj. Erdeg mu však 
vysvětlil, že bojuje předně proti Sithům. Domikro je podle něj slabý a Xenon ho brzy nahradí. 
 
Darth Domikro se opřel o svůj dvojitý světelný meč a napřímil se, vzhledem ke své výšce tak nabyl 
dominantního dojmu. Zeptal se Erdega, kde má záruku, že ho nezradí. Domikro od něj dosud viděl jen 
samé zrady, touhu po moci a lži – především zradil Sithy. Erdeg mu chladně odpověděl, že zárukou je 
už jen fakt, že Domikro je stále naživu.   
 
Domikro zaváhal, přemýšlel nad tím, jak se rozhodne. Nechtěl se Erdegovi vázat, ale umřít také 
nechtěl. Nakonec souhlasil, že mu pomůže v bitvách. Ale nehodlal mu přísahat věrnost. Erdeg to přijal 
a odešel. Domikra zajímalo, jestli odejde stejně nepozorovaně, jako přišel, nebo jestli tentokrát zabije 
vše, co mu přijde do cesty. Pokud mu ale zabije služebné, vyřídí si to s ním osobně. Pak se znovu 
posadil na trůn a přemýšlel. Rozhodl se, že Xenonovi o své zradě neřekne. Chtěl, aby to pro něj bylo 
překvapení. 
 
Před 9 měsíci. Nic. Žádné rozkazy. Už je to dlouho, co Darthu Fredovi přišla nějaká zpráva z 
Korribanu. Občas ho i jeho Zabraky využili na nějakou práci. Podřadnou práci. To není práce hodna 
Freda, Temného Jedie. Možná, že zapomněli, kdo že on vlastně je. Možná by jim to měl připomenout. 
Už víc jak dva roky dobývá a obsazuje planety, zvláště ty poblíž Iridonie, a všechnu jejich sílu hodlá 
využít proti Sithům. Zaslepeni válkou s Jedii, úplně za tu dobu zapomněli, že je může někdo zradit z 
vlastních řad. Docela zvláštní. Stalo se jim to už tolikrát... a stane se to zas. Ale tentokrát s mnohem 
většími následky. Všichni ostatní, kteří zradili, už se Sithy mají pramálo společného, ale co udělali, aby 
je oslabili? Zakročili proti nim nějak? Neudělali nic. Ani Malum i ta jeho pozlacená říše. Nu, někdo 
přeci musí být ta výjimka. Nemůže to však udělat hned. Brzy, ale ne hned. Možná, že má pod palcem 
Iridonii a planety poblíž, ale jsou skutečně jeho nebo Sithů? Budou na jeho straně, až se rozhodne 
udeřit? Potřeboval si získat vůdce a generály, kteří ovládali planety a armády... a když si je nezíská, 
tak je prostě nahradí. Sešel se s Garonem Pykem. On a jeho lidi by mu s tím mohli pomoci. 
 
Před 4 měsíci. Fred se radil s Garonem, jak dál. Garon jeho zradu nepovažoval za dobrý nápad. Sám 
to nezvládne, protože zradit ho může kdokoliv. Fred však počítal s Garonovou pomocí. Věděl, že 
Sithové nemají žádného pořádného vůdce. Xenon i Erdeg byli mrtví a Malum si hrál na císaře na 
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druhém konci Galaxie. Darth Domikro nedokázal říši sám vést. Ani Onbelik není dostatečně schopný. 
Darth Fred nyní tajně obchodoval s Rhumijskou říší. Sithové si toho nevšimli, měli dost práce s Jedii. 
Fred doufal, že se na Garona bude moct spolehnout až přijde čas. 
 
Před 2 týdny. Všechno bylo už téměř připraveno. Brzy mohl vyrazit. Jednoho dne ráno však přišla 
znepokojující zpráva přímo od Onbelika. Sdělil mu, že Xenon je naživu, na Manaanu to tehdy nebyl 
on. To ho začalo ještě více utvrzovat v tom, že mu neříkají vše. Proč mu sdělovat takovou věc až po 
třech letech? Že by snad něco tušili a tohle ho mělo zastrašit? I kdyby, bude to jenom o jednu mrtvolu 
navíc. Ovšem myšlenka, že by se měl snad s Xenonem utkat se mu vůbec nelíbila. Jaké by měl asi 
tak šance? Odpověď znal, ale nechtěl nad tím přemýšlet. 
 
Nyní. Ráno se zašel podívat do Sithské akademie. Čtyři mladí Zabrakové tu cvičili s Garonem. Do 
místnosti poté vešel zabracký generál s několika vojáky. Pro někoho si přišli, ovšem ani ve snu by ho 
nenapadlo, že zrovna pro něj. 
 
Generál ho obvinil ze zrady Sithské říše a jejího vládce, Xenona. Jsou tu, aby ho zatkli a předvedli na 
Korriban, kde ho bude čekat trest. Přišlo to jak rána z čistého nebe. Všechno, co plánoval, selhalo. 
Nechápal, jak se to mohlo stát, když mu vše doteď vycházelo. Někdo ho musel udat. Garon měl mít 
všechno pod kontrolou. 
 
A právě ten ho zradil – sám to přiznal. Garon nechápal, jak si Fred mohl myslet, že mu zrada Sithů 
projde. Raději ho nahlásil, protože jinak by ho čekal trest také. Zatímco na něj Garon promlouval, Fred 
plánoval, jak uteče.    
 
Rychle ho odhodil Sílou na dva Zabraky, pak aktivoval meč a zabil jednoho ze studentů stojícího 
poblíž u něj. Vojáci po něm začali pálit, ale on všechny střely hravě vykryl a pár jich i odrazil zpět na 
ně. Poté ustupoval k zadnímu východu. Odtamtud se vydal hned k sobě domů, kde měl na střeše svoji 
loď. Vojáci v domě o něm však už věděli, ale nebyli problém. Když už byl na střeše, tak ho zde dostihl 
Garon.  
 
Došlo k boji. Byl to tvrdý souboj, ale bylo jasně poznat, že Fred má navrch. Poté dorazilo několik 
vojáků, kteří je rozptýlili. Fred využil příležitosti a prohnal Garonovi čepel hrudí. Poté naskočil do lodi, 
tak rychle jak jen mohl, a nechal Iridonii za sebou. Garon měl možná pravdu v tom, že na Sithy nestačí 
sám... určitě ne teď, když je doopravdy sám. Neměl se kam vydat, ale Rhumia byla dobrou možností. 
 
Coruscant, Císařský palác. Sceleton vkráčel do trůnního sálu, kde na vyvýšeném trůně seděl Xenon. 
Právě sledoval malý hologram zahalené postavy, od které zřejmě obdržel zprávu. Když Sith vstoupil 
do sálu, Xenon vysílání zrušil a mihotavá miniatura se rozplynula. Sceleton poklekl na pravé koleno a 
sklonil svou holou hlavu k zemi a čekal na svolení od svého pána, aby mohl promluvit. 
 

Xenon se ho zeptal s troškou sarkasmu, pro který Sceleton samozřejmě neměl pochopení, jak 
pokračuje jeho hon na Jedie. Sceleton vážně odpověděl, že nechal vyslat tisíce sond a droidů, od 
Coruscantu až k Ord Mantell a k Ruusanu, aby hledaly sebemenší náznaky řádu Jediů, ale marně. 
Xenon chvíli mlčel, bylo vidět, že nad něčím přemýšlí. Sdělil Sceletonovi, že jednoho našel. Může si 
tak ukojit svoji žízeň po jejich krvi. Sceleton okamžitě zbystřil a téměř zapomněl na svou uctivost a na 
Xenonův pokyn vstal. Xenon mu řekl, že je to schopný Jedi, který ho nejspíše zabije. Ale aby ho mohl 
považovat za svého učedníka, skutečného člena řádu, musel tento úkol splnit.  
 

Sceleton pokorně přikývl a otočil se ke dveřím. Xenon mu elegantně hodil datapat se souřadnicemi. 
Když ho pak ve své soukromé komnatě zapojil do počítače, zjevil se před ním trojrozměrný obraz 
planety, kterou okamžitě poznal. Kalee. Začal se připravovat na cestu. 
 

Při západu slunce bylo již všechno hotovo. Po zuby ozbrojený Sith kráčel po přistávací rampě k 
bizarně vyhlížejícímu raketoplánu, u kterého stál jeho droid RA-7. Nemluvil, vlastně ani nemohl. Když 
mu byl totiž přidělen, ukázal se jako nepotřebný kecal a Sceleton mu tehdy vrazil ruku do břicha a 
vyrval hlasový terminál, takže jen mlčky odstoupil a spustil mostek pro svého pána. Sceleton moc 
technice nikdy nerozuměl a tak nechal pilotování na droidovi. Sám se usadil v zadní části kulovité 
kabiny. Vyrazili. Během cesty se ponořil do meditace, aby ze souboje vyšel jako vítěz. 
 
Houkání alarmu bylo ohlušující. Standardní osvětlení bylo na všech chodbách vypnuté, nahradila ho 
červená blikající světla. Členové posádky běhali sem a tam, někteří byli zranění. Výbuchy otřásaly 
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všemi palubami. Axil Brae se vypotácel z porouchaného výtahu a běžel přímo na můstek. Komandér 
Cass ho informoval, že Sithové zaútočili ze zálohy – pět destruktorů na pravoboku, čtyři na levoboku, 
dva zespod a tři shora. Civilní transportéry byly napadeny dřív, než stačily vlétnout do bezpečí 
hangáru.  
 
Brae kontaktoval velitele letky stíhaček TIE, Khorse, a přikázal mu, aby urychlil evakuaci. Neměl se 
pokoušet o nic dalšího. Brae se díval z okna můstku. Viděl kolonu civilních transportérů, byla tak 
blízko. Sithské stíhačky třídy Annihilator na ní dotíraly ze všech stran. Byly jich asi tři stovky. Stíhačky 
TIE dělaly co mohly, ale proti trojnásobné přesile neměly moc šancí.  
 
Axil Brae naladil frekvenci transportéru 7 a varoval ho, aby urychleně vletěl do hangáru. Ozval se 
ženský hlas, Brae ho poznal – byla to Enyila. Její signál byl rušený, ale podle všeho měl transportér 
poškozené štíty a další systémy. 
 
Axil se opět vzbudil prudkým trhnutím. Další noc, další noční můra. Oblékl se do své bílé uniformy, k 
opasku si připnul starobylou blasterovou pistoli a ceremoniální vibro-šavli ve zlatým jílcem. Nebyl 
zvyklý chodit ozbrojený, ale dnes byl den oslavy. Den, kdy oficiálně ohlásí návrat Great Victory do 
akce.  
 
Vydal se do hlavní haly. Cestou procházel chodbami, které byly plné techniků a opravářských droidů. 
Stovky a stovky pracovníků se neustále přesunovaly napříč palubami, přenášely náhradní součástky, 
nářadí a zásoby jídla, vody, munice a všeho možného, co na palubě chybělo. V některých chodbách 
byl takový provoz, že se Brae musel doslova protlačit skrz. Většina techniků ho samozřejmě poznala a 
pustila dál, ale někteří byli až moc zabraní do své práce. Několik výtahů musel nechat odjet, protože 
byly plné palet s nákladem. U Great Victory se nepočítalo, že bude zase létat. Byl to pomník 
Prezidenta Wilcona – všechno důležité bylo pryč, na palubě zůstalo jen to, co odnést nešlo. Když na 
palubu před týdnem přišli, nechal si Brae zařídit kajutu, aby zde mohl pobývat a osobně dohlížet na 
všechny práce.  
 
V hale, které dominovala velká socha Wilcona, už čekali všichni hlavní důstojníci. Brae přistoupil na 
vyvýšené pódium, zatímco se za jeho zády objevil obrovský hologram pomalu rotující Great Victory. 
Brae přivítal důstojníky na palubě. Obraz se změnil na galaktickou mapu. Území Ligy bylo modré, 
území Sithů červené. Brae sdělil, že společně osvobodí všechny strategicky významné planety, které 
nepřítel zabral. Nesmějí se však unáhlit. Musejí trpělivě nabírat sílu… a spojence. Nakonec udeří jako 
kladivo a zničí Sithy i jejich služebníky do posledního. Nesmí přežít nikdo a nic. Už tolikrát si mysleli, 
že Sithové jsou minulostí, ale oni se vždy vrátili. Brae však slíbil, že tentokrát to bude jiné. Ohlásil, že 
loď vyplouvá za týden. Ve jménu Galaktické ligy, ve jménu Wilcona. Obraz se změnil na symbol 
Galaktické ligy. Důstojníci tleskali.  
 
O čtyři dny později. Brae byl na můstku a kontroloval rozpis práce. Členové posádky i piloti letounů 
byli již nastěhovaní do kajut. Všechny důležité zásoby byly doplněny, všechny systémy aktivní. 
Zbývalo jen pár maličkostí.  
 
Cass ho informoval o příchozí holonetové komunikaci, přímo od Prezidenta. Brae si to nechal přepojit 
do pracovny, která se nacházela poblíž můstku. Stiskl tlačítko a místnost zaplnil obraz Prezidenta v 
nadživotní velikosti. Mane Darmon ho hledal již několik dní, protože flotila ho potřebuje. Brae sdělil, že 
se nachází u Ord Trasi. Prezidentovi však hned došlo, proč tam je. Sdělil mu, že ke zprovoznění Great 
Victory nemá povolení. Brae se však hájil. Prezident na něj chvíli vrhal naštvaný pohled. Přikázal mu 
loď vrátit zpět, jakmile válka skončí. Závisela na tom Braeho kariéra.  
 
Brae se vrátil na můstek. Cass se ho zeptal, co po něm Prezident chtěl, ale Brae neodpověděl. Cass 
mu ohlásil, že zbývá naložit zbytek stíhaček TIE a výsadkových lodí. Za tři dny to bude hotové. 
 
Erd Irustsis se díval na hologram nové lodě. Vzpomenul si na Bitvu o Manaan a na SSD-1, kterou 
Sithové zničili. Tato nová loď, která byla konstruovaná podle plánů SSD-1, byla právě dokončena. 
Nese jméno Super Dark Destroyer. V nepřítomnosti Erda jí bude velet Druitan nebo Kray Sis. Erd 
poručil poslat loď za Kray Sisem na planetu Borosk.  
 
Poté odešel do podzemních prostor, chodby zde byly jen slabě osvětleny. Vzduch byl cítit po smrti. 
V jedné z cel byl správce jisté planety, která dříve patřila Sithům. Nebyl sice vysoce postavený, ale 
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měl cenné informace. Erdeg přiložil dlaň k jeho čelu a začal v jeho mysli hledat důležité informace. 
Zaujal ho pohřeb Lorda Xenona na Dathomiru. Spatřil, že v hrobce jeho otce měl být mocný sithský 
artefakt... 
 
Lalkerr prozkoumal tu věc v písku. Byl to červený jehlan, na jedné straně poškozený – buď blasterem 
nebo světelným mečem. Byl to sithský holocron. Lalkerr byl překvapen, ale rozhodně ho nechtěl 
otevřít. Musel ho odnést pryč, aby na něj jeho temný vliv nepůsobil. Cítil velkou zvědavost, která by 
nad ním zvítězila, pokud by holocron nebyl poškozený a fungoval. Věděl, že by se z něj mohl naučit 
mnoha věcem. Instinkt, který ho nikdy nezklamal, mu říkal, aby lákání podlehl, zatímco rozum říkal 
opak. Lalkerr si holocron vzal a vrátil se zpět do známých prostor chrámu. Holocron chtěl buď vyhodit 
do hvězdy, nebo dát Jediům. 
 
Nastoupil do své lodě a vyletěl z atmosféry. Ihned poté však přestaly fungovat motory. Technici jistě 
opět kalibrovali disruptorové pole kolem planety. Poslední dobou trochu zlobí, přeci jen je to 
technologie stará tisíce let.  
 
K Jediům letět nemohl, tak se rozhodl, že holocron vyhodí do slunce. Dal ho do přetlakové komory a 
vypustil ven. Pak čekal na přílet servisních droidů. Procházel palubou své lodi a prohlížel si rozsah 
poškození. Dostal inspiraci na geniální nápad. Když přiletěli droidi s náhradní lodí, nastoupil do ní a 
vrátil se na planetu. 
 
Maza měl velmi těžký den. Po zabití těch neznámých lidí letěl dál vstříc Rhumijské říši. Poslední fázi 
jeho letu zkomplikoval oblak asteroidů, ale vyhnul se mu. 
 
Nakonec přistál na Rhumii. Vydal se rovnou ke dveřím hlavní budovy. Zastavili ho však strážci. Maza 
jim řekl, že ho pozval B-art, tak ho pustili dál. Maza se s B-artem nakonec také sešel a sdělil mu svůj 
úmysl připojit se ke království. B-art věděl, že nemá nepřátelské úmysly, ale zároveň věděl, že Jedi to 
být nemůže, protože někdo takový by ho kontaktoval předem.  
 
Maza mu jeho podezření potvrdil. Sdělil, že utekl z řádu, protože mu nevyhovoval přístup Rady. 
Darrela Karna považoval za ubožáka. Slyšel, že Rhumijská říše hledá někoho, kdo rozumí Síle. Přišel 
tedy nabídnout své služby. B-art sice nikoho zrovna nehledal, ale přesto se mu Maza hodil. Mazovi 
však nedůvěřoval – už jednou zradil Jedie, mohl by nyní zradit i Rhumijsou říši.   
 
Maza však vysvětlil, že zrada a útěk z potápějící se lodi jsou rozdílné věci. B-art se rozhodl, že ho 
prověří. Zadal mu úkol: má letět na planetu Voss. Vossané se bouří, chtějí autonomii, což B-art 
nemůže dopustit. Maza musí zničit všechny protestující. Až je pozabíjí, získá si jeho respekt a bude 
moci stát po jeho boku. B-art k němu přidělil 550 vojáků 8. divize, což bylo jedno z nejlepších komand. 
 
Kalee, šestý den Sceletonova zběsilého honu na Jediho. Na vrcholku vysoké hory hrdě stál mohutný 
Sith a zhlížel dolů na monumentální citadelu, uprostřed osady jednoho z kaleeských kmenů. Již před 
pár dny se dal na pochod zrádnou džunglí, ale nyní byl již konečně u svého cíle. Vytáhl zpoza zad 
dalekohled a pozorně se skrze něj zahleděl na pevnost. Celé stavbě dominovala široká, dobrých 
osmdesát metrů vysoká věž s krojenou střechou. Tam byl, cítil to, ale něco bylo v nepořádku… 
 
Očekával hrdého a nezlomného válečníka světla, ale namísto toho z této oblasti přímo čpěla temnota. 
Jeho kořist tam byla, to věděl určitě – Síla mu to řekla. Zaostřil dalekohledem, tentokrát do houfu 
mašírujících těžkooděnců se zbraněmi, což byl pravděpodobně nějaký odboj Jediho proti císaři. 
Sceleton pečlivě obhlížel terén, ale nebylo možno se k citadele dostat nepozorovaně. Schoval 
dalekohled a seběhl po skalnatém úpatí hory, aby se připravil k boji s početným nepřítelem. Když si 
utahoval opasky, spatřil ohavného okřídleného ještěra s ptačím zobanem, jak hltá hnijící mrtvolu 
nějakého zvířete. Sith rychle zhodnotil situaci. Utrhnul z jednoho z vysokých stromů dlouhou liánu, 
omotal si ji kolem zápěstí a zezadu se začal přibližovat k bestii. Počínal si jako pravý lovec a v pravý 
čas skočil mrchožroutovi za dlouhý krk. Plaz se okamžitě vzepjal a na předních končetinách rozevřel 
blanitá křídla. Vznesli se. Cukal sebou, řval, až uši zaléhaly, ale Sceleton jen pevně utahoval 
provizorní otěže z lián, až tvora téměř uškrtil. Snad deset minut spolu zápasili, ale Sith si nakonec 
prosadil své a kočíroval si to směrem nad osadu. Když byli nad palácem, Sceleton zjistil, že jeho věž 
se pořád ještě buduje, je nedokončena. V nejvyšším patře, ano tam byl jeho cíl, se nacházelo osm 
velkých, starodávně vyhlížejících prosklených oken. Kopl tvora do slabin a střemhlav letěli blíž a blíž. 
V optimálním úhlu přehodil Sceleton nohu přes nohu a skočil přímo do okna. 
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Jakmile v elegantním kotoulu dopadl na kachlovou podlahu, okamžitě zažehl svou karmínově rudou 
čepel a změřil si sál pohledem. Celou místnost halila temnota a ani skrze prosklená okna sem 
nedopadalo žádné denní světlo – ač by mělo. Byla taky velice rozlehlá, hlavně na délku nemohla mít 
méně než dvacet metrů, což byla pochopitelně hloupost, protože tak věž široká nebyla. Jednalo se 
jistě o nějaká optický klam. Místnosti dominoval těžký kovový trůn, který spíše připomínal stolec 
krutovládce, nežli meditační křeslo mistra Jedi. To ještě potvrzovaly ozdoby a rozmanité kožešiny na 
chladném trůnu. Vše tu vypadalo rozhodně jinak, než si Sceleton představoval. A co bylo nejdivnější, 
nikde neviděl svou kořist, ač jej cítil jako nikdy před tím. Dal se pomalu do pohybu, směrem k trůnu. 
Najednou, asi po pěti krocích, před něj ze stínu spadl na zem zdravotní droid. Nemotorně sebou cukal 
jako paralyzovaný hmyz a bezduše máchal krátkýma ručkama. Sceleton si vzteky povzdechl a 
prudkým kopnutím urazil ležícímu doktorovi hlavu, a ta se za doprovodu plechového řinčení, odkutálela 
daleko do temných koutů sálu. 
 
Ozval se hlas. Čekal, že přijde. Sceleton na okamžik strnul a zhrozil se, jak byl ve svých smyslech 
nepozorný. Pomalu a obezřetně se otočil. Spatřil postavu v hábitu černém jako sama noc, jak sedí na 
kamenném parapetu okna. Muž věděl, že ho poslal Xenon. Sith mlčel a snažil se nevnímat nic, co mu 
jeho oponent říkal. 
 
Muž věděl, že Sceleton nemá ani ponětí, s kým má tu čest. Jeho tvář krom těžké kápě zakrývala i 
hrozivá maska s otvory pro velké žluté oči. Muž se přestavil – byl to Darth Domikro. Vyzval ho, aby 
před ním poklekl, jeho mentor pro něj možná najde místo ve své armádě. Sceleton na okamžik odvrátil 
pohled od svého soka k podlaze a pak pomalu pravil svým hlubokým hlasem, že jen dva jsou: jeden 
aby moc ztělesňoval, druhý, aby po ní toužil. Znovu pevně chytil masivní rukojeť stále zapnutého 
světelného meče a postavil se do střehu proti Domikrovi. Ale ten se už taky dávno připravil. Elegantně 
odhodil plášť, utáhl si zezadu masku a zpoza opasku vytáhl dlouhou rukojeť a obě její strany zažehl. 
 
Sceleton, s řevem dravé šelmy, se rozběhl vstříc svému protivníkovi a zahájil útok. Zuřivě máchal 
svou zbraní, ve snaze přepůlit svého soka, ale Domikro s ladným klidem každý jeho pokus vykryl. Sith 
nepolevoval v útoku, ale brzy mu došlo, že si s ním Domikro hraje, ač svou ofenzivu hnal do 
nejvyšších extrémů. Darthovi došla trpělivost a při dalším Sceletonově výpadu svého nepřítele v 
elegantním saltu přeskočil a rychle sekl po jeho boku. Obr čepel tak-tak zablokoval tou svou, ale na to 
Domikro čekal a druhou stranou své dvousečné zbraně se pomalu začal prořezávat jeho tkání. 
Místností zavanul zápach pálícího se masa. Sceleton byl zvyklý na bolest. Jeho mistr mu mnohokrát 
poskytl mnohem strašlivější muka. Když se Darth plně soustředil na přetlačování čepelí, Sceleton se 
mu silně zakousl do ramene. Domikro sebou prudce instinktivně cukl, načež mu Sceleton část ramene 
ukousl. Oba protivníci byli zraněni a těžce oddychovali.  
 
Domikrovi stékaly po levačce prameny husté krve. Sceleton vyprskl ze zakrvácené pusy kousky masa 
a kývl na svého maskovaného soka. Chtěl pokračovat. Domikro šel do útoku s nevídaným zápalem. 
Úder po úderu tak Sceleton ustupoval. Zranění, které mu zatím uštědřil, nebylo jediné, to si rychle 
všiml. Hodlal toho využít, ale neměl ani čas přejít do protiútoku. Když konečně našel vhodný úhel, 
rychle mu sekl po kolenech. Domikro to však čekal. Vyskočil do dvoumetrové výšky a prudce kopl 
Sceletona do obličeje. Normálnímu smrtelníkovi by bez problému ukopl hlavu, či minimálně zlomil vaz. 
Ač se nic z toho Sithovi nestalo, otočil se proti své vůli na patě a nemotorně spadl na břicho na zem.  
 
Bylo po boji. Darth Domikro se před ním vítězoslavně tyčil a sdělil mu, že se v něm zmýlil. K ničemu 
by mu nebyl. Rozmáchnul se mečem, aby ho skolil. Sithovi jeho nadávky daly nový důvod střet 
zdramatizovat. Jakmile Domikrova čepel proťala vzduch, rychle zažehl tu svou a přesekl protivníkův 
meč těsně za usměrňovačem čepele. Ozvalo se slabé puknutí a do obličeje se mu vsypal jemný, 
načervenalý prášek. Ve snaze využít své výhody, se rychle zvedl a nemotorně se ohnal proti 
Domikrovi. Ten byl překvapen, ale díky vycvičeným reakcím smrtící úder nejen vykryl, ale i svému 
sokovi zbraň vyrazit. Sceletonův světelný meč dopadl na podlahu a odkutálel se kamsi do temných 
zákoutí trůnního sálu. Ani on se však nenechal vyvést z míry. Nevšímaje si ztráty zbraně, uchopil 
Dartha za temeno hlavy a vší silou jím práskl o svou hruď.  
 
Domikrova slavná maska pukla. Když ho pustil ze svých obrovských spárů, zmocnil se ho pomocí Síly 
a mrštil s ním o kovový stolec, který se i s Domikrem převrátil a ten tvrdě dopadl na dlažbu. Sceleton 
si strhnul vzteky pelerínu a z pouzdra na zádech vytáhl dva hrozivé nože, načež vyrazil za Temným 
lordem po všech čtyřech. Nebyl však dost rychlý. Dřív než se k němu dokázal přiblížit, aby ho skolil, 
Domikro se vzpřímil a pozvedl polovinu stále hučícího světelného meče a jeho hrot namířil před sebe. 
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Z plných plic zařval, že boj ukončuje. Všechna okna v sále pukla a místnost zahalilo světlo slunce 
planety. Po dobu snad deseti úderů srdce tam jen tak stáli a jen na sebe civěli. Sceleton stál tak blízko 
napnuté čepele, že kdyby se pohnul jen o píď, zajela by mu do trupu. 
 
V tom se rozletěly honosné dvoukřídlé dveře a do místnosti vpadl snad tucet po zuby ozbrojených 
Kaleeshů. Sceleton, vyčerpaný a zraněný, se stálé nechtěl vzdát bez boje. Prvního z kopiníků doslova 
roztrhnul holýma rukama v pase. Jeho zbraní pak mrštil takovou silou, že dalšího z nepřátel přišpendlil 
skrz krk ke zdi. Další dva pak zmasakroval svými zabijáckými noži. Pak si teprve všiml Domikra, jak v 
klidu klečí na zemi a se zavřenýma očima nabírá sil. Už už ho chtěl taky skolit, v tom však Temný lord 
zvedl zakrvácenou pravici a pomocí vůle mu podlomil kolena, čímž ho přinutil pokleknout. Ve chvíli se 
na Sitha sesypaly hordy nepřátel, ale Domikro je, až na dva nejrobustnější, mávnutím odvolal. Darth si 
stoupl a vítězoslavně se zahleděl Sithovi do očí. Teprve teď viděl Sceleton jeho tvář. Další Kaleesh. 
Bylo vidět, že se baví a Sith jenom čekal, až se Domikro rozchechtá. V tom však jeho úsměv povadl. 
Sceleton to taky zaznamenal. Z nenadání se celá věž otřásla a ze stropu se začala drolit omítka. A 
další otřes, tentokrát až takový, že Domikro jen stěží udržel rovnováhu. Nejstrašlivější moment 
následoval však až po odznění výbuchů, když se zvenčí paláce ozvalo pronikavé zahučení, až uši 
zaléhaly. I vůdce Kaleeshů si to uvědomil. 
 
Domikro přispěchal k nejbližšímu oknu. Sithské stíhačky třídy Annihilator. Před palácem jich kroužily 
desítky. Domorodí Kaleeshové už započali se stavbou obranných valů, ale jejich odpor, ač byli 
sebelepší válečníci, byl proti špičkově vyzbrojenému útočníkovi odsouzen k nezdaru. 
 
Temný lord, který už pomalu ztrácel svou důstojnost, křičel z plných plic, aby Sceletona zabili. Oba 
kolohnáti pevně stiskli svou kořist a jejich soukmenovec vytasil krátkou šavli, aby vetřelce už konečně 
zabil. Sceleton byl na podobné situace připraven tvrdým tréninkem. Vší silou práskl lokty oba 
kolohnáty do hrudi, až jim zlomil několik žeber, a jakmile měl ruce volné, třetího Kaleeshe uchopil za 
hlavu a mrštil s ním skrz vysklené okno. Ostatní se už hromadili do útočného postavení, ale Sceleton, 
nový mistr Temné strany, vypustil všechnu svou energii, kterou hromadil, zatímco byl spoután. Z dlaní 
mu vytryskl vodopád světle rudých blesků a škvařil své nepřátele všechny najednou.  
 
Domikro si potyčky nevšímal a pozoroval dění venku. Zatímco Kaleeshe honily stíhače Annihilator, za 
obzorem se vynořil obrovitý hvězdný destruktor a to byl konec. Do místnosti se hrnuli další a další 
válečníci kmene. Sceleton zahlédl svůj meč v jednom z výklenků, přivolal si ho pomocí Síly a se 
zažehlou rukojetí si stoupnul před dveře. Potom nastala jatka. Brzy se už v krvi válelo snad dvacet těl 
a další mu šli na porážku. Darth Domikro se odtrhl od okna a se zbraní se šinul zezadu ke katovi. V 
tom se zčista jasna z každého okna vyhouplo duo Sith Trooperů v postroji na slaňování a rychle 
zneškodnili veškerý odpor Kaleeshů místnosti. Domikro se ocitl v pasti, obklíčen šestnáctkou vojáků s 
blastery a vyčerpaným, leč stále nebezpečným Sithem. Ze stropu za ním vypadl tlustý kus panelu a na 
podlahu přistála postava v těžkém černém kabátci a v masce. Rychle zaujala útočný postoj a světelný 
meč s rudou čepelí třímala hrdě před sebou. Byl to inkvizitor Arctis. 
 
Sceleton ho pochválil za správné načasování. Domikro jim však sdělil, že nevědí, s jakou mocí si 
zahrávají. Načež roztáhl ruce a na konečcích prstů mu začaly přeskakovat jiskry a drobné výboje. 
Sceleton i inkvizitor se připravili na nejhorší, v tom se však stalo něco nejméně očekávaného: Domikro 
se sesunul k podlaze, ruce i nohy se mu zkroutily a celý strnulý sám nevěděl, o co se děje. K tomu se 
okolo něho hromadil podivný, namodralý dým a rychle ho celého pokryl. 
 
Sceleton přikázal vojákům, aby ho zastřelili. Ti zaváhali a tázavě pohlédli na inkvizitora. Přikývl. Když 
první vypálil, střela se neškodně odrazila od oparu okolo Domikra a ostatní paprsky čekal stejný osud. 
Sceleton již dále neváhal a vztekle se rozběhl vstříc své vytoužené oběti, ale jakoby narazil do 
neviditelné stěny, se zastavil těsně před cílem. Blasterová palba se stupňovala, ale byla bezvýsledná. 
Mlha pomalu odstoupila. Všichni v místnosti bedlivě upřeli pohled na místo, kde ještě před malou 
chvílí ležel temný mistr meče. Teď tam nebylo nic, jen kruh o průměru zhruba metru čisté kachlové 
dlažby, a všude okolo něj díry v zemi po intenzivní palbě. 
 
Sceleton nechápal, kam Domikro zmizel. Přikázal tedy inkvizitorovi, aby celou planetu sterilizoval 
vypuštěním toxinů do atmosféry. Všechny domorodé osady mají být srovnány se zemí. Sceleton ho 
také pochválil za to, že přijal jeho nabídku ke spolupráci, i když se ukázalo, že protivník je jeho bývalý 
velitel. Pod nohy se mu připletly dvě skořápky. Když se k nim sehnul, shledal, že to je Domikrova 
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maska, kterou mu při souboji zničil. Pozvedl obě části nad hlavu, chvíli na ni mlčky civěl a pak ji 
stiskem svých obrovitých rukou rozmačkal v prach.  
 
Teď byl Darth on. Arctis poklekl na pravé koleno a vojáci za ním následovali jeho příklad. 
 
Palác Erda Irustsise na Corellii. Domikro se ztěžka zvedal z kovové podlahy, načež mu na tváři přistál 
pohlavek od procházející osoby, která se hned zase vrátila do stínu. Erd byl rozzloben. Nebýt jeho 
moci, byl by Domikro už mrtvý. Teprve teď si Domikro uvědomil, co se s ním vlastně stalo: jeho nový 
mentor ho za pomoci starodávného rituálu přenesl do bezpečí svého křižníku. Erd mu sdělil, že jejich 
chvíle přijde, brzy. 
 
Darth Domikro nikdy neviděl Erdega tak rozhněvaného. Jeho oči byly žluté, jak jím proudila temná 
strana Síly. Erdeg nechápal, jak se mohla armáda dostat na Kalee bez Domikrova vědomí. Ten Sith 
byl jen experiment, obyčejný klon. Přesto dokázal zvítězit. Erdeg teď musí zachránit Kalee před 
vyhlazením. Kdyby Kaleeshe nepotřeboval, nechal by je vyhubit do jednoho.  
 
Domikro se hájil, že onen Sith se skrýval pomocí Síly a v boji byl velmi mocný. Erdeg mávl rukou a 
Sílou mrštil Domikrem o stěnu. Domikro ho prosil, aby Kalee zachránil. Erdeg jen chladně odešel do 
vedlejší místnosti. Kontaktoval Kray Sise a přikázal mu, aby letěl na Kalee a vyhnal odtamtud sithskou 
armádu. Chtěl minimální ztráty na kaleeshských životech. 
 
Kray Sis přikázal přesun ke Kalee. Protože měl velkou přesilu nad jednotkami Sithů, rozhodl se, že 
tam nepošle celou flotilu, dokonce ani Super Dark Destroyer. Nejprve váhal, jestli se té bitvy sám 
účastní, nepřipadala mu totiž důležitá.  
 
Darth Erdeg letěl na Dathomir v malé nenápadné lodi a v převleku za úředníka Sithské říše. Díky Síle 
dokázal projít přes stráže bez povšimnutí. Mířil k hrobce Xenonova otce. Spatřil majestátný hrob, když 
v tu chvíli před něj přistoupil Zabrak, Erdeg předpokládal, že je to Trefork. Rychle sáhl po světelném 
meči a byl připravený bojovat.  
 
Erdeg nechal Treforka zaútočit prvního. Bez problému odrážel jeho útoky. Čekal od něj víc. Trefork ho 
bodl do hrudě, ale meč Erdegovi nic nezpůsobil, protože se zarazil o Orbalisky. To Trefork 
samozřejmě netušil a tak byl překvapen. Erdeg toho využil a protivníka rychle odzbrojil. Hned poté 
švihl mečem a Treforka jednoduše rozpůlil. Pak přistoupil k hrobce a pomocí Síly vytrhl její vstupní 
vrata. Zde nalezl to, pro co si přišel – holocron. 
 
Nightmare letěl v lodi, která ho vezla na místo setkání s jeho novým klientem. Vedle něj sedělo pár 
dalších osob. Podle toho usoudil, že Odboj začíná verbovat hodně lidí a nabírá čím dál víc na síle. 
Náhle přišel ten stejný muž, který se s ním setkal, a řekl mu, aby ho následoval – beze zbraní. 
 

Muž mu sdělil, že Erd má teď jiné záležitosti, takže se s ním nebude moci setkat. Dorazili do pokoje, 
který byl zjevně Nightmarovi přidělen. Zde čekal muž, který byl podle oděvu někdo velmi vysoce 
postavený. Nightmare nic neříkal a čekal, co se bude dít. 
 

Muž se přestavil jako Kray. Nightmare věděl, že je to Erdův žák a velitel jeho armád. Byl nelítostný ke 
všem nepřátelům. Probírali spolu náplň Nightmarovy práce pro Odboj. Nightmare samozřejmě 
souhlasil. Kray mu sdělil, že bude bydlet zde. Úkol dostane brzy.  
 
Kasneir Velmer se nacházel v nezmapovaných regionech na okraji galaxie. Každý jeho krok se 
rozléhal dlouhou chodbou, jíž kráčel. Občasně potkal oddíl vojáků, techniků či operátorů křižníku. 
Unrelenting, vlajkový křižník typu Victory A, upravený dle specifikací organizace, jíž sloužil. Pro galaxii 
se díky úpravám jednalo o poměrně neznámý typ plavidla zaměřeného na boj. Masivní palebná síla, 
pancíř a skladní prostory. Velmer se zastavil u dveří, jež se ihned při jeho příchodu prudce otevřely a 
jakmile jimi prošel, ihned se zase zavřely. Ocitl se v dlouhé potemnělé místnosti, jejímž středem se 
táhl konferenční stůl. Ničím nezdobená deska černého odstínu, okolo níž stály židle s vysokými 
opěradly. Odložil stoh hlášení, jež doposud držel v ruce a přistoupil k terminálu hologramu, umístěném 
na konci konferenčního stolu a aktivoval jej.  
 
Místnost ozářilo modré světlo, jak se nad deskou stolu zjevil nadživotně velký hologram svalnatého 
muže, jehož tvář skrývala maska. Ač svou identitu očividně tajil, Velmer, vzhlížející na jeho podobiznu 
věděl, o koho se jedná. Byl to senátor Erd Irustsis.  
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Velmer mu sdělil, že ho kontaktoval za účelem nabídnutí možné spolupráce v nadcházejících letech, 
kdy se jistě budou psát dějiny celé galaxie. Kontaktoval ho jménem organizace, které byl členem a 
jejímž cílům sloužil. Byl jedním z Legie a byl pověřen vyjednat s Erdem spojenectví. Vysvětlil, že pro 
Legii jako takovou je těžké hledat spojence – kvůli jejím cílům. Existují dvě strany, které mezi sebou 
vedou stálou válku. A z popela této války povstala Legie, která mezi těmito stranami nastolí rovnováhu 
pro budoucnost galaxie. Legie nabízí spojenectví, leč se v určitých myšlenkách s Erdem rozchází, 
dočasné spojenectví však prospěje oběma stranám. Legie dosáhne svých cílů, zatímco Erd získá její 
plnou vojenskou podporu. 
 
Erd chtěl vědět, co je cílem Legie. Velmer se pousmál. Jako by na tuto otázku čekal. Cíl Legie je 
nastolit rovnováhu. Stíhá veškeré osoby užívající umění Síly a popravuje je, aby galaxii očistila od 
jejich zhoubné existence. Již bylo dost mrtvých v jejich konfliktech. Pravda je taková, že k vítězství 
vede cesta skrz další krveprolití a je zapotřebí kompromisů – proto Velmer kontaktoval Erda. 
 
Nastala chvíle ticha. Erd poté stroze sdělil, že spojenectví je tímto uzavřeno. Ještě kontaktuje Velmera 
ohledně detailů co se týče vojenské podpory a dalších záležitostí. Ač byl Velmer výsledkem očividně 
potěšen, nedal na sobě nic zdát. Sdělil, že o tom informuje Vůdce. Hologram zamihotal a vzápětí 
místnost potemněla. Velmer aktivoval komunikační terminál. Nařídil technikům, aby ho přepojili. Chtěl 
mluvit s Vůdcem… 
 
Darth Domikro byl velmi překvapený tím, že nebyl Erdegem nijak více potrestán. Byl poražen, 
zmrzačen a odehnán z vlastního světa obyčejnou loutkou Xenona. A i přesto nebyl potrestán. Erdeg s 
ním musel mít nějaké plány, jinak si to, že už dávno není mrtvý, nedokázal vysvětlit. Shrbený přistoupil 
k Erdegovi, nehodlal mu nijak více podlézat, ale musel na něj opatrně. Než ale stačil něco říct, 
uvědomil si, jak se předtím choval. Oslovil Erdega „pane". Jak mohl být tak slabý a nazvat ho tímto 
titulem? Erdeg nebyl Domikrův pán, alespoň ne oficiálně. Byl zhnusený sám sebou...  
 
Požádal ho o povolení vrátit se na Kalee a získat své království zpět. Řekl to jak nejarogantněji mohl. 
Chtěl dát najevo, že není Erdegova loutka, tak jako byl onen Sith loutkou Xenona. Erdeg jeho odchod 
schválil, a jak řekl, tak Domikro udělal. Okamžitě letěl na Kalee, přistál u nejbližší vesnice a rozhlédl se 
kolem. Byl na území klanu Šílený kel, což byl jeden z nejagresivnějších klanů, jaký znal. Ten se mu 
bude hodit. 
 
Okamžitě přistoupil ke Kaleeshům tohoto klanu. Byli svalnatější než on a měli mnohem divočejší rysy, 
ale pochyboval o tom, že v tomto klanu se nacházejí nějací myslitelé. Měl k nim projev, ve kterém jim 
připomněl, že se musejí sjednotit proti Sithům stejně, jako se sjednotili v boji proti Lize. Musejí vyhnat 
tu špínu ze své země. Nejsou žádnými otroky. Členové klanu zajásali. Boj o Kalee započal... 
 
Vlajkový křižník Dartha Sceletona, třetí den sterilizace Kalee. Dlouhý nůž zajel Kaleeshovi hladce do 
hrdla a tvorovo tělo už nekladlo žádný odpor. Sceleton stál zpříma a pod ním klečel stařešina jednoho 
z dvaceti předních kmenů Kalee. U každého to bylo stejné. Hlupáci, mysleli si, že s nimi chce Sceleton 
probrat podmínky kapitulace, místo toho je však jednoho po druhém brutálně popravil. Svou ohromnou 
levou ruku jim ovinul kolem obličeje, tak aby nevydali ani hlásku, a pak řezal a řezal, dokud neoddělil 
hlavu od těla. Tak tomu bylo i nyní. Jakmile skončil, mrštil hlavou přes chladnou místnost do 
konzervačního roztoku a trup se bezvládně sesunul na zem. Okamžitě k němu přiskočili dva 
pohůnkové a odtáhli ho do předsíně. Sceleton pomalu a decentně utřel svůj řeznický nůž a schoval si 
ho do pouzdra.  
 
Nařídil vyhodit těla do problémových osad, aby dal obyvatelům najevo, s kým mají tu čest. Důstojník 
mu ohlásil, že Inkvizitor s křižníkem Hell spálil na popel Velkou východní džungli a vyhubil osm kmenů. 
Toxiny na západě se ukázaly jako vhodné pro tento úkol a zahubily dalších dvanáct set tvorů. 
Komando, vyslané k infiltraci kmenu Šílený kel, se doposud neozvalo, ale to nemuselo nic znamenat. 
 
V tom se z chodby přihnal uřícený seržant a lapaje po dechu volal, že s ním chce Xenon mluvit. 
Konečně něco, co vzbudí jeho pozornost. Sceleton nařídil, aby mu hovor přepojili do jeho soukromých 
komnat. Načeš oba uniformovaní klapli podpatky a zamířili ven z místnosti. Sceleton si utáhl opasky, 
zahalil se do pláště a poklekl na chladnou podlahu. Před ním se zhmotnila obrovitá, trojrozměrná tvář 
jeho pána, císaře Xenona.  
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Sceleton mu musel zalhat ohledně Domikrově smrti. Aby svojí lež zamluvil, informoval ho o někom, 
kdo má být Domikrův mentor. Sceleton sdělil, že je možné, že Domikro se přidal k Jediům. Xenon si 
dával s odpovědí načas. Chvíli jen přemýšlel a pak nepatrně zavrtěl hlavou. Sdělil mu, že jeho drzost 
potrestá, až bude po všem. Temná strana zažívá nový vzestup a on se plete do záležitostí, kterým 
nerozumí. Sceleton nechápal, o čem to jeho mistr mluví. Vždyť likvidace Kaleeshů a vůbec jeho úloha 
zde byla druhořadá a vše tu měl pod kontrolou.  
 
Xenon se ho zeptal, kolik má hvězdných destruktorů. Sceleton nechápavě odpověděl, že tři. Xenon 
přikývl a sdělil, že věci se daly do pohybu a mračna se stahují. Potřebuje ho, jako nikdy před tím. Cítí 
vzestup Síly, která měla být mrtvá. Nařídil zpustošit planetu toxiny, jak jen to bude do čtyřiceti hodin 
možné. Potom má Sceleton i s křižníky vyrazit zpátky do srdce říše, než bude zmasakrován. Pak 
spojení skončilo. Sceleton se nemotorně posadil na chladnou podlahu a přemýšlel nad svou situací. 
Utéct bez boje nechtěl, ale jestli byl jeho nepřítel skutečně tak strašlivý, jak císař říkal, neměl na 
vybranou... Svého mistra už nezklame, víckrát už ne. 
 
Bitva na povrchu Kalee byla nevyrovnaná. Členů kmene Šílený kel bylo jen pár desítek, Xenonova 
armáda měla k dispozici stovky vojáků, navíc mnohokrát lépe vyzbrojených. Brnění a střelné zbraně 
byly dost na obrovské polonahé Kaleeshe s obyčejnými kyji.  
 
Darth Domikro přikázal, aby se bojovníci stáhli. V tom však ucítil prudkou bolest. Pomalu a opatrně se 
podíval na svůj hrudník, byl prostřelený. Někdo ho zasáhl. Chvíli se držel na nohou, ale netrvalo 
dlouho a ztratil rovnováhu. Začal cítit chlad, byla mu zima, věděl že tohle je konec.  
 
Poslední myšlenky patřily jeho lidu, zklamal ho. Sliboval svobodu a místo toho přinesl jen zkázu. 
Styděl se sám za sebe. Jeho zrak začal být rozmazaný, a nakonec neviděl nic. I sluch ho po čase 
zradil, a nakonec nebylo nic... 
 
Admirál Brae přikázal držet pozice a převést všechnu energii do vlečných paprsků. Také nařídil 
sestřelovat stíhačky. Křižník spustil plnou salvu proti sithským Annihilatorům. Mnoho z nich vybuchlo, 
ale mnoho dalších přilétalo. Několik transportérů se rozpadlo na kusy.  
 
Cass ho informoval, že transportér 7 dostal zásah do motorů. Brae zavolal Enyilu a řekl jí, ať dá 
všechnu energii do pomocných trysek. Komandér zapnul vlečný paprsek, který zachytil transportér 7. 
Enyila ale hlásila, že všechny systémy jsou mimo provoz. Trysky transportéru byly stále vypnuté. 
Paprsek ho sice začal přitahovat, bylo to ale příliš pomalé. Další a další transportéry byly ničeny 
náporem stíhaček a dělostřelby křižníků. 
 
Náhle se ale ozval Khors, že letí na pomoc. Brae mu to zakázal, ale Khors ho neposlechl. Stíhačka 
TIE s červenými pruhy hravě uhýbala výstřelům a ničila nepřátelské letouny. Těch ale bylo stále příliš 
mnoho. Provedla otočku a mířila transportérům naproti. Brae nechápal, o co se to Khors snažil. Ale 
rozhodně to nechtěl riskovat. 
 

Jako by toho nebylo dost, před přídí se náhle z hyperprostoru vynořil sithský křižník. Měl lepší výbavu 
a výzbroj, bylo to velitelské plavidlo. Brae ho dobře znal – byl to obávaný Dark Destroyer. Zaťal ruku v 
pěst a praštil do počítačové konzoly. Cass ohlásil, že transportéry jsou 1000 metrů daleko. Brae tedy 
všem stíhačům přikázal, aby je bránili. Musel uznat, že Khors nejspíš dělá dobře. Za zádí jeho 
stíhačky se objevilo několik dalších stíhaček TIE a celá formace se rychle přibližovala.  
 

800 metrů. Další a další transportéry vybuchovaly. Zbývalo jich už jen šest. 400 metrů. Čtyři 
transportéry. Stíhačů TIE ubývalo. Brae napětím ani nedýchal. 200 metrů. Brae zavolal Khorse a 
přikázal mu, aby ihned udělal to, co měl v plánu. Khors se opatrně přiblížil k zádi transportéru 7. 
Jemně do ní vrazil a pak zapnul motory na maximum. Stíhačka TIE tlačila transportér před sebou, 
takže jeho rychlost se o poznání zvýšila. Mířil přímo do hangáru. 
 

100 metrů. Dark Destroyer spustil plnou příďovou salvu. Mohutné turbo-laserové střely se zavrtaly do 
trupu ligového křižníku. Paluby se otřásaly vnitřními explozemi. 50 metrů. Enyila se ohlásila, že už je 
téměř v hangáru. Její hlas byl slyšet čistě a jasně. A pak… osudová střela. 
 
Transportér 7 dostal zásah necelých 15 metrů od hangáru. Jeho výbuch rozmetal Khorsovu stíhačku i 
s ostatními transportéry a poškodil celý hangár. Axil Brae vytřeštil oči a zařval Enyilino a Khorsovo 
jméno. V tu chvíli se probudil z další noční můry. Posadil se v posteli, opět celý zpocený. 
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V tom pekle u Tallaanu ztratil svojí manželku i svého jediného syna. Zpropadená sithská loď zničila 
jeho rodinu jediným výstřelem. Toho okamžiku Brae přísahal, že Sithy prostě zničí. Už žádné 
politikaření, žádné ústupky. Jen čistá vojenská síla. Jeho nový přístup mu vynesl hodnost 
velkoadmirála.  
 

Dorazil na můstek s šálkem čaje v ruce a s typickou vážností ve tváři. Zeptal se Casse, jak je loď 
připravena. Vše bylo hotové. Brae si položil čaj na konzolu a zapnul interkom. Posádce ohlásil, že 
vylétají do akce. Jak to dořekl, celá posádka můstku se dala do práce. Jednotlivé sekce dostávaly 
rozkazy. Na obrazovkách se začaly objevovat mapy a data ze všech systémů. Motory mohutného 
plavidla ožily typickou rudou září. Great Victory pomalu opustila suché doky. Servisní plavidla jí 
uhýbala z cesty. 
 
Brae po krátkém váhání přikázal letět na planetu Javin. Přistoupil k čelními oknu a komandér Cass se 
postavil po jeho boku. Great Victory se ponořila do zářivého modrého tunelu hyperprostoru. Planeta 
Javin nebyla v moci Sithů, ale bylo to strategicky důležité místo. Odsud mohli snadno udeřit na první 
cíl.  
 

O pár hodin později se vynořil u Javinu. Zcela zastínil všechny lodě, které přilétaly a odlétaly. Něco tak 
velkého nikdo u Ligy už mnoho let neviděl. Ale mnoho lidí tu loď poznávalo. Byla to loď, kterou létal 
slavný první Prezident Wilcon, tolik vážený všemi občany Ligy. Za pár minut se celá planetární 
komunikační síť hemžila informacemi o této výjimečné události. Letová kontrola se snažila zjistit, co tu 
loď dělá, ale Brae vše tajil. Alespoň prozatím. 
 

Xenon z dálky viděl plameny ohně jenž ozařovaly rudou planetu. Z okna své lodě pozoroval, jak 
přichází hosté. Král Falc z Geonosis, z jehož zjevu se mu zvedal žaludek, přiletěl na pohřeb jako první 
ze zástupců planet pod nadvládou Sithské říše. Později dorazil správce planety Mon Calamari Vern, 
následován správcem planety Florrum a správcem planety Ord Mantell, králem Zyggerie, správcem 
planety Zigoola a v neposlední řadě generálové planet Phindar a Concord Dawn. Následovali jeho tři 
zbylí členové Císařské gardy: Ozer, Spyd a Slatrun, jenž nesli ve zlaté rakvi Sapeliho tělo. Dav 
Zabraků se oblékl do smutečních hábitů, jelikož měl každý v davu přes hlavu kápi, mohl se Xenon 
nepozorovaně dostat až do středu dění. Neustále však vyhlížel svého bratra Jedie. V jednu chvíli mu 
došlo, že neví ani kde je bratr Trefork, měl přeci vést smuteční obřad. Všichni hosté, včetně domácích 
Zabraků, vytvořili kolem rakve obrovský kruh. Náhle do jeho středu vstoupil naprosto nečekaně Punax. 
Necítil se dobře mezi sithskými přisluhovači a zločinci.  
 

Generál planety Phindar náhle zaútočil na Punaxe, jelikož je Jedi, proti kterým přísahal, že bude 
bojovat. Byl však zastaven Spydem. Punax cítil Xenonovu přítomnost na Dathomiru a začal přemýšlet, 
jestli tento pohřeb není jen další z triků, který Xenon s Treforkem vymyslel, abych ho zlákal na temnou 
stranu. Odkryl víko od rakve a pečlivě zkoumal Sapeliho krk. Nikde neviděl znamení dvojkříže, znak 
jejich otce Xanase, který měli všichni tři bratři vytetovaný.  
 

To mu stačilo na to, aby poznal, že něco nehraje, a pokusil se utéct ke své lodi. Ostatní hosté ho 
nevnímali, avšak Xenon spolu se svou gardou se vydal za ním. Když byl už skoro u své stíhačky, 
Xenon ho zezadu odhodil pomocí Síly na kraj útesu. Všichni tři členové gardy se vrhli na 
neozbrojeného Punaxe. Ačkoliv byli velmi dobří v bojových sportech, bratr se jim snadno ubránil. Když 
byl zatlačen na kraj útesu, poznal, že ho chtějí spoutat a v souboji omylem svrhl Slatruna a Spyda z 
útesu dolů. Po chvíli Xenon pomocí Síly odhodil z útesu i Ozera. Blížil se k bratrovi a sundal z hlavy 
svou kápi, aby ho poznal. V životě neviděl bratra tak naštvaného. Křičel na něj, jak něco takového 
mohl udělat. Xenon mu chladně odpověděl, že ho nenapadlo zábavnější řešení. Punax mu sdělil, že 
živého ho nedostane, avšak Xenon si byl jist, že ano. 
 

Zvedl ho do vzduchu a odhodil co nejdále od útesu. V tu chvíli našel u kamene ležet dvě kopí, zbraně 
zabrackých válečníků. Každý z nich si ve stejnou chvíli přitáhl jedno kopí a začal souboj. Po chvíli 
Xenon bratra řízl do krku a ten padl na kolena. Mezitím se začal objevovat duch Velmistra Re, kterého 
sice oba viděli, ale soustředili se spíš na souboj. Punax Xenonovi nečekaně vyrazil kopí z ruky a 
přitáhl si jeho Darksaber, který měl u opasku. Zaujal obrannou pozici, zatímco Xenon vytasil svůj 
druhý, červený, světelný meč. Zaútočil na něj, ale on se celkem úspěšně dokázal výpadům bránit. 
 
Punax musel nabrat hodně Síly a často trénovat, bylo to na něm znát. Xenon mu nechtěl ublížit a 
začal se držet trochu zpátky. Náhle se znovu objevil Velmistr a řekl, aby myslel na syna. Bratr tomu 
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nerozuměl. Ztratil pozornost a Xenon ho řízl do paže. V tu chvíli upustil meč a Xenon ho jednou ranou 
omráčil.  
 

Většina hostů již byla pryč, když Xenon odvedl bratra do jeskyně, kde se v mládí schovával. Po pár 
hodinách se probudil spoutaný. Punax nechápal, proč ho ještě nezabil. Xenon měl pocit, že Punax ví, 
kde se nacházejí přeživší Jediové. Punax mu ale nechtěl nic říct. Xenon na něj spustil sithské blesky 
tak silně, že jeho řev bylo možné slyšet určitě až k útesu, u kterého bojovali. Ale Punax byl odhodlán 
mučení vydržet.  
 

Xenon natáhl ruku, ale v tu chvíli mezi ně přišel Sceleton. Punax si ho nejprve spletl s Lordem 
Malumem. Sdělil Xenonovi, že splnil úkol – Darth Domikro byl pravděpodobně eliminován: prý spadl 
z útesu, ale je možné, že to nakonec přežil. Xenonovi bylo jedno, jestli Sceleton lže, o Domikra se už 
nezajímal. Přikázal mu, aby poklekl. Sceleton uposlechl. Xenon ho poté oficiálně zasvětil do Sithského 
řádu, pod jménem Darth Sceleton. 
 
Náhle uslyšeli z dálky křičet všechny dathomirské Zabraky, že je Trefork mrtvý. Punax podezříval 
Xenona, ale ten neměl tušení, kdo by ho mohl zabít. Věděl, že Sceleton by to neudělal. Odešel se 
Sceletonem na místo, kde leželo jeho tělo, zatímco se Punax dostal pomocí Síly ze svých pout a 
okamžitě běžel za nimi. Xenon zapomněl na to, že pro místní byl stále mrtvý, a tak když ho spatřili, 
mysleli si, že je zradil a zabil Treforka.  
 
Většina Zabraků se vyzbrojila kopími a zaútočila na Xenona a jeho učedníka. Naneštěstí pro ně, 
sithská armáda po pohřbu odletěla zpět na svá místa, jelikož si Xenon myslel, že nebude potřeba 
jediného vojáka. Smetával útočící Zabraky díky svým znalostem bojových umění. Zásoby, které jim 
Sithská říše kdysi poskytla, z nich udělaly daleko organizovanější válečníky, než byli dřív. Xenon a 
Sceleton museli pomocí Síly odrážet střely z blasterů a srážet Zabraky na speederech.  
 
Xenon byl odhodlán ukončit boj rychle. Vznesl se necelý metr nad zem, jeho tělo se obalilo polem 
energie, které odráželo střely z blasterů a děl. Z pole vysílal blesky tak silné, že ho to neuvěřitelně 
vyčerpávalo. Poté se spustil zpět na zem a spojil sílu se svým učedníkem. Xenonovi vyšlehly z prstů 
zelené blesky pojené se Sithskou magií, zatímco jeho učedníkovi mocné červené blesky. Jejich 
kombinace usmažila každého, koho se jen dotkla.  
 
Pár přeživších válečníků se nakonec vzdalo a pokleklo. Xenon se však vevnitř cítil prázdný a zesláblý 
jako nikdy předtím. Došlo mu také pár zásadních věcí. Když vstoupil do Tatova těla, aby díky němu 
sabotoval Rhumii, nevědomky si do svého těla přenesl jeho smrtelnou nemoc. Díky své moci ji však 
až dosud nevnímal a lék, který Tatovi poskytl, byl v celé galaxii jedinečný. 
 
Zároveň jeho vize, kde po boku Lorda Maluma stojí na prahu obrovské říše, pravděpodobně nebyla o 
něm a Malumovi, ale o jeho synovi a Sceletonovi. Xenon si nebyl jist, jestli chtěl, aby se jeho syn stal 
Sithem, pokud by jeho mistr měl být kdokoliv jiný než on sám. Nevěděl, jestli vize, kterou se celý život 
snažil naplnit, byla správnou cestou. 
 
V tu chvíli přišel Punax. Kolem Xenona a Sceletona viděl ležet mrtvá těla stovek, možná tisíců 
Zabraků. Sceleton mu šel naproti, ale Xenon ho zastavil – bylo jen na něm, aby to ukončil. Aktivoval 
červený meč. V rámci férového souboje bratrovi hodil Darksaber, se kterým šermoval i na útesu. Díky 
Xenonově oslabení byl souboj daleko vyrovnanější, ale co víc – Punax dokázal odhadnout jeho 
bojovou techniku, jako snad první soupeř, s kterým kdy šermoval.  
 
Zacházel s mečem tak dokonale a stal se pro něj mnohem větším soupeřem, než kdy byl Malum i 
Erdeg. Souboj se zdál být nekonečný a Xenon byl unavený, ale nechtěl si pomáhat Sílou. Chtěl bratra 
skolit v čestném boji. Náhle konečně bratr udělal chybu a pokusil se Xenona seknout do hlavy, jenže 
ten uhnul a sekl jej do ramene. Punax zavrávoral a zakopl o kámen. Darksaber mu vyletěl z ruky a 
Xenon ho okamžitě rozpůlil svým mečem. V duchu mu bylo líto, že zničil poslední památku na Lorda 
Maluma. Napřáhl mečem na svého bratra, který ležel na zemi. V tu chvíli se objevil Velmistr Re, ale 
jen v Xenonově hlavě. Připomněl mu, že Punax a jeho syn jsou jediná rodina, která mu zbyla a že 
pokud se někdo dokáže nejlépe postarat o syna, tak je to Punax. Zároveň se Xenonovi vybavily 
vzpomínky z jejich dětství až do doby, kdy si pro Punaxe přišel Velmistr. Vzpomněl si také na to, jak 
se za svého bratra přimlouval u Erdega v Bitvě o Coruscant. 
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Xenon přestal přemýšlet a spouštěl na Punaxe čepel svého meče. Punax si už nejspíš myslel, že to 
má spočítané, ale najednou Xenon otočil čepel proti sobě a vrazil si ji do hrudi. Bratr i Sceleton 
vytřeštili oči. Xenonova poslední slova patřila Punaxovi. Chtěl, aby se postaral o jeho syna, který byl 
ukrytý na Coruscantu. Pokud by ho objevil někdo jako Sceleton, mohl by se ho zbavit nebo z něj 
udělat svého učedníka a ani jedno z toho Xenon nechtěl. Poté vydechl naposledy.  
 
Z jeho těla vystoupila magie a celá jeho skutečná moc se rozdělila a vstoupila do těl jediných dvou 
osob, které v danou chvíli stály poblíž: Punaxe a Sceletona. To byl poslední trik, který se Xenon za ta 
léta své vlády naučil. 
 
Armády droidů se vypořádaly s rebely uvnitř Zlaté říše. Jejich vůdce byl předveden před císaře 
Maluma. Malum vstal ze svého trůnu a zeptal se ho, pro koho pracuje. Vůdce se hlasitě zasmál, 
dokud ho strážný nepraštil pěstí do břicha.  
 
Malum k němu přistoupil, natáhl paži a Sílou ho začal škrtit. Vůdce prozradil, že Erd Irustsis, ale 
Malum ho stejně zabil. Vydal rozkaz popravit všechny další, kdo s vůdcem rebelů pracovali. Bylo 
jasné, že mír nebude trvat dlouho. 
 
Jakmile se Lalkerr vrátil na Lehon, rychle vyrazil k továrnám. Musel v nich něco zařídit. Asi po hodině 
a půl probírání daného tématu s techniky a hledání v databázích se vrátil do chrámu. Byl si jist, že teď 
ho už nic neohrozí. Odešel do nejvyššího patra chrámu, kde začal meditovat. 
 
Po půlhodině ho vyrušil droid. Ohlásil mu, že u Javinu byla zachycena loď. Nebyla nepřátelská, ale 
vzhledem k její velikosti by ji měl osobně kontaktovat. Konečně se začalo něco dít. Vydal se na cestu 
ve své osobní lodi, k tomu přibral i pár doprovodných křižníků. Na palubě s ním letěla jeho osobní 
garda Hand, rekrutovaná z dobrovolníků z Yavinu 4. Bylo to velmi narychlo, neměl ani čas se ostříhat 
a oholit.  
 
Po pár hodinách cesty dorazili k Javinu. Ta loď, která kotvila na orbitě, byla skutečně velká. Lalkerr 
s ní navázal kontakt, ohlásil se jako Vůdce Ráje Síly. Po chvíli čekání se objevil hologram Axila 
Braeho. Představil se a sdělil, že tu čeká na ostatní lodě flotily. Organizaci „Ráj Síly“ ale neznal. 
Lalkerr mu vysvětlil, že organizace nestojí na ničí straně, ale už pomohla Lize a Jediům v Bitvě o 
Manaan. Brae četl hlášení z té bitvy, ale tehdy se jí neúčastnil, protože vedl obranu Corellie. 
Opožděně tedy Lalkerrovi poděkoval. Sdělil, že chystá sérii velkých útoků, které Lize navrátí některé 
významné planety. Nabídl Lalkerrovi, aby se k nim přidal. 
 
Lalkerr sdělil, že pokud jeho identita zůstane utajena před Sithy, pomůže. Poskytne 200 milionů 
droidů, což je obrovská pozemní síla. Brae tu pomoc přijal. Sdělil, že vyráží za dva dny – cílem bude 
planeta Ithor. Lalkerr zatím připraví své jednotky a flotilu. 
 
B-art se unaveně posadil do svého nového trůnu z kostí svých nepřátel (vládců planet, které dobyl) a 
zamyslel se. Přemýšlel nad současnou válkou Ligy a Sithů. Nevěděl, jestli se má zapojit, zůstat nadále 
ve stínech, nebo vydržet u plánu Perseus. Ještě pár minut zapáleně přemýšlel nad budoucností 
galaxie, než došel k tomu, že bude pro svá vojska potřebovat jednu věc, které je na Rhumii i 
sousedních planetách nedostatek. Palivo. A právě planeta s kvalitním palivem je Malastare, kde je 
mnoho těžebních polí. S palivem z té planety by šlo zásobovat všechny křižníky, letouny a tanky z 
Rhumie a Odboje na roky. Ale je tam ještě jedna důležitá věc, kterou by rád spatřil a využil.  
 
B-art povolal své stráže, připravil svůj letoun a vyletěl směr Malastare. Během letu oznámil své úmysly 
radě starších, která na planetě vládla. Po přistání ho přivítali dva Dugové a zavedli ho i se strážemi do 
sídla vlády. Sídlo byl monumentální, obrovský palác, který zářil svou honosností. V poradní místnosti 
na B-arta čekalo 15 členů vlády, jež měli rozhodnout o budoucnosti jejich planety. Po několika 
pozdravech vyjednávání začalo, B-art k Dugům promlouval s pokorou. Byl si totiž jist, že když bude k 
nim upřímný a milý, bude větší pravděpodobnost, že se planeta k říši připojí. Kdyby ne, musel by na ní 
zaútočit, což by velmi zpomalilo plán Perseus. Po několika hodinách se 15 Dugů shodlo, že se připojí 
k Rhumijské říši a budou ji zásobovat palivem. Avšak budou platit jen malé daně a B-art musí zajistit 
lepší obranu planety.  
 
B-artovi toto vyhovovalo. Planeta musela mít dobrou obranu, aby se palivo nedostalo do rukou 
nepřátelům. Navíc peníze z daní v současné době nepotřeboval, spíš chtěl využít vojsko Malastaru 
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pro své „potřeby“. Nechal tedy ihned přivést několik stovek inženýrů, kteří měli zlepšit protivzdušnou 
obranu planetu. 
 
B-art později přišel k jednomu Dugovi a otázal se ho, zda neví něco o Zillo Bestii. Dug ho odkázal na 
vědce, který se v ní vyznal více. Když se B-art s vědcem setkal, dozvěděl se od něj, že Zillo Bestie již 
vyhynuly. Ale vědec mu předal složky Sionver Bell, vědkyně z dob Klonových válek.  
 
B-art nechal složky podrobně prozkoumat. O několik hodin později mu bylo ohlášeno, že Zillo Bestie 
byla podle všeho naklonována na příkaz Dartha Sidiouse a ukryta na planetě Utred. B-art monstrum 
chtěl využít v plánu Perseus. B-art se pak vrátil na Rhumii. 
 
Kontaktoval Erda Irustsise a sdělil mu, že přípravy na plán Perseus jsou dokončeny. Nyní mají vše, co 
potřebovali. Nikdo teď nebude schopen odporovat moci dvou říší. Zničí galaxii a z jejího popela 
vznikne nová, lepší galaxie. Válka polevuje, mír všechny oslabil, nyní je galaxie plná ubožáků a 
slabochů. A pro ty zde není již místo. Plán Perseus může začít. Poslal Erdovi informace o planetě 
Utred. 
 
Na planetu Utred přistálo několik lodí, jedna z nich byla rozměrný transportér. Na planetu už celé 
století nikdo nepřišel, ale nyní měl Erd Irustsis důležitý důvod. V dobách Staré Republiky, krátce před 
vznikem Galaktického impéria, zde Darth Sidious ukryl klon obrovské nestvůry zvané Zillo Bestie. Erd 
si nebyl jist, jestli nestvůra ještě žije, ale musel to zkusit. Věřil, že tak mocný tvor by dokázal Odboj 
dost posílit a zvýšit šance na úplné dokončení plánů. 
 
Po pár hodinách hledání ho našli. Byl ukrytý na severu planety, v hlubokých jeskyních. Erd ho začal 
volat pomocí Síly. Po pár minutách Zillo vylezl ven byl překvapen tím, kdo čekal venku. Erd okamžitě 
vyslal mohutné sithské blesky, které tvora ochromily. Speciální komando spustilo palbu z blasterů. Pak 
vystřelilo granáty s uspávacím plynem. Zillo po několika vteřinách odpadl do tvrdého spánku. Byl 
naložen do transportéru a odvezen pryč. V laboratořích Odboje byl tvorovi vložen do mozku čip, díky 
kterému ho bylo možné kdykoliv uspat.   
 
Kray Sis mezitím dorazil ke Kalee s flotilou deseti křižníků. Doufal v pořádný boj, ale ten se nekonal. 
Sithové planetu narychlo opustili a zanechali na ní jen smrt a zkázu. Kontaktoval Erda a sdělil, že více 
než polovina obyvatelstva byla pobita, planeta je z velké části zničena. Nebyl si jist, jestli Erdův plán 
má stále smysl. Erd ho však ujistil, že ano. Nařídil na Kalee poslat humanitární pomoc. Kray Sis se 
měl vrátit na Borosk. Plán Perseus stále pokračuje. 
 
Kray Sis se nalodil na Super Dark Destroyer a v čele flotily deseti křižníků a mnoha stíhaček se 
připravil na útok na planetu Hypori, která patřila Zlaté říši. 
 
Na hlavní planetu sithského impéria se dral soumrak. Gigantické hvězdné křižníky letěly v úhledné 
formaci, roztroušeny po celé planetě. Doprava byla přerušena, protože celá planeta se soustředila na 
hlavní událost – inauguraci nového císaře. Z jednoho z korábů vyletěl raketoplán a postupně se k 
němu přidávali další a další stíhači, až jich byly stovky. V závěsu pomalu letěli za raketoplánem k 
velké přistávací rampě, která byla propojena s podiem, na kterém byli vojáci v naleštěné zbroji a s 
blastery přes rameno. Přední řady byly obsazeny správci planet, kapitány a generály. Hned za trůnem 
se tyčil do výše, kam až oko dohlédlo, neidentifikovatelný pilíř zahalen do slavnostní černé plachty. 
Raketoplán složil křídla a opancéřované dveře se ztěžka otevřely. Z bárky vylezlo půl tuctu gardistů v 
pláštích a s elektro-píkami. Vtom si všichni vojáci práskli levou rukou o hrudní pancíř a na patě se 
otočili do koridoru, který v mžiku vytvořily pro nově příchozího. Gardisté zase natáhli ruce s píkami a 
vytvořili provizorní stříšku. Konečně, z raketoplánu vykročil i Sith – Darth Sceleton. Byl na své poměry 
velmi neobvykle, slavnostně oblečen. Hrdě a zpříma kráčel až k císařskému trůnu. 
 
Došel do předních řad, kde spatřil i Velkomoffa Onbelika, který ho původně měl uvést do úřadu, co by 
druhý v říši, Sceleton však tuto možnost rázně zamítl. Otočil se čelem ke svým poddaným a otevřel 
truhlici, kterou mu k nohám přinesli dva pohůnkové. Sceleton otevřel bednu a spatřil ji: Korunu 
dávných Sithských pánů. Nebyl však na ní jediný diamant – svým způsobem to byla spíše přilba. 
Těžký krční kryt z řetízků spojen k temennímu pancíři se táhl nositeli až k ramenům. Celé koruně 
samozřejmě dominovalo duo strašlivých rohů. Sceleton už neváhal ani vteřinu a sám si ji nasadil. 
Padla mu perfektně. Vzpřímil se k davům a ten hlasitě zatleskal. 
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Tucty létajících dronů se zatím vznášely vysoko nad trůnem a braly do svých klepítek konce oné 
plachty. Potom ji strhly a odhalily monument, který zdaleka překonal jakékoliv umění galaxie. Obrovitá 
socha – odlita z kovových monumentů, které dříve zdobili slavnou senátní třídu. Tyčila se tak vysoko, 
že převyšovala i mnohé mrakodrapy. Sceleton se zahleděl na tento dar, který se budoval dlouhé tři 
roky. Znázorňoval Xenonův triumf nad Ligou a Jedii. Od publika vzešel další potlesk. 
 
Sceleton ve svém projevu sdělil, že dosavadní císař padl rukou Jediů a ti tak dali najevo, že chtějí 
novou válku galaktického rozměru. Sceleton byl odhodlán srazit jednou provždy Ligu i Jedie na 
kolena. Galaxie stonásobně zaplatí za smrt jediného říšského vojáka a nebude místa ve vesmíru, kde 
by bylo před Sceletonovým hněvem bezpečno. Když nový císař Darth Sceleton domluvil, z davu se 
vznesl třetí potlesk, který trval nesrovnatelně déle, než ty předešlé. 
 
Kasneir Velmer stál na velícím můstku Unrelenting, shlížejíc na piloty. Za kokpitem se rozkládaly 
nekonečné hlubiny vesmíru. Nezmapované okraje galaxie, neznámo, samotný okraj světa. Piloti pod 
ním připravovali lodě na přesun hyperprostorem. Desítky bojových křižníků čekaly na pokyn Vůdce. 
 
K Velmerovi přišel poručík, který mu ohlásil, že obdrželi zprávu od Vůdce – dává svolení k útoku na 
Hypori. Velmer vydal příkaz, aby se flotila dala do pohybu.  
 
Flotila křižníků vstoupila do hyperprostoru, aby se o několik okamžiků vynořila u planety Hypori. Z 
jednoho křídla se k planetě již blížila spojenecká flotila. Velmer se zamyslel. Od doby, kdy se Legie 
otevřeně účastnila mezigalaktického konfliktu, již uplynulo mnoho let. Nyní však nastal čas přinést 
galaxii rovnováhu, přinést mír skrze zničení a dosáhnout tak konečné harmonie. Válka si přeci žádá 
oběti v zájmu vyššího dobra. 
 
Dee po dlouhé době nudné administrace dostala nějaký pořádný úkol. Nepatřila nutně k lidem, co by 
se vyžívali v nebezpečí a adrenalinu, ale přeci jen občas využít oblek a protáhnout její mladé ohebné 
tělo v nejlepších letech bylo víc než potřeba. 
 
Csilla byla studená a nepříjemná planeta plná... nepříjemností. Dostat se na ní, tedy legálním 
způsobem, vyžadovalo velice dobré diplomatické páky, jelikož vývoj posledních desetiletí posílil u 
Chissů politiku izolace. Což by byl problém i pro Ligu, ale ne pro obchodní divizi UTC. Vydávat se za 
obchodníka s kořením bylo trochu degradující, ale účel světí prostředky. Dorazila s předstihem a měla 
tedy možnost se připravit, jak jen mohla. 
 
Dee měla pocit, že se jí zima zahlodává do těla i přes vyhřívaný oblek, zatímco se speederem uháněla 
vstříc svojí misi. Byl večer, ale jeden z tří měsíců poskytoval dostatečné světlo odrážející se od 
bělavých svahů a uprostřed ledovce jako černá dýka prořezávající tu dokonale lesklou plochu stál 
impozantní tmavý hrad, místo kde se nyní diskutuje budoucnost téhle ledové koule mezi její 
smetánkou. 
 
Už od chvíle, kdy zaparkovala za hřebenem, měla nepříjemné tušení. K hradu vedla jen jedna 
přístupová cesta a i když měla nejlepší maskování v Galaxii, sníh není nejlepší povrch na to být 
neviděný. Přesto měla pocit, že je v tom ještě něco jiného. A ve chvíli, kdy uviděla hlavní bránu, už na 
to mohla i ukázat, namísto čtyř strážných hlídaly čtyři modré mrtvoly, které ještě ani pořádně 
neprochladly. Zevnitř se ozývala směs děsivých výkřiků a střelby. 
 
Rozumný operativec by se otočil na místě a i když Dee neměla tušení, jestli její primární cíl ještě žije, 
minimálně její druhotný úkol byl stále platný. Navíc si nehodlala připustit, že by se vrátila bez 
informací, co se tu vlastně děje. Za velkou první zdí se nacházela obrovská „parkovací plocha", kde 
hořelo několik lodí a obecně nesla známky bitvy. Útočníci v černých uniformách se přeskupovali tam či 
onam občas pálíc spršku modrých střel na nějaké okno paláce, obránci v bílo-šedých uniformách už 
tuhle oblast, zdá se, ztratili před nějakou dobou. 
 
Se zapnutou optickou kamufláží se s využitím lana dostala do otevřeného okna a podle plánů 
získaných před misí se vydala k největšímu bohatství místního aristokratického rodu, k databázi 
politických informací a špinavostí. Cesta jí vedla mezi skupinkami útočníků, místy ohnisek odporu a 
spousty mrtvých Chissů. Společenský sál naskýtal opravdu surrealistický pohled, kdy se mezi 
exkluzivními menu z celé galaxie válela bezvládná těla v drahých šatech. Dee pomalu začalo 
docházet, k čemu tu došlo, a vůbec to nebylo dobré, jelikož si byla jistá, že mezi těmi bez života tam 
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leží i pár vlivných osob, jež UTC využívalo a plánovalo využít. Podpis smlouvy je k čistce a 
přeuspořádání moci ideální čas a je jasné, že šlechta, co se k něčemu takovému odhodlala musela 
mít záruky zvenku, od Zlaté říše, od Shirolian. 
 
Terminál databáze byl v elegantní místnosti stylizované jako knihovna, žádné nedobytné pancéřové 
dveře, žádný hlídkující smrtící droid nebo skrytá past. Rodina Mitth byla v otázce vnitřní bezpečnosti 
laxní víc než na jedné frontě, jak se zdá. Dee vrazila do portu nejmodernější hackerskou hračku 
technologické divize, která vycucala v mžiku vše, co obsahovalo klíčová slova. A jelikož v tomto 
případě nešla naslepo, zabralo to jen pár vteřin... a teď k primárnímu úkolu. 
 
Ozval se výstřel. Před skupinou vojáků v černé zbroji stála elegantně ustrojená Chisska v ladných 
bílých šatech, držela u boku ostřelovací blasterovou pušku, z jejíž hlavně stoupal obláček dýmu. Před 
ní u stěny bylo opřené tělo hlavy rodu Mitth bez ustřelené hlavy. Pomsta Shirolian Naberrie byla 
kompletní, alespoň v tomhle ohledu. Spokojeně se ohlédla, aby si vychutnala moment, nicméně velice 
brzy zpozorněla a zamířila zbraň na rozbordelenou místnost, která kdysi bývala něčí ložnicí. 
 
Věděla, že tam někdo je. Někdo skrytý maskovacím polem. 
 
Dee zachvátil pocit nepříjemného překvapení, nikdo jí nedokázal najít, ne s maskováním a jejím 
nenápadným profilem v Síle. Shirolian podle její složky sama využívala cizokrajnou maskovací 
technologii, ale Šerá i tak nemohla uvěřit tomu, že by jí byla schopná odhalit, přesto to byla realita. 
 
Chisska pokynula vojákům a směrem k domnělému vetřelci vyšlehlo mnoho salev modrých 
blasterových záblesků, které už tak poškozenou oblast proměnily na hromádku rozstříleného nábytku, 
skla a ožehlých děrách na stěnách. Zhaslo světlo a nastala malá nepříjemná chvíle ticha, kdy nebylo 
jasné, jak se věci mají. Temnotu proťala záře oranžového světelného meče, jež projela dvěma 
siluetami a opět zhasla, zmatené modré paprsky tentokrát prskaly všude možně občas proříznuté 
oranžovým ukončujícím další z životů. Šílený tanec v temnotě přerušila až Shirolian, když zády 
prorazila dveře v chodbě, ze které se vlinulo světlo, a tenký dlouhý paprsek blasteru, jež se šinul k 
stínu se světelným mečem a byl odkloněn směrem k poslednímu dalšímu přeživšímu Chissovi v 
místnosti. 
 
Dee se ihned vyřítila za svou kořistí z místnosti, držet se při zemi nemělo smysl, rychlost, efektivita, 
agrese, to byly teď její nejlepší zbraně k přežití. Ale udělala téměř smrtelnou chybu, u dveří čekala 
malá mina, která s ní mrštila skrz schodiště a velkým pádem až do společenského sálu. Nebýt jejího 
obleku a toho, že si zmírnila pád i šok exploze Sílou, byla by jistě mrtvá. Nicméně její problémy měly 
teprve začít, mířily na ní minimálně dva tucty hlavní. Jen na milisekundu si pro sebe pomyslela, že 
takhle si průběh mise rozhodně nepředstavovala. Z pravého předloktí vystřelila do vzduchu pět malých 
flash-bangů, jež se rozprskly o pár metrů nad ní, a rozběhla se, nevnímala galaktické problémy, 
filozofické problémy ani cíl mise, soustředila se vždy na ten další krok, na další úhyb, skok, na další 
pokrytí... hýbala se jako šelma, rychle a efektivně, žádný pohyb navíc. A tak se spustil pravý chaos, ve 
kterém se jeden Chiss za druhým ocitl v blízkém setkání s oranžovou čepelí nebo odraženým 
paprskem zoufalé palby svých druhů nebo i jeho vlastní. 
 
Dee pozvolna zaplavovala bitevní euforie, nevyžívala se v zabíjení ani v bitvách, ale v tomhle stavu si 
nesmírně vychutnávala obojí. A opět udělala chybu, jež jí málem stála život. Těsně za ní dopadl 
granát, který s ní opět vrhl pěkných pár stop, bylo to pěkně nepříjemné narušení jejího tempa a než se 
vzpamatovala, Shirolian na druhém konci místnosti vyhodila prázdnou nábojnici a nacvakla nový 
granát. Buch. Exploze s Dee opět švihla do jiného směru. Další granát by jí byl trefil přímo, naštěstí 
tentokrát byla připravená a s pomocí Síly jej odklonila a zároveň vrhla masivní stůl proti svému cíli, jež 
byl nucen pustit těžký granátomet a uskočit. 
 
Shirolian chtěla vědět, proti komu vlastně stojí. Dee ji však odsekla, že to prozradit nemůže, a ztěžka 
se postavila na nohy. Byl to bizardní pohled. Krásná Chisska v bílých šatech svírající malý 
automatický blaster vysílajíc spršku střel na ženu v bojovém obleku, jež všechny modré paprsky 
úspěšně odrážela oranžovým mečem a přestože byla o něco pomalejší, než před tím, bylo jen 
otázkou vteřin, než se k „nevěstě" dostala úplně. Dee se rozpřáhla a minula, Shirolian byla i v šatech 
téměř srovnatelně hbitá, Chisska si úmyslně nechala zasáhnout blaster zatímco tasila z podvazku 
nůž, vrazila ho protivnici do ramene a odkopla jí. Šerá Jedijka byla již potřetí nepříjemně překvapena, 
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její ramenní chránič částečně zastavil útok, přesto cítila čepel stále zaseklého nože ve svém těle a její 
meč skončil bůhví kde. 
 
Neměla moc šancí o tom přemýšlet, neboť její protivnice se ní vrhla kopancem do helmy. Chvat střídal 
chvat s neuvěřitelnou rychlostí a precizností, obě dámy byly zdatné v ručním boji na blízko, obě 
schytaly stejné množství jako rozdaly. Dee měla ale díky svému zranění menší nevýhodu a po čase to 
začalo být znát, byla nucena sáhnout po Síle a ve volné milisekundě odhodila svojí soupeřku vůči 
stěně, bohužel hned vedle funkční zbraně. Shirolian měla nyní jasnou výhodu, vzala blaster do ruky a 
namířila... v tu vteřinu jí do hrudníku přistál její vlastní nůž. Vteřina, na kterou od soupeřky odpoutala 
zrak, rozhodla. 
 
Umírající Chisska, opírající se o zeď, to prohlásila za barbarství. Dee se jí omluvila, ale Shirolian byla 
ráda, že své pomsty dosáhla. A ve svém posledním okamžiku aktivovala nálož, kterou plánovala 
odpálit až bude se svými kumpány v bezpečné vzdálenosti. Dee protentokrát překvapená nebyla, 
rušička v jejím obleku přerušila signál. Odepnula si panel s rušením a nechala ho vedle nyní již 
nehybného těla svého cíle, nastavila vypnutí za dvě minuty, což byl pro ní pohodlný čas, aby se 
dostala z téhle díry pryč i s poničeným oblekem. 
 
Mohutná exploze rozmetala černý zámek rodiny Mitth, smlouvu o spojení Zlaté říše a Csilly a život 
Shirolian Naberrie skončil. 
 
Dee utekla, jak nejrychleji mohla. Její zranění nakonec nebylo tak vážné, nicméně i tak nepříjemné. 
Zatímco se ošetřovala, vložila data, které získala k analýze, do počítače. Bylo nutné zavolat 
„Starému". Sdělila mu, že mise byla úspěšná, i když cíl předčil jeho očekávání. Csillu čeká několik let 
období politického chaosu. Co se týče dat, skutečně obsahují informace o Objektu 140, což je 
holocron. Kromě toho tu byly informace o jakési Maře, očividně věděli moc dobře, že pracuje pro UTC. 
Scorch však doplnil, že Mara pro UTC již nepracuje. Byla vždycky příliš nestabilní, nikdy plně 
nedosáhla rovnováhy v Síle, ale i tak byla dobrá, byla jednou z prvních při formování Jednotky F. 
Scorch moc dobře ví, že Mara měla syna s předchozím Velmistrem Jediů. Podle dat se zdálo, že 
holocron našla. Byly tu souřadnice – pokud ho již někdo nesebral. Scorch pro něj hodlal poslat někoho 
jiného z Jednotky F. 
 
Zlatá říše povstala z ničeho a brzy ji čeká její první zkouška. Císař Malum zavedl povinnou vojenskou 
službu pro všechny muže od 15 do 55 let, ženy se mohly přidat dobrovolně. Pomalu střádal plány: 
Hypori je uprostřed Zlatého sektoru a z obou stran je obklopena říšským teritoriem. Planety Roon a 
Siskeen byly odhodlané podpořit její obranu. Hypori je důležitý strategický bod, kvůli továrnám na 
droidy. Nový model Zlaté stráže by měl být zařazen do výrobního plánu co nejdříve.  
 
K Malumovi se donesla zpráva o nenadálé a záhadné smrti agentky Naberrie, její tělo se nenašlo, 
pouze medailon, který ji dal Malum před jejím odchodem na Manaan. Navíc, Císařovna zemřela včera 
večer na Siskeenský zápal plic. Na Císaři ale nebyla vidět ani kapka lítosti. 
  
Zlatý císař k sobě svolal hraběnku Indi Sarahie a krále Zakuulu, Arryse Laynna.  
 
Indi Sarahie smutně a rychle procházela chodbami k císařově síni. Smrt agentky ji zarmoutila a byla 
pro ni dost překvapující. Hraběnka si schovala poslední, zatím nepřečtený dopis od Neznámého. 
Zatlačila na dveře a vstoupila do síně, kde na ni čekal Zlatý císař a také Arrys Laynn, král Zakuulu. 
Zeptala se, co plánuje.  
 
Lalkerr byl překvapen velkoadmirálem Braem – zdálo se, že je to jediný člověk Ligy, který se snaží 
jednat. Útok proti Ithoru mu sice nedával smysl, ale bylo to alespoň něco. Od Manaanu Liga 
neprovedla žádnou větší akci, natož útočnou. Lalkerr o své pomoci Lize informoval lid planety Javin i 
měsíce Yavin 4. Bylo lepší čelit případnému protiútoku, než útoku.  
 
Po projevu se vrátil zpět do budovy bývalé vlády, která nyní sloužila jako Lalkerrova rezidence, kde 
měl připravenou loď. Kurz lodi a jejího doprovodu byl nastaven na Yavin 4. Tam je nejvíce 
zakonzervovaných droidů. Bude potřeba mobilizace větší části flotily, 200 milionů droidů je velké 
množství.  
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Před odletem do hyperprostoru odvolával přebytečné lodě na Javinu, aby se na Yavinu 4 připojily k 
hlavnímu proudu, který pak sesbírá droidy. Na Yavinu 4 už byli droidi sešikovaní na neobydlené části 
planety a po dosednutí lodí na povrch okamžitě začali nastupovat na paluby. Jedna nezanedbatelná 
výhoda droidí armády je fakt, že se nemusí nic moc organizovat, nejsou potřeba zásoby jako jídlo a 
medikamenty; jediné, co droid potřebuje, je pár náhradních dílů a zbraň, které má vždy u sebe a vždy 
po paměti najde v lodi své místo.  
 
Po nalodění droidů se na palubu Lalkerrovy lodě dostavila i většina členů Hand. Militaristická nálada 
rostla, což způsobilo, že měl víc a víc dobrovolníků v ochrance. Byla jich skoro stovka. Na Ithoru 
dostanou možnost podívat se, jak je vedena válka, a získají zkušenosti. Jakmile asi 70 členů Hand 
nastoupilo, dveře se zavřely a loď se pomalu zvedla z povrchu. Lalkerrova flotila vstoupila do 
hyperprostoru. 
 
Brae stál u okna, díval se do prázdného vesmíru před sebou a přemýšlel. Z myšlenek ho vytrhlo deset 
lodí, které téměř současně opustily hyperprostor. Rychle odešel do zadní části můstku a přijal příchozí 
volání jedné z lodí. Objevil se hologram kapitána, který ihned zasalutoval.  
 
Ohlásil, že velkogenerál Ogarnat nesouhlasil s poskytnutím většiny požadovaných regimentů. Dal 
Braemu k dispozici jen pět regimentů, což je málo. Brae to tak trochu čekal. Znal velkogenerála 
Ogarnata už dlouho. Je to velmi tvrdohlavý muž, který chce své vojáky vždy vést osobně. Ale nevadí, 
Brae vyjednal pomoc, která jeho ztrátu perfektně nahradí. 
 
Brae přepnul linku na celou flotilu a dal příkaz k odletu na Ithor. Flotila opustila orbitu Javinu a ponořila 
se do hyperprostoru.  
 
Flotila Odboje byla připravená k útoku. Kray Sis vydal rozkaz zničit všechno – nesmí tu zůstat jediná 
loď Zlaté říše, nikdo nesmí utéct. Následně vydal rozkaz posádce Super Dark Destroyeru aktivovat 
super-laser. 
 
Stovky X-wingů Odboje ničily stíhačky Zlaté říše, nové křižníky Odboje pálily na planetu i na lodě. 
Zlatá říše tu neměla velkou flotilu, takže ji lodě Odboje a Legie snadno zničili. 
 
Jakmile se super-laser nabil, Kray Sis vydal rozkaz k výstřelu. Paprsek zdevastoval povrch Hypori.  
 
Po bitvě na palubu Super Dark Destroyeru dorazil nový velkoadmirál Odboje, Ztron, postarší, ale za to 
pevně stavěný muž s šedivými vlasy a bradkou. Jeho zelené oči vzbuzovaly respekt. Byl oblečený 
v obyčejné uniformě Odboje, nikdy si nepotrpěl na luxus. U boku mu visel blaster SC-4 tmavé barvy.  
 
Sdělil Sisovi, že ho Erd vyslal, aby velel invazi do Zlaté říše. Sis bude jeho zástupce, zatímco Druitan 
bude převelen na loď Ledeen. Kray Sis s kyselým výrazem ve tváři přikývl. Věřil, že toto mohla být 
jeho velká šance ukázat, že je hodný se stát nástupcem Erda.  
 
Erdeg si lehl na chladný kovový stůl a chystal se na nejtěžší ukázku své moci – na přenesení duše. 
Jeho tělo bylo kvůli Orbaliskům zničené a sláblo. Před pár lety si nechal vytvořit klon. Díky manipulaci 
s jeho midichloriany měl zvýšenou schopnost ovládat Sílu.  
 
Erdeg se soustředil, jak jen mohl. Jeho duše nakonec skutečně opustila tělo a přesunula se do klonu. 
Jeho původní tělo následně zemřelo. Erdeg otevřel oči a postavil se na nohy. Cítil se jinak. Konečně 
byl bez věčné bolesti Orbalisků. Vzal si svůj meč. 
 
Druitan byl nyní na lodi Ledeen. Letěl směrem ke Kalee, spolu s několika transportéry droidů. Ty zde 
nechal vysadit. Droidi sbírali bojeschopné Kaleeshe a převáželi je do vojenských táborů. Zde jim 
vymývali mozky – naplňovali je touhou po pomstě za smrt Dartha Domikra. Ženy a děti zatím 
v táborech pracovaly. 
 
Lalkerrova a Braeho flotila přiletěly k Ithoru téměř současně. Na orbitě bylo několik málo sithských 
křižníků, které se začaly okamžitě stavět do obranné formace. Brae kontaktoval Lalkerra a sdělil mu, 
že ligová flotila prorazí obranu a udělá prostor pro výsadek jeho droidů. Muselo to být rychlé. 
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Ligové lodě vyrazily kupředu, střílely při tom ze všech zbraní, ovšem jen Great Victory měla dost 
zbraní na to, aby mohla střílet po všech cílech současně. Z každé lodě pak začaly vylétávat 
bombardéry chráněné stíhačkami – měly za úkol vyřadit klíčové systémy nepřátelských lodí.  
 
Sithské lodě zahájily palbu a též vypustily stíhačky. Došlo k boji, ale Liga zde měla přesilu. Brae 
kontaktoval Lalkerra a poslal ho do útoku. Jakmile dosedne na povrch, má ho informovat. Nesmí ničit 
žádná komunikační zařízení. Komandér Cass to považoval za riskantní, ale Brae věděl, co dělá. 
 
Lalkerr byl přítomností sithských lodí překvapen. Nestačily efektivně reagovat, přesila byla velká. Celá 
Lalkerrova flotila, kromě jeho osobní lodi a dvou doprovodných, vyrazila k Ithoru maximální rychlostí. 
Stíhačky letěly podpořit Ligu. Pár lodí bylo v boji poškozeno, ale nic vážného. Stále hrozilo, že Sithové 
stihnou výsadek zablokovat. 
 
Lalkerr proto vydal rozkaz vysadit droidy již 5 kilometrů nad povrchem. Droidi vyskakovali 
z transportních lodí. Svůj dopad zbrzdili posílenou hydraulikou končetin a většina droidů také pomocí 
stromů, kterých bylo na planetě mnoho. Výsadek se povedl. Po hodině bojů byly na orbitě vidět první 
plameny lesního požáru vyvolaného střelbou. Sithové měli na povrchu jen málo vojáků, droidům se 
nedokázali bránit.  
 
Po dalších dvou hodinách byl konec a po dvaceti minutách se vzdaly i poslední místa odporu. Lalkerr 
informoval Braeho.  
 
Brae dostal informaci a odešel do výtahu. Do hangáru požadoval poslat nejlepší hackovací droidy a 
komandéra Casse pověřil velením nad lodí, dokud se nevrátí. Než se stačil zaražený Cass 
vzpamatovat, dveře výtahu se zavřely. 
 
Brae dorazil do hangáru, kde stál výsadkový člun třídy Kappa. Oddílu deseti Stormtrooperů, který 
zrovna pochodoval okolo, přikázal nastoupit. Vojáci bez otázek změnili směr a vběhli do člunu. Pilota 
informoval, že poletí na povrch planety, k vysílací stanici.  
 
Pak do hangáru přišla skupinka šesti droidů různých typů. Postavili se do řady. Brae před nimi 
procházel a prohlížel si je od hlavy k patě, jako by to byla nastoupená jednotka vojáků. Zeptal se, který 
z nich má nejvíce zkušeností s šiframi Sithské říše. Přihlásili se tři. Těch se zeptal, kdo z nich se vyzná 
v databázi rozkazů a hlášení.Z trojice se přihlásil jeden. Byl to malý astromech, L3-T0. Droid i Brae 
nastoupili a člun krátce na to opustil palubu.  
 
Proletěl okolo paralyzovaných sithských křižníků a přistál poblíž komunikační stanice, což tu byla 
široko daleko jediná stavba. Měla 500 metrů vysokou anténu, takže vysoce přesahovala okolní les.  
 
Člun přistál přímo před vchod, rampa se sesunula a desítka Stormtrooperů okamžitě vyběhla ven, aby 
zajistila okolí. Všude byli mrtví sithští vojáci v typických černých zbrojích, které vzdáleně připomínaly 
brnění Stormtrooperů samotných, okolí se hemžilo rakatanskými bitevními droidy.  
 
Oddíl se přesunul ke vchodu a jeden voják přichytil na dveře odemykací nálož. Ozvala se tlumená 
exploze a dveře se otevřely. Stormtroopeři vběhli dovnitř. Po chvíli ohlásili, že místo je bezpečné. Brae 
a L3 vstoupili dovnitř. Brae přikázal pokračovat do centrály a eliminovat odpor. Stormtroopeři běželi 
kupředu, zajišťovali jednu chodbu za druhou. Ale bylo tu pár sekcí, kde stále byli sithští vojáci. Došlo k 
několika krátkým, ale intenzivním střetům, vše se ale obešlo beze ztrát na straně Ligy.  
 
Další odemykací nálož otevřela vchod do centrály plné počítačů a databází. Stormtroopeři vtrhli 
dovnitř a eliminovali pětici vojáků a také jednoho důstojníka, který se rozhodl bránit blasterovou pistolí. 
Když bylo po všem, Brae a droid vstoupili. 
 
L3 přistoupil ke konzoli a vsunul do ní konektor. Na obrazovce se začala objevovat různá data, ale 
bylo to šifrované. L3 se je snažil dekódovat. Práce trvala už 15 minut, ale stále bez výsledků. Náhle se 
ozval chroptící hlas odkudsi z podlahy, který sdělil, že heslo nikdy nerozluští. Stormtroopeři tam rychle 
namířili své zbraně. Zpoza jedné konzole vylezl onen důstojník. Byl živý, ale moc dobře na tom nebyl. 
Od blasteru měl popálenou polovinu hrudi.  
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Vysvětlil, že používají nové šifrování. Brae přiběhl k důstojníkovi, popadl ho za límec uniformy a zvedl 
ho ze země. Chtěl znát to heslo, ale důstojník mu ho říct nechtěl. Brae se zamračil. Prudce přimáčkl 
důstojníka ke zdi a zopakoval svůj požadavek, ale bez úspěchu. Důstojník byl odhodlán raději zemřít.  
 
Brae nevěděl, co říct. Nervózně se rozhlížel kolem, jakoby hledal řešení. Pak chytil důstojníka a dosti 
násilně ho odtáhl do výtahu. Stomtroopeři se na něj tázavě podívali. Přikázal jim, aby hlídali centrálu. 
Stiskl tlačítko nejvyššího bodu. Výtah vyjel až do servisního patra, 400 metrů nad zemí. Dveře se 
otevřely a Brae měl co dělat, aby ho neodfoukl vítr, který tu foukal dost silně. Odtáhl důstojníka na 
ochoz a přehodil ho přes zábradlí. Držel ho za jednu ruku. Důstojník řval.  
 
Znovu se ho zeptal na heslo, naposledy. Důstojník jen řval. Trochu se vysmýkl, ale Brae ho chytil za 
dlaň. Sdělil mu, že ho neudrží dlouho. Důstojník připomněl, že je válečným zajatcem a má svá práva, 
ale to Braeho nezajímalo. Braeho sevření se znovu trochu uvolnilo. Držel ho již jen za prsty. Důstojník 
heslo nakonec prozradil.   
 
Brae přijel výtahem zpět do centrály. Byl sám. Nadiktoval heslo L3. Droid zapípal a zadal ho. Systém 
se začal odemykat. Brae přišel ke klávesnici a začal vyhledávat informace. Rozpisy rozkazů, včetně 
toho, kdy byly vydány, pro koho a hlavně... od koho. Pak je našel... Ale ne to, co chtěl. Zlostně praštil 
pěstí do klávesnice. Klíčová informace tu nebyla, byla vymazána. Droid mu sdělil, že mohou ještě do 
záložní databáze, nejbližší je na planetě Thustra.  
 
Stormtroopeři s Braem a droidem vyšli z budovy. Zde k nim přiběhl Stormtrooper, který hlídal dveře. 
Sdělil, že před chvílí odkudsi shora spadl sithský důstojník a ukázal na tělo v krvavé louži. Braeho to 
ale nezajímalo. Nastoupili zpět do člunu a vrátili se na palubu.  
 
Brae přispěchal na můstek. Cass chtěl vědět, co tam dole dělal, ale Brae o tom nechtěl mluvit. Nařídil 
zajistit Ithor a za 60 minut zahájit přesun na planetu Thustra. Lalkerr má být informován. Než stačil 
někdo něco namítnout, Brae odešel do své pracovny. 
 
Dee byla unavená a rozmrzelá, nestihla si ani opravit oblek, ani se umýt a v ramenu cítila pronikavou 
bolest, která nechtěla odeznít. Neměla ale na žádnou bohulibou činnost čas, sotva se s Wasp 
propletla hlídkami lokálního sektoru, dorazil signál od bytosti, o níž celá špionážní divize UTC tvrdila, 
že musí být mrtvá. 
 
S notnou dávkou otrávenosti a hořkosti si uvědomila, že je to Stalhman Manar. Její chuť potýkat se s 
tímhle pološílencem, který pro Starýho z nějakého důvodu představoval zajímavou položku, byla na 
nezměřitelném minimu. Nicméně mise je mise a on, zdá se, splnil svojí část dohody. Nu, co naplat, 
chtěla akci, akci dostala i s extra omáčkou. Nakonec jí to plány nepřekazí, jen nechá Punaxe čekat o 
pár minut déle, ostatně jako každá žena. 
 
Vi Rcim Otorp byl průměrný a nenápadný hnědý Gran, zručný inženýr a mimo jiné taky rytíř Jedi, byť 
to poslední mu nebylo nikdy příliš pochuti, byla to hlavně vůle jeho otce, když se jako malé dítě 
přidával do mladého po několikáté znovuzrozeného řádu, málokterý rodič se s takovou pýchou zřekne 
potomka ve jménu Řádu, ale jeho otec byl válečný veterán dnes již zapomenuté války a to, že by jeho 
syn mohl být bojovníkem Jedi, jedním z mála vyvolených bojovníků za spravedlnost pro něj byla 
nesmírná čest. Nikdy mu nezapomene, že přesvědčil jeho vlastní matku, aby mu dala sbohem, moc si 
přál ho za to nenávidět, ale jediové ho téhle emoci naučili úspěšně vzdorovat, i za to se mu řád 
protivil. Navíc to už ani nemělo smysl, jeho biologická rodina zahynula při sithském převzetí 
Coruscantu, jeho kolegové na Světlé straně bylo nyní všechno, co mu zbylo. Doufal, že se alespoň 
dostaví smutek... jedinou útěchou mu byly stroje, rozuměl jim, ovládal je, konstruoval je. Velmistr Karn 
říkával, že je to způsob, jakým se skrz něj projevuje Síla, Vi tohle netušil, věděl jen, že technika mu 
přináší klid a že se v ní instinktivně vyzná. 
 
Proto také dostal úkol od Velmistra, který spíše připomínal práci soukromého detektiva. Než odletěl z 
Corellie, předal mu složku profilu UTC a jejího nového velvyslance při Ligovém Senátu, Saula 
Thaniho. Nemusel být expert na špionáž, aby poznal, že složka velvyslance v ligových záznamech je 
neuvěřitelně... stručná. Špionážní služby, do jejichž budovy se díky diplomatické propustce dostal a 
trochu pozlobil jeden z jejich terminálů, neměly informace o mnoho podrobnější. Legálně i nelegálně 
získané záznamy politbyra Senátu nepřinesly absolutně nic. HoloNet poskytl mnoho uliček, všechny 
slepé. Finanční úřad byl předposlední možností, kterou chtěl Vi zkusit, bohužel i tady byl jeho záznam 
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dobře krytý pod právnickými nánosy UTC, jejich legalitami a také Muunilinstskou úmluvou, jež 
zaručuje občanům pod ní spadajícím jistou finanční nezávislost na Lize. Nicméně přitom ho něco 
napadlo. 
 
Existovalo jedno místo, mimo čas i oči Ligy – byly to staré archivy minulého režimu, na který tu 
všichni, zdá se, chtějí zapomenout. Císařský archiv se nacházel v Novém městě Coronet City, které 
Fatzar za své krátké vlády nechal zřídit. Byla to prostá budova, jež se do místní architektury nehodila, 
ale velice nenápadným způsobem. Ochrana objektu byla více než sporadická, nepotřeboval svůj 
techno-um na to, aby strážného oklamal prostým trikem Síly. 
 
Výhodou paranoie tohoto vladaře bylo i to, že všechny důležité složky byly přetištěné na karbonový 
papír, tudíž nebylo možné se do nich nabourat a upravit je. Nevěděl, jestli jej vedla Síla nebo instinkt, 
ale za necelou hodinu a půl narazil na odkaz na jakýsi starý syndikát jménem Shadows, nicméně, co 
ho zarazilo byla přiložená fotografie bez popisu. Byl si jistý, že na ní byl Saul, mnohem mladší a s 
vlastním okem, ale byl to on. Bylo pak jen otázkou času najít správnou složku s nadpisem Mi88. 
Pánové Síly, Shadows, do konce archivů tu bylo všechno, co si jen mohl přát. Velmistr měl pravdu, 
tahle složka se musí dostat před Radu, před Senát, před veřejnost, UTC klame všechny. 
 
Když Vi opouštěl Císařský archiv, byla už na Corellii noc a Coronet City ovládla umělá světla. Jeho 
rozbušené srdce poskočilo ještě víc, když si všiml, že ho někdo sleduje. Neměl chuť pronásledovatele 
konfrontovat, bohužel v téhle nyní liduprázdné části města mu nebylo možné zmizet. Zabočil za roh a 
„přinutil“ vitrínu starého dávno zašlého krámu, aby se mu otevřela a následně se za ním zavřela. Skrz 
průzor pozoroval poměrně masivního humanoida v plášti, jak prošel kolem. Zdálo se, že jej neviděl. Vi 
zkontroloval mapu, potřeboval se dostat do diplomatického bytu, Senátu nebo i ke své lodi, kdekoliv, 
kde bude vysílač, potřeboval ty informace předat. Po chvíli čekání si nakonec dodal odvahy a otevře l, 
nikde nikdo. 
 
S pocitem úlevy se vydal zpět k archivu. Rozhodl se, že nejlepší bude dostat se na nějakou rušnou 
ulici... Hrklo v něm, stál přímo před ním, temný stín. Neviděl ho, necítil ho, a tak poprvé v životě poznal 
skutečný strach. 
 
Vzpomněl si na trénink, na mechanické věci, na složení světelného meče, na jeho jednotlivé 
součástky, našel klid. Stáli proti sobě, ani jeden z nich nepromluvil, Vi věděl, proč ho za ním poslali. 
Neznámý humanoid popostoupil pod pouliční lampu a odhalil svůj zelený obličej s chromovou spodní 
umělou čelistí. Jedi nikdy takhle velkého Falleena neviděl, Granové jsou většinou o něco větší, ale 
tohle bylo zdá se něco extra. Jeho údiv pokračoval, když Falleen sáhl směrem ke svým zádům po 
rukojeti a odhalil vibro-meč obrovských rozměrů. Rytíř sám aktivoval svůj zelený světelný meč, 
nenechal se zastrašit hrubou fyzickou silou, jíž jeho protivník musel disponovat. Stačilo si držet 
rychlost a dosah. 
 
Myšlenka se mu zasekla, Falleen vyrazil ohromnou rychlostí a zasáhl do středu, Vi dokázal sotva 
dokázal zastavit protivníkův úder a musel vynaložit velkou sílu, aby se sám nepopálil o vlastní meč 
pod náporem. Nevěřil vlastním smyslům, takovou rychlost opravdu nečekal. Protivník ho stále 
stojícího dotažením úderu kinetickou energií odsunul na vzdálenost několik metrů. Jedi ani pak 
nedostal příliš času na promyšlení strategie, jelikož útočník na něj vedl další, pro Grana naprosto 
nelogický, úder – spodním obratem dřel koncem vibro-meče chodník, a přestože tím bral spoustu 
materiálu za velkého jiskření, nevypadalo to, že by to grandiózní rozmach nějak zpomalilo. Vi 
nesnášel skákání, nicméně teď musel doufat. Neměl čas se pořádně odrazit, avšak stačilo to. O 
milimetry minul rozmach ostří a přistál za Falleenem. Věděl, že i když nepřistál ideálně, musel využít 
šanci a horním obloukem se rozmáchl na odhalená záda protivníka, ale promáchl. Jeho nepřítel 
nechal vibro-meč zaražený v chodníku a sám uskočil, takže světelný meč projel rovnoběžně 
vzduchem vedle. Vi věděl, že teď je odhalený on... bolest. Na několik okamžiků přestal vnímat, když 
letěl vzduchem a zdemoloval stožár pouličního osvětlení v následném nárazu. Byl plný adrenalinu, 
takže bolest nevnímal, cítil, že to není dobré, obzvlášť, když před sebe vyplivl skupinku zubů v 
loužičce krve. Takovou ránu pěstí nikdy nedostal. 
 
Falleen vytáhl zaražený vibro-meč a jednoručním úderem se vydal naproti Viově obraným chvatům 
zeleného meče. Bylo to až surrealistické, Gran využíval veškerou sílu, aby alespoň odklonil výpady do 
vedlejšího prostoru, bylo to na hranici jeho svalů a kloubů a někdy i za ní. Musel mu utéct. Odpoutal 
se ze vzájemného kontaktu a soustředil Sílu proti zelenému přízraku, aby získal malý náskok, načež 
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použil Sílu, aby si zrychlil krok. Když už byl několik kroků od něj, jeho šestý smysl a Síla mu daly 
výstrahu, aby uhnul, což přerušilo jeho běh, ale zároveň mu tu zachránilo život. Hozený vibro-meč 
proťal jeho plášť a udělal mírné zranění v oblasti žeber a pokračoval kamsi před něj. Vi věděl, že 
neznámý se ihned vydá za ním a švihl mečem do míst, kde ho čekal. Úder nedokončil, Falleen držel 
jeho ruku v předloktí. Gran si v tu chvíli uvědomil, že je ztracený, nedokázal ho porazit a nemohl mu 
ani utéct. Zaplavilo by ho zoufalství. Útočník náhle rychlým nelidským pohybem trhl a Jediova ruka se 
okamžitě zlomila a kousek od postiženého místa vyřinula krev, jak zlomená kost prořezávala maso, 
svaly a nakonec i kůži. Světelný meč dopadl na chodník. Vi přesto, že řval bolestí, se ji snažil 
nevnímat a téměř instinktivně se pokusil od protivníka odkopem odrazit pryč, což se mu částečně 
povedlo. Nicméně agresor tohle čekal a druhou volnou rukou vrazil pěst do Granova hrudního koše, 
což mu vyrazilo dech, zlomilo několik žeber a odhodilo o několik metrů dál. Zatímco Jedi se snažil najít 
dech na tvrdé zemi, zelený ho popadl za očnici a hodil do zavřené rolety. Viův pohled a vize byly 
naprosto rozostřené. Rozeznal Falleena, jak se s němu s klidem blíží a v ruce svírá jedno z jeho třech 
očí, které za zřetelného čvachtnutí rozdrtil ve svalnaté pěsti. 
 
Byl mrtvý, Jedi to věděl, tahle situace nebude mít šťastný konec. Přes tu palčivou bolest i naprosto 
hypnotický pocit, který posedne každou žijící bytost ve chvíli, kdy je nějaká jeho část ohnuta do úhlu, 
do kterého být od přírody nemá a mezi zemí a tělem se tvoří kaluž vlastní ještě teplé krve. 
 
V tu chvíli ale dosáhl hladiny a pocitů, které předtím nikdy nepoznal. Všechny tíhy jeho pozemského 
bytí byly pryč a jediné, co zbylo, byla animální zuřivost a touha se tomu nespravedlivému osudu 
vzepřít. V záchvěvu vzdoru precizně použil Sílu na strukturálně oslabené místo dříve poškozeného 
stožáru veřejného osvětlení ve správný okamžik tak, že padal na útočníka. Ten jí však s naprostou 
lhostejností zachytil nastavenou dlaní, s čímž ale Vi počítal. Další malý posun Sílou pohnul 
obnaženým drátem a pustil do Falleena obrovské množství elektřiny. 
 
Jedi neměl mnoho času, jeho dominantní ruka byla nepoužitelná, kulhal a jen se dvěma očima špatně 
viděl. Dopotácel se za roh a jednou rukou začal štelovat svůj komunikátor. Věděl, že pokud zvýší 
frekvenci a přemostí správné kontakty u svých „klíčků" k lodi, které zároveň slouží jako lokátor na 
planetě, tak ve správné kombinaci by se mu mohlo povést předat data do lodi, která by s trochou 
štěstí přes komunikační uzel předala signál až do Chrámu... 
 
Odeslal to. Vysílač se mu doslova roztavil v ruce, protože ho donutil pracovat s napětím, které daný 
materiál nemohl vydržet. Ve chvíli, kdy ho obří zelená ruka popadla pod krkem, už nic nevnímal a 
odbojnost vystřídalo smíření, odpustil otci a vybavil si tvář své matky, jeho život skončil, najde klid... 
jeho tělo však nikdy nenajdou. 
 
Mistr Variion Lightseeker trávil jednu ze svých volných chvil ve svých ubikacích. Jakožto zástupce 
Velmistra měl spoustu povinností. Momentálně dokončoval úpravy na světelném meči a chystal se 
otevřít holocron, který mu ležel na stole, avšak v tu chvíli mu začal blikat a pípat holokomunikátor – prý 
přišla nouzová zpráva z Corellie, od rytíře Vi Rcim Otorpa. Zpráva je zakódovaná, takže 
komunikačnímu centru bude trvat nějakou chvíli, než ji rozkóduje.  
 
Ještě zbývalo několik hodin do jednání s Prezidentem Ligy. Avšak nyní se nemohl vrátit ke své 
předchozí činnosti, jelikož musel přemýšlet o mladém rytíři, kterého poslali na Corellii. Poté vyrazil ke 
své lodi a odletěl z Tauuku, kvůli bezpečnosti.  
 
Když se Lightseeker po několika hodinách vrátil z jednání, komunikační centrum ho informovalo, že 
zpráva byla dekódována. Lightseeker si ji vyslechl… a několik vteřin se šokem ani nepohnul. Rychle 
se vrátil na Tauuk. Během cesty se pokoušel spojit s Velmistrem Karnem, ale ten mu neodpovídal. 
Poslal mu tedy Otorpovu zprávu. 
 
Na Tauuku mezitím vrcholil trénink. Probíhal bez problémů, Alexi dávala při výuce dobrý pozor, co jí 
Karn vysvětloval ohledně Síly, ohledně rovnováhy, soustředění a tak. Čas plynul a blížil se konec toho 
drobného okna v jinak nabytém programu Velmistra Řádu. Když Darrel ukončil lekci, Alexi se uklonila 
jako výraz úcty a díků. Velmistr ji pochválil za pokroky, které od minula udělala, což Alexi nesmírně 
potěšilo. Zlehka pokynul hlavou, jak měl ve zvyku. Vždy si zachovával jistou vážnost. Tedy skoro vždy, 
bylo pár chvil, kdy ho dokázala rozesmát. Dívka se při té myšlence pousmála. Od stěn místnosti se 
začalo rozléhat vzrušené ševelení mladých studentů, kteří byli dneska svědky této nevšední podívané. 
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Když dvojice odcházela, žáci se znovu pustili do jejich předčasně přerušeného tréninku. Rozloučila se 
s Velmistrem slovy "kéž tě provází Síla, příteli", což vlastně skoro nikdy nedělala. I Darrelovi to muselo 
připadat zvláštní, ale nic neřekl. Dívka odešla ke své lodi a na komunikátoru si všimla další zprávy. 
Byla od Q. Přehrála si vzkaz a vyrazila na souřadnice, které od něj obdržela. 
 
Darrel sám měl na svém příručním počítači zprávu od Variiona. Na zašifrovaném kanále přišla do 
chrámu těžce poškozená zpráva, ze které pak po hodině louskání vytřískal počítač jednu větu 
chraplavým hlasem mistra a agenta Vi Rcim Otorpa: Saul Thani chce Ligu ovládnout... 
 
Když Lightseeker dorazil na Tauuk, běžel do chrámu za Velmistrem. Karn si zrovna zprávu vyslechl. 
Karn ale chtěl nejdřív vědět, jak probíhalo jednání s Prezidentem. Darmon byl tvrdohlavý. Byl ochotný 
rozpoutat válku s Mandaloriany jen proto, že chtějí zůstat neutrální. 
 
Co se týče Otorpovy zprávy, Karn se rozhodl, že poletí na Corellii. Na onom zástupci UTC mu celou 
dobu něco nesedělo.   
 
Stalhman Manar se vynořil z hyperprostoru co nejblíže u planety Ansion. Nechápal, proč si ta žena 
vybrala zrovna tohle místo ze všech, ale ostatně mu to bylo jedno, sám se rozhodoval, co vlastně od 
té předávky očekává. Jeho zboží, jednooký Wookiee, byl nacpaný ve velkém sudu u palivových 
článků, kde ho těžko odhalí sebelepší senzory. Snad mu bude stačit dýchací otvor. 
 
Našel správnou orbitu a za několik minut se již s lodí vznášel na správných souřadnicích, následně se 
objevila protáhlá svižně vypadající loď s šedým nátěrem a oranžovým znakem a automat si zažádal o 
propojení. 
 
Univerzální přechodový můstek propojil obě lodi a za hlasitého syčení se začal na lodi vyrovnávat tlak. 
Stalhman stojíc hned u průchozích dveří očekával, že ta potvora, která mu tak nějak vnutila tenhle 
několikaletý job, ho nenechá dlouho čekat, nicméně ani po několika minutách nepříjemného trapného 
hypnotizování přechodového můstku se nikdo neukazoval, vnitřní protější dveře pod otevřeným 
trupem na protější straně svítili zeleně. 
 
Trpělivost vyprchala, prošel tunelem a ocitl se uvnitř červeně ozářené prázdné nákladové místnosti, 
pro jistotu se ohlédl na cestu ke své lodi, byla stále otevřená. Pokračoval tedy do další místnosti lodi... 
ozvala se exploze, Stalhman se okamžitě rozběhl zpátky, ale bylo pozdě, přechodové dveře 
uzamčené a na obzoru se vzdalující jeho loď s odstřeleným tlakovým mostem. Praštil vzteky do stěny. 
Hlasitě zaklel a vydal se do směru, kde předpokládal, že je kokpit. 
 
Ovládání bylo uzamčené a autopilot si to nasměroval kamsi do neznáma. Po mnoha neúspěšných 
pokusech převzít kontrolu a usilovného mačkání tlačítek se zapnula komunikační obrazovka a ní 
známá tvář jeho „zaměstnavatelky". 
 
Byl to jen záznam. Žena sdělila, že vzhledem k jejich poslednímu setkání si dovolila přizpůsobit 
podmínky předání jejím dispozicím. Jeho loď přistane automaticky na povrchu Ansionu, kde si žena 
zkontroluje stav zásilky a podle toho se rozhodne, co s ním dál. Prozatím bude hostem na její lodi, 
která ho vezme na projížďku tímhle systémem a přejde pod jeho kontrolu jakmile si ověří, že zásilka je 
v pořádku. Pokud nebude, vlétne do místního slunce. 
 
Manarovou platbou za tuto práci bude tato loď, slušná částka v Ligových kreditech a také informace 
ohledně několika jedinců, které budou Manara zajímat. Pokud si své výbušné náramky ještě nesundal, 
automaticky se odemknou. Žena se s ním rozloučila a obrazovka potemněla . 
 
Vzteklý Stalhman světelným mečem přesekl ve dví sedadlo kopilota. Nicméně se pozvolna začal 
smiřovat se svojí aktuální situací. Šel si ve svém momentálním dlouhém volnu prohlédnout, čím 
vlastně dostal zaplaceno. V datapadu bylo pět složek, nicméně hned u první jeho smysly zbystřily... 
byla to ona, Alexi. Tak přece! 
 
Po úspěšném dobytí planety Ithor byl Lalkerr informován ligovým důstojníkem, že další útok bude 
veden na planetu Thustra. Lalkerr byl zaskočen rychlostí útoku na Ithor, ale díky lodi Great Victory jim 
příliš problémů nehrozilo. Lalkerr slíbil, že Lize pomůže i s dalšími planetami, dokud se mu to bude 
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zdát rozumné. Pokud ale Liga plánuje zabírat více planet, bude od ní požadovat, aby mu nějaké 
předala do správy – jako odměnu za jeho pomoc.   
 
Také přikázal naložit na paluby ligových lodí část droidí armády – přesun se tak urychlí. Ligová flotila 
tak nabrala legie 1 až 10.000. Poškozené a zničené droidy nechal na Ithoru, vyzvedne je až na 
zpáteční cestě. Musí jim však být vymazána paměť.  
 
Vojáci z gardy Hand byli překvapení tím, že další útok se chystá tak brzy. Lalkerr jim sdělil, že dokud 
mají početní přesilu, mohou si dovolit riskovat. Vojáci byli uklidněni.  
 
Onbelik byl v jednom z nejvyšších mrakodrapů Coruscantu. Tam, kde kdysi měl Kancléř a později 
Císař Palpatine kancelář, měl zrekonstruovanou pracovnu s dvěma kamennými sochami jeho a 
nového císaře Sceletona. Stará Xenonova socha byla přenesena do mauzolea. Díval se na svítící 
město, zatímco do místnosti vycházeli dva elitní vojáci se svázaným mužem s páskou přes oči. 
Onbelik si sundal své drahé černé kožené rukavice a přistoupil k muži. Stáže sundaly vězni pásku a 
ten okamžitě pohlédl na stojícího Miraluku. Pohlédl na jeho obličej, s bílou páskou přes oči. Měl 
strach. Onbelik se ho vyptával na několik informací ohledně planety Belsavis (kdysi dávno nechvalně 
známého vězení) a dozvěděl se zajímavé věci, které potřeboval. Následně nechal muže odvést do 
mučírny o necelé dva tisíce pater níže.  
 
O 30 minut později dorazil do mučírny i Onbelik, který tentokrát nezapomněl ani laserový sekáček. S 
úsměvem ho přiložil k vězňově ruce a pomalu ji krájel na polovinu. To samé udělal i s druhou rukou. 
Vězeň se slzami v očích vykřikl bezpečnostní kód od sektoru nejvyšší bezpečnosti. Onbelik už 
potřeboval jenom špinavé peníze z podsvětí… hodně peněz. Poté přikázal vojákům, ať si s ním udělají 
co chtějí.  
 
Velkomoff vystoupil z místnosti a šel k výtahu. Po půl minutě dorazil do patra s hangárem a šel ke 
svému černo-rudému vznášedlu. Nastoupil do něj a svému osobnímu droidovi nastavil souřadnice 
největšího lichváře na planetě. Během jízdy povolal svou osobní gardu na stejné souřadnice.  
 
Po dvou hodinách dorazil na místo. Zhruba dvacet metrů od vznášedla byly kovové dveře, u kterých 
stáli dva strážní Twi'lekové. Vzal s sebou své dva vojáky a šel ke dveřím. Strážnému u dveří vložil do 
rukou holopad, který byl rychle zkontrolován a Onbelik a jeho doprovod mohli tedy dovnitř. Šli několika 
dalšími dveřmi do velké místnosti s barem, který je však nezajímal. Rychle došli k výtahu, který je 
vyvezl do druhého patra. Prošli posledními dveřmi a vstoupili do místnosti s Huttem jménem Boot.  
 
Onbelik rychle navázal řeč s droidem, který překládal do huttštiny. Onbelik požadoval na půjčku 10 
milionů kreditů. Hutt chvíli přemýšlel a poté svému účetnímu přikázal přivézt kufr plný kreditů. Po dvou 
minutách byl na místě a Hutt vykřikl zřetelně „Zaru'l“. To Onbelika zarazilo. 
 
Hutt totiž vykřikl jeho pravé miralucké jméno. Ve stejnou chvíli na něj bylo namířeno asi deset blasterů. 
Neváhal a díky výcviku od Xenona vytáhl světelný meč a hodil ho Huttovi přímo do srdce. Poté skočil 
za pult a vytáhl blaster. Mezitím oba elitní vojáci zabili několik žoldáků a krycí palbou bránili 
Velkomoffa. Onbelik pomocí Síly vytáhl z Hutta meč a rozsekl další žoldáky. Vzal si kufr a společně 
s oběma vojáky pobil všechny ostatní v místnosti.  
 
Poté unikli rozbitým oknem, skočili o patro níž do baru, kde zabili asi 15 dalších žoldáků. Když vyběhli 
z budovy, Onbelik si všiml strážných s prostřelenou hlavou – postaral se o ně Onbelikův sniper. Poté 
nastoupili do auta. Onbelik přikázal droidovi, aby situaci ohlásil jako policejní zásah. 
 
Vrahos seděl v kokpitu lodi. Bylo to malé plavidlo pro 10 osob. Letěli hyperprostorem, o což se staral 
jeho astromech R3. Vrahos vešel do místnosti, kde byl Artax a padawan Tolk. Vrahos byl na Tolka 
pyšný. Během cesty na Utapau se Tolk neustále vyptával Artaxe na věci ohledně Síly a Artax na jeho 
otázky rád odpovídal. Vrahos teď doufal, že ten kontakt, který mu dali Kaminoané, ho dovede 
k planetě s onou tajemnou budovou. 
 
O pár hodin později dorazili na Utapau. Vešli do místní kantýny. Tam přesně měla pobývat osoba, 
kterou hledali. Tolk a Vrahos měli obyčejné oblečení, Artax skoro žádné, jak je u Wookieeů běžné. Šli 
k baru, kde se zeptali místního barmana. Ten jim poradil, aby si nevšímali zdejších lovců odměn, kteří 
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se právě hádali s domobranou. Vrahos barmanovi ukázal hologram muže, kterého hledali. Byl to 
mladý Twi’lek. Barman jim sdělil, že se jmenuje Bendil. Právě utíkal z baru, zřejmě si Jediů všiml.  
 
Vrahos a Tolk se za ním rozběhli, Artax zůstal stát. Honička by byla krátká, kdyby ulice nebyla plná 
lidí. Jediové nemohli použít svoji schopnost zrychlení pomocí Síly. Pronásledovali ho dál, ale neviděli 
ho. Vrahos se začal soustředit a našel místo, kde by měl Bendil být.  
 
Po chvilce ho našli. Bendil byl chycen v síti, kterou na něj vystřelil jeden z lovců odměn. Vrahos ani 
Tolk nechápali, co se děje. Pak ale přišel Artax, který vše vysvětlil. Lovci odměn v baru neměli peníze 
na zaplacení a proto se hádali s domobranou. Artax jejich dluh zaplatil a oni mu za to pomohli Bendila 
chytit. Jediové jim poděkovali a šli s Bendilem do uličky, kde si promluvili.  
 
Bendil vysvětlil, že před pár lety ho navštívil jakýsi Jedi. Ptal se ho na planetu s jedním určitým 
místem. Nějak se doslechl, že tam Bendil byl. Bendil ho tam tedy zavedl. O pár dní později po něm 
někdo začal jít, asi mu byl nepohodlný. Proto se ukryl na Utapau. Vrahos chtěl znát jméno té planety. 
Bendil mu předal datapad se souřadnicemi. Řekl, že po něm jde nejspíš nějaký huttský kartel. Vrahos 
mu za pomoc zaplatil. Jeho další cíl byl jasný. 
 
Za B-artem došel člen stráže s dopisem. B-art si ho otevřel a přečetl si ho. Promnul si oči a začal psát 
na kus papíru odpověď. Když ji dopsal, podal ji členovi stráže a řekl mu, ať ji pošle tam, odkud dopis 
přišel. Voják si ji vzal a odešel. B-art potřeboval odpověď co nejdříve, aby věděl, co se bude dít… 
 
Coruscant, císařský palác. Trůnní sál prošel od korunovace zásadními změnami interiéru. Darth 
Sceleton, novopečený císař Sithské říše, seděl na stolci a přehrával si v hlavě události, které se staly 
před pár dny. Seděl shrbeně na velkém chladném trůnu, ruce opřené o opěradla a tvář v dlaních. 
Seběhlo se to všechno tak rychle… Před pár dny byl ještě pouhým učněm, který dělal císaři Xenonovi, 
svému všemohoucímu mistrovi, poskoka. Nyní však bylo břímě vládnutí na něm. Nemohl popřít, že 
mu císařova moudrost chyběla. Stal se mocnějším, nesrovnatelně mocnějším, než když byl vyslán 
zabít svého soka. Ztělesněná Síla mu proudila žilami a okolo cítil přítomnost všeho živého v nově 
přejmenovaném Xenon City. Prvních pár okamžiků, když mu mistr daroval část své nezměrné moci, 
jeho mohutné tělo ochablo a jeho mysl byla mimo čas a prostor. Když se probral, nalezl toho 
prohnaného Jedie stále v bezvědomí. Odvezl si ho s sebou na Coruscant a tam ho nyní podroboval 
důkladnému výslechu.  
 
Mučírna – krásné to místo. V těchto sálech kdysi vychovávali Jediové své nejmenší padawany, nyní 
se však proměnil v nejobávanější místo paláce. Všude zdobily zdi zohavená těla nejrůznějších politiků, 
kteří buď měli tolik odvahy a vznesli proti císařovým praktikám námitku, či se mu zkrátka jen nelíbili. 
Hnijící mrtvoly s vykuchanými břichy teď tedy bezvládně vysely za těžká pouta a nikdy se ani 
nedočkají důstojného pohřbu.  
 
Těžké dveře od výtahu se otevřely a oba strážní u dveří zasalutovali. Darth Sceleton vystoupil a 
zavětřil další neúspěch. Mezi tím, v kobce číslo 69 si droid RA-7 vychutnával svou kořist. Pomalu se 
šinul doprostřed malé cely, kde visel, spoutaný za ruce okovy a s kuklou na hlavě, vězeň. Droid byl 
vybaven jehlicemi – injekcemi, které měl po jedné na každém prstu. Dále mu do dlaní vedly průhledné 
hadice se zeleno-hnědou tekutinou – denní dávka smrti. Dokulhal až k němu a prsty zarazil hluboko 
do hrudi nešťastníka. Vše bylo jako vždycky: údajný Jedi nevydal ani hlásku ač se droid snažil 
sebevíc. Zarýval jehlice s marastem co možná nejhlouběji až oběti crčely prameny krve z hrudi. 
Zabrak sebou ani necukal, jen bylo slyšet tiché mumlání. V okamžiku, kdy už se zdálo, že se konečně 
rozkřičí bolestí, droida stáhla neviditelná ruka vzad a tvrdě narazil do dveří, které se okamžik na to 
otevřely.  
 
Ve dveřích stál, doširoka rozkročený, císař. S odporem sklonil hlavu k droidovi, který sebou cukal jako 
paralyzovaný hmyz. Tvrdě mu rozšlápnul hrudní plát a nevšímaje si ho, pokračoval do středu místnosti 
s vězněm. S úlevou ze sebe shodil ozdobnou císařskou pelerínu, přistoupil k němu a z pouzdra vytáhl 
svůj dlouhý nůž. Zlehka jím přejel vězňovi po hrudi, přes krk až k tváři v kukle a tím ho přinutil, aby se 
mu podíval do obličeje. Podivil se nad tím, jak mu jeho nově nabytá Síla pomohla překonat efekt 
sithské mučící masky. Vydržel čtyři dny mučení. Sceleton po něm chtěl, aby začal mluvit. Ptal se ho, 
jestli je Jedi a kde jsou jeho přátelé. Vězeň mu však nic neřekl.  
 
Sceleton tedy uklidil nůž a zpoza dveří vytáhl mokvající pytel. Hodil ho před nešťastníka, rozvázal ho a 
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máchl rukou. Z pytle vyletělo půl tuctu hlav, z nichž ještě odkapávala konzervační tekutina. Všechny 
se uspořádaly do úhledného kruhu okolo vězně. Sceleton je pomalu dal pomocí Síly do pohybu a kruh 
děsu se roztočil, aby si je Jedi mohl každou pořádně prohlédnout. Sceleton jednu z nich uchopil a 
strčil ji vězni před obličej. Hlavy patřily největším mistrům, kteří bránili Chrám do posledních sil. Xenon 
je všechny pobil. Když ani po delší době nevykazoval zakuklenec žádné známky komunikace, 
Sceleton shodil hlavy na zem a ty se odkutálely zpátky do pytle, který se úhledně sám zavázal.  
 
Sceleton mu sdělil, že dnes měl poslední možnost promluvit. Zítra přijde a vykuchá ho. Sceleton si 
vzal svůj plášť a pytel si přehodil přes rameno. Otočil se k odchodu, když v tom vězeň promluvil. 
Nazval ho hlupákem. Sith moc dobře slyšel jeho slova, ale dělal, jakoby nic. Vězeň mu sdělil, že neví 
nic o tom, jak vést říši a že nemá ani tušení, kdo jsou Sithové. Sceleton prý ani neví, odkud přišel a co 
je vůbec zač. Sceleton se zastavil ve dveřích. Byly to jen plané řeči, či snaha, aby oddálil 
nevyhnutelné, ale… ale měl pravdu. Nevěděl o Sithech v podstatě nic. Jen že jsou zapřisáhlí 
nepřátelé Jediů a že mohou vždy být pouze dva, ale jinak nic víc… Obrátil se k vězňovi. Chvíli se 
zdálo, že chce něco říci, ale pak jen zavřel dveře a odešel meditovat do svých komnat, zaskočen a 
zmaten.  
 
Dee si ještě jednou zkontrolovala trajektorii Manarovy lodi na zápěstním terminálu jejího oblekového 
počítače. Přistane bezpečně v odlehlé oblasti za místním kapitolem, kde ji domorodci nebudou hledat, 
tedy za předpokladu, že to "ten chlap nezvorá". Věci z „obětované" jachty, o které nechtěla přijít, 
prozatím nechala v úschovně v docích. Byla dost rozmrzelá, že se takhle snadno rozloučila s Wasp, 
ale oproti osobnímu setkání s Manarem, to byla pořád ta příjemnější varianta. UTC jí zajistí novější 
model a odvoz z téhle díry má tak jako tak. 
 
Kamufláž od střetu se Shirolian nepracovala, alespoň ne tak, aby mělo smysl jí zapínat, přesto i proto 
se snažila pohybovat opatrně a v ústraní. Politická situace na planetě Ansion nepatřila k těm stabilním, 
momentálně se zde diktátorsky vlády chopila armáda, nicméně je sotva schopna zajišťovat základní 
služby a sotva kontrolovat území kapitolu, všude jinde čelí útoku rebelů. Pročež v milionovém 
vesmírném přístavu na každém rohu narazíte na vojenskou hlídku nebo kontrolní stanoviště. 
 
Punax opřený o stěnu vedle malého kiosku, jednoho z mála otevřených popíjel něco obsahově 
zeleného a tvářil se nadmíru rezignovaně a trochu otráveně, taky tu čekal o tři hodiny víc, než 
původně měl. 
 
Dee si myslela, že ho překvapila, ale Punax o ní věděl. Zeptal se, co tu on vlastně dělá. Dee mu 
vysvětlila, že se brzy setká se svým přítelem. Bez úsilí a bez zpozorování se vyhoupla na nízkou 
střechu obchodu dívajíc se směrem ke konci města, kde bylo mezi několik opevněními zakopáno 
několik desítek autokanonů, bojových droidů a vojáků v provizorním opevnění. 
  
O několik kilometrů dál si bělovlasý muž s velkou jizvou, jež zasahovala od jeho nosu až k pravému 
uchu, respektive toho, co z něj zbylo, prohlížel zjednodušený elektronický hologram města. Terén byl 
příznivý, mírně zvlněný, dovoloval přiblížit se až sem bez zpozorování, obraný perimetr odlesněný, 
nepřítel v zákrytu, senzory dost pravděpodobně na vzdálenost efektivního dostřelu zbraní. Dee 
odvedla lepší než dobrou práci. 
 
Plukovník viděl, že Deeiny informace byly jako vždy přesné. Přikázal svému průzkumnému oddílu se 
vrátit. Seskočil ze skaliska, které oddělovalo výhled města od průzkumného vozidla ukrytého za ním. 
Načež si vzal mapu a vyhodil trochu rozmrzelého radistu z jeho stanoviště na průzkumném landeru. 
Přikázal rozdělit divizi na tři součásti. Samohybná děla a četa Hammerů budou poskytovat palebnou 
podporu z bodu jihozápadně od nepřátelských pozic, ta pozice je vyvýšená, budou tam mít dobré 
palebné úhly na celé město. Pět čet udělá obchvat s polovinou pěchoty a APFV obsadí vesmírný 
přístav a bude pak dále tlačit do města. Zbytek tanků i pěchoty povede plukovník osobně na zteč, 
očekává zde největší ohniska odporu, pročež potřebuje přehled. Jinak gunshipy vysadí SOT do 
oblastí ve městě na výškové budovy, budou se hodit na zajištění plynulého postupu... a také zajištění 
nepřátelských VIP. AA se rozmístí podle vlastního uvážení, ale plukovník nechce slyšet, že se dostali 
pod přímou palbu nebo že nemají správný úhel. Mimo vnitřní komuniké přikázal omezit používání 
vysílačky. 
 
Důstojník navrhl použití orbitálního bombardování a letecké převahy, ale plukovník sdělil, že tam, kde 
má nepřítel většinu sil, je dokáží porazit rychlým a rozhodným úderem. Když nepřítel zaleze hlouběji 
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do města, budou muset za ním, budou střílet do civilistů a mohou čekat větší ztráty. Od lodí a letounů 
plukovník čekal, že je zbaví nepřátelského letectva. Chtěl minimální vedlejší ztráty. Plukovník se na 
svoje důstojníky laskavě otcovsky usmál. Slíbil rychlou, čistou a tvrdou akci.  
 
Celý slet divize se začal hýbat jako obří mraveniště, jak jeho jednotlivé sekce začaly plnit rozdané 
úkoly. Plukovník si s elegancí oblékl svoje kožené rukavice a nasadil černou helmu s nadzvednutým 
taktickým vizorem a pomalu se vydal ke svému tanku MAT-13 Hammer s červeně zvýrazněným 
číslem 007 a nápisem „Honey" uprostřed děla, zatímco pomalu dojížděl svůj doutník. Jeho střelec a 
nabíječ doskladňovali munici, zatímco jeho řidič se snažil flirtovat s umazanou Twi‘lečkou od 
zásobovačů, jejíž tým doplňoval plukovníkově četě pohonné hmoty. Plukovník mu vlepil malý  
výchovný pohlavek a nasměroval ho zkontrolovat pohonné ústrojí. 
 
Sám se vyhoupl do své velitelské kupole a zkontroloval si taktické displeje episkopy, periskopy, vizory, 
rádio a věžový těžký blaster, který byl jeho zodpovědností. Mravenčení kolem tanků a APFV pomalu 
přestávalo, poslední vojáci a osádky nastupovaly do svých vozidel, zatímco podpůrné jednotky začaly 
i se svojí technikou mizet. 
 
Plukovník si na vysílačce naladil generální frekvenci a zahájil operaci. Přičemž na interním okruhu dal 
pokyn řidiči k posunu k prvnímu bodu trasy. Vylezl si na vyšší stupínek, aby lépe viděl na rozhýbanou 
bojovou sílu jeho divize. 
 
Punax byl už netrpělivý. Předpokládal, že ten přítel je dosti nedochvilný. Dee, hledíc do dalekohledu, 
mu odpověděla, že je tu naopak o tři minuty napřed. Zabrak se podíval směrem, kterým hleděla Dee, 
a spatřil nenápadné obláčky prachu, jež se blížily přímo směrem k městu. Někteří z obránců také 
zpozorněli, ale do stavu úplné bdělosti je přivedla až zurčící siréna, jenže už za několik vteřin se 
rozpoutalo peklo, když pozici zasypala salva střel těžkého dělostřelectva. 
 
Prvý Zabrakův instinkt bylo se krýt, nicméně celkem rychle vypozoroval, že palba s chirurgickou 
přesností zaměřuje na vojenské stanoviště. Část těžké techniky začala couvat hlouběji do města, část 
naopak vyrazila směrem opačným, část byla rozstřílená tříštivo-trhavou municí na nerozpoznatelné 
kusy. 
 
Oranžový paprsek proťal pancéřového tankového droida, který se v explozi doslova vypařil, 
následovalo mnoho dalších, ze skupiny, která se vydala směrem od města naproti zatím 
nerozpoznatelným útočníkům. Brzy už palbu opětoval je zoufalý zbytek droidů a militantů, kryjícími se 
za vraky, kameny a v proláklinách. Jejich osud zpečetili dva seřazené gunshipy vynořené zpoza 
horizontu, které za typického zvuku „vrrrum" prošily celou oblast proudem paprsků svých autolaserů. 
Černý kouř destrukce proťal až tank vznášející se několik desítek centimetrů nad zemí a za ním další 
a další občasně vystřelíc dávku z těžkého laseru na ještě živé i domnělé nepřátele. 
 
Pěchotní vozidla se zastavila a vypustila vojáky zabezpečit a dočistit oblast, některá pokračovala 
hlouběji do útrob města za zbytky odporu militantů, kteří se stačili stáhnout. Punax už za svůj život 
viděl leccos, ale nemohl říct, že nebyl trochu ohromený, musel si trochu poodstoupit, aby ho minula 
kolona vozidel, až před ním zastavil tank s číslem 007 a z otevřeného velitelského poklopu svižně 
vylezl bělovlasý nakrátko střižený voják s patrnou jizvou na tváři. 
 
Plukovník vylezl na zaparkovanou Honey, odsadil si taktický vizor na čelo a prohlédl si s uspokojením 
bojiště. Dee ho s úsměvem přivítala. Punax se zatvářil trochu zmateně. Dee mu vysvětlila, že v UTC 
má hodnost ekvivalentní Ligovému tříproužkovému generálovi. S úsměvem seskočila ze střechy a 
Punaxovi představila velitele 303. tankové divize „Ghost“, plukovníka Gora Kimeltona. Gore seskočil z 
tanku a zasalutoval. 
 
Město padlo během následujících dvou hodin, opoziční síly sponzorované UTC dorazily den poté, 
vyhlásily svoje velké vítězství, popravily staré vůdce ve vykonstruovaných procesech a přihlásily se k 
volné asociační dohodě k Lize. Přesně podle dlouho připraveného scénáře... 
 
Mezitím si ale Dee vypůjčila jeden gunship a za rudého úsvitu se vydala vyzvednout své 
vyhandlované zboží v podobě zmláceného Wookieeho zavřeného v sudu na Stalhmanově lodi. Vrátila 
se za několik hodin, již za tmy a doslova havarovala loď kousek od vesmírného přístavu Ansionu... 
Měla poničený oblek, proraženou helmu a brnění neslo spousty stop po zásahu světelného meče a 
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hlavně se vrátila sama, bez Wookieeho. Kulhajíc se vydala přímo k divizní komunikační buňce ostře 
odmítajíc jakoukoliv lékařskou i jinou pomoc. Vyhnala všechny ven a než se za ní zavřely dveře, stihla 
věnovat jeden zlověstný pohled Punaxovi, který, vzbuzen, šel zjistit, co se děje. Zabrak tolik zloby a 
hněvu v jinak těžko čitelné Dee ještě necítil. 
 
Uprostřed místnosti se objevil Scorchův nadživotně velký hologram. Byla na něj naštvaná, protože jí 
řekl, že jeden jistý muž je mrtvý. Scorch přiznal, že si myslel, že je. Myslel si, že mrtví jsou oba. 
 
Úzká politicko-vojenská rada byla de facto mozkem Ligy, zde se rozhodovalo o strategiích, tazích, 
cílech, prioritách výroby a obecně o všem, co si žádalo pevný a jednotný přístup, který byl teprve 
později představen před Senát jako věc ke schválení. Zde se pletly nitky osudu pro miliardy bytostí, v 
malé šeré a strohé místnosti s centrálním hologramovým stolkem, na němž se občas mihlo hlášení jen 
pro těch několik málo prověřených očí.   
 
Představitelé Ligy právě mluvili s Lightseekerem. Ten byl šokován tím, že Liga plánuje narušit 
neutralitu Mandaloru a připojit ho k sobě. Prezident Darmon to však považuje za jedinou šanci, jak 
změnit průběh války. Tento krok byl probrán s vojenským velením, představiteli Senátu a zbrojního 
průmyslu. Mane Darmon, jehož tělesná schránka i přes veselé úsměvy znatelně chátrala, pronesl tato 
slova chladně, klidně a zcela bez emocí, jako by je četl z papíru. Přítomný Saul se v rohu místnosti 
neznatelně usmál...  
 
Quaal seděl na terase a střídavě sledoval parket a zároveň se kochal výhledem na Kuat a mnoho 
doků před ním. Společenské oděvy, ladnost tance, hudba i měnící se osvětlení sálu, celá ta 
dekadence by jednoho rozptýlila, rozpitá láhev Corellianské whiskey, jedné z nejdražších v Galaxii, 
doutník a pohodlné křeslo by zase jednoho ukolébaly k příjemnému a sladké spánku. Quaal ale nebyl 
ten jeden, užíval si onen luxus, ale věděl, že to je jen kulisa. Nicméně příjemnější než plnit přání 
mistra v zákopu plného bahna a mrtvol... i na to možná dojde, v tu dobu se tahle vzpomínka bude 
hodit. 
 
Za jeho zády se ozval ženský hlas. Q pozvolna a s pozérským úsměvem vstal a otočil se na Alexi v 
nádherných rudých šatech. Pochválil její vzhled, což byl smluvený kód, a poprosil ji o tanec. Pokoušel 
se zamaskovat potěšení, jež mu tahle kódová hra přináší, a nabídl jí rámě. Alexi to přijala. Pravý 
rozhovor začal až při chůzi k parketu. Zatímco tančili, Alexi se dozvěděla, že ji Q sleduje. Věděl o 
jejích nejnovějších jizvách. Q vybral toto místo, protože pro ni má výjimečnou práci. 
 
Když hudba skončila, odešli z parketu i z podniku, přičemž Q nechal tučné spropitné. Prošli staniční 
promenádou do malého luxusního hotýlku, recepční jim rovnou vrazila kartu k pokoji, kde Q spustil 
neznámý přístroj a celý byteček obsadilo tlumící pole. Alexi si sedla na postel a chtěla vědět, o co jde. 
Vtipem poznamenala, že jejím úkolem má být vražda Prezidenta Ligy. Její úsměv zmrzl ve chvíli, kdy 
jí došlo, že je to přesně to, co po ní Q chce. Velmi jí to rozezlilo. Smrtí Prezidenta bude do války 
zavlečena i druhá půlka Galaxie. 
 
Q ji však ukázal holopad se záznamem zasedání Ligové rady, kde bylo jasně slyšet, že Prezident si 
chystá podrobit Mandalore. Alexi tomu nemohla uvěřit. Q ji sdělil, že za pár dní to projde tajným 
zasedáním Senátu, chvilku poté bude sestavená skupina armád a ve chvíli, kdy to oznámí veřejnosti 
na HoloNetu, bude už Mandalore pod útokem. Donutí ho k asociační dohodě. Vysvětlil, že pro 
Prezidenta Darmona neutralita neexistuje. Když Alexi Darmona odstraní, Qův šéf se postará o zbytek.  
 
Alexi chce nějaké záruky. Ani neví, jak se Q ve skutečnosti jmenuje. Q ji však žádné záruky dát 
nemůže. Když to udělá, půjde po ní Liga i Jediové. Bude se muset zřeknout všech vazeb na 
Mandalore. Její jedinou jistotou je, že pokud bude Mane Darmon naživu, samostatnost Mandaloru 
skončí. Nedal jí ani žádný čas na rozmyšlenou.  
 
Alexi to zdrceně přijala. Q ji sdělil, že v doku na ní čeká jachta Goodwill vybavená transpondérem pro 
corellianský prostor. Na palubě jsou zbraně a aktualizovaný rozvrh Prezidenta, provedení nechal na 
ni. Q se ji snažil povzbudit. Prý je toto její zatím největší životní zkouška.  
 
Než Q odešel, rukou si rozcuchal vlasy, rozepnul několik knoflíků a obecně znehodnotil upravený 
vzhled a típnul cigaretu do popelníku. Alexi doporučil, aby se také pocuchala, než odejde. Muselo to 
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vypadal, že tu spolu měli sex. Pak vypnul rušící pole a ve dveřích, zády k ní, se na chvíli zastavil a 
prozradil jí své jméno – Quaal.  
 
Cítil, jak se v něm hromadí vztek. Sotva vyšel z hlavní promenády a dveře ho izolovaly od všetečných 
čumilů, s šíleným řevem praštil do ocelových dveří, až je trochu promáčkl, zároveň si pochroumal 
ruku. Nikdy necítil takovou hanbu a vztek na to, co udělal. Věděl, že je to třeba, věděl proč je to třeba, 
věděl, že je to nutné, přesto něco v něm nesneslo pomyšlení, jakým se jeho mistr chystá Alexi využít. 
Věděl, že ji posílá proti jejímu příteli a nemohl jí to říct, věděl, čím si projde a věděl, že to nejspíš 
nepřežije. To vědomí ho drtilo, přesto poslechl příkaz... 
 
Onbelik se díval z okna své kanceláře, zatímco se pomocí komunikátoru snažil dovolat císaři. Po chvíli 
si sedl ke stolu a prohlížel si svůj plán o vybudování věznice na Belsavisu. Poté, co se nemohl 
dlouhou dobu dovolat, uvědomil si, že je čas přistoupit k plánu B. Vydal se do přístavu, kde nastoupil 
do cestovní lodi a nechal se odvést na Muunilinst. Chtěl, aby jeho cesta byla co nejvíce anonymní.  
 
Během letu seděl ve své kajutě a volal si se svými kontakty na Muunilinstu. Přikázal jim, aby se 
připravili na místě srazu. Po několika hodinách přistál na planetě a Onbelik se okamžitě vydal k 
východu. Nastoupil na městskou nadzemku a nechal se odvést až do chudinské čtvrti. Vystoupil a 
vydal se ke slumům. Cestou se rozhlížel po okolí, viděl to co dříve na Coruscantu. Žebráky, 
bezdomovce, zločince, uprchlíky a největší špínu galaxie. Po čtvrt hodině chození temnými uličkami 
dorazil k polorozpadlé budově, do níž vstoupil. Prošel kolem sutin, které bývaly ložnicí a sešel po 
schodech do sklepa. Uvnitř viděl luxusní místnost. Ihned k němu přiskočil sluha a pomohl mu sundat 
jeho špinavý, roztrhaný plášť a slepecké brýle. Odešel do ložnice, kde se převlékl do luxusního 
oblečení. Po chvíli se vrátil, posadil se ke stolu a zapnul prezentaci o plánu B.  
 
V místnosti bylo asi deset profesionálních zlodějů a zločinců. Obrazovka se rozsvítila a ukázala hlavní 
pobočku Bankovního klanu. Ukázala hlavní trezor, halu, střechu, kanceláře a zabezpečení, do čehož 
mluvil Onbelikův hlas. Po 20 minutách prezentace skončila a všichni se šli připravit na loupež. Onbelik 
se usmál a těšil se na největší loupež za posledních 50 let. Pomyslel si, proč vůbec chtěl půjčku od 
toho Hutta. 
 
Po dvou hodinách byli všichni připraveni. Tři střelci čekali u stolku v hale. Tichý hacker se proplížil skrz 
střechu do místnosti bezpečnosti, kde vypnul kameru a uzamkl celou banku. Poté se dva 
„vyjednavači" v uniformách ochranky postavili ke dveřím ředitelovy kanceláře. Poslední skupinka, 
složená z Onbelika a čtyř zlodějů, stála na střeše, kde byla hluboká ventilační šachta vedoucí až 
k trezoru (ta musela být otevřena na několik fází z místnosti bezpečnosti). Onbelik vydal rozkaz k akci. 
Muži v hale rychle rozstříleli ochranku a přikázali všem civilistům odejít do menší místnosti, kterou 
rychle zamkli. Vyjednavači vtrhli do kanceláře a z ředitele násilně dostávali všech 20 hesel ke dvaceti 
dveřím od trezoru. Onbelik a jeho muži zatím skočili po lanech do pětikilometrové šachty. Před bankou 
už stála místní policie.  
 
Po 5 minutách rychlého pádu šachtou byli nad chodbou od trezoru. Vyjednavači už získali všechna 
hesla a ředitele prohodili oknem. Onbelik tedy začal otevírat všechny dveře. Po nějaké době byla 
otevřena celá dlouhá chodba k trezoru. Pětice mužů proběhla chodbou a vešla do velké černo-modré 
místnosti, kde ze skříněk začali vybírat kreditové čipy a cennosti. Onbelik zatím pomocí droida vzal 10 
bedniček s 200 kusy pětitisícových kreditů. Poté, co byl celý trezor prázdný a cennosti naložené na 
vozík, vytáhl svůj světelný meč a zabil své pomocníky. Pomocí Síly pak táhl vozík za sebou. Nastoupil 
do výtahu a vyvezl se do patra s hackerem. Přistoupil k němu a Sílou ho uškrtil. Vypnul zabezpečení a 
rychle utekl na střechu se zamaskovanou lodí, která po jeho nástupu odletěla.  
 
V úkrytu převedl miliardu kreditů na svůj neprolomitelný účet a odletěl zpět na Coruscant. Během 
zpáteční cesty viděl zprávu o 10 mrtvých mužích. Onbelik se usmál s pocitem, že se nemusí dělit a že 
jeho plán vyšel anonymně, protože nikdo o 11. muži nevěděl... 
 
Velkoadmirál Ztron vydal rozkaz vyslat patnáct křižníků k planetě Roon, která bude obsazena a 
připojena k Odboji. Bude jim velet Kray Sis. Flotila Legie zatím zaútočí na Kowak a zbytek flotily na 
planetu Excarga. Pak kontaktoval Krále Rhumijské říše a sdělil mu, že plán Perseus pokračuje. Má 
zaútočit na planetu Zakuul plnou sílou. B-art to vzal na vědomí. 
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Kray Sis a jeho flotila dorazila na Roon, kterou chránily jednotky vojenské organizace Zukae. Ta však 
byla v moci Odboje, takže nekladla odpor. Kray Sis tedy vydal ultimátum – planeta se připojí k Odboji, 
nebo bude napadnuta. Rada planety se po událostech na Hypori Odboji vzdala. 
 
Ve stejnou dobu se vynořily křižníky u Excargy. Bez varování zaútočily na lodě Zlaté říše. Stíhačky X-
wing vletěly do atmosféry a ničily vojenské základny. Následně na povrch planety přistály transportéry 
a začaly vykládat stovky tisíc bitevních droidů. Planeta padla.  
 
Erdeg si stále zvykal na své nové tělo. Bylo silnější, než to původní. Teď nastal vhodný čas na odchod 
senátora Erda Irustsise z Galaktické ligy. Ta už dlouho stagnovala, její poslední pokusy o útok na 
Sithskou říši byly čiré zoufalství.  
 
Opustil Corelli i se svými věrnými spolupracovníky a přesunul se na Borosk. Zde, v hlavním městě, 
které pojmenoval Irust City, byl před pár dny dokončen prezidentský palác. Erd, oblečený v prastaré 
sithské zbroji, kterou nikdo z přítomných nepoznával, vstoupil dovnitř a posadil se na svůj trůn. Před 
ním stál vysoce postavený úředník planety Borosk, který mu na hlavu vložil zdobnou helmu, 
posázenou mnoha drahokamy. Erd povstal a zamával davům. Vidělo to mnoho novinářů, které sem 
pozval, aby se celá Galaxie dozvěděla o jeho korunovaci. Oficiálně ohlásil založení Unie svobodných 
systémů. 
 
Alexi ještě chvíli sklesle seděla na posteli a zkoušela strávit vše, co se před malou chvilkou dozvěděla. 
Hořela vzteky. Nezlobila se ani tak na Quaala a jeho tajemného šéfa, byla naštvaná na Ligu, na 
Prezidenta Darmona. Co si sakra o sobě ten chlap myslí?! Mandalore se Lize nikdy nepodřídí. To 
Alexi nepřipustí. Zároveň si nemůže dovolit otevřený konflikt s Ligou. Jediné řešení, ač se jí to hluboce 
zajídalo, bylo uskutečnit ten vysoce riskantní plán – zabít Prezidenta. Tohle je věc, kterou prostě 
udělat musí, nedá se couvnout, nedá se to odložit, či přesunout na někoho jiného. A musí to udělat 
sama, nemůže si dovolit do toho zatáhnout nikoho, ani parťáka ne.  
 
Vstala a udělala, jak jí Quaal radil, trochu si rozcuchala účes, rozmazala stíny, setřela rtěnku, aby bylo 
při odchodu vidět, že si dnešní večer se svým šarmantním společníkem náležitě užila. Vyšla z pokoje 
a při cestě ke své lodi se setkávala se zvědavými pohledy. Nastoupila, vyklouzla z těch nádherných 
šatů a převlékla se do své pohodlné kombinézy. Smazala veškeré zprávy, aby po sobě zahladila 
všechny stopy a vyšla ven. Když se za ní zavíral přístupový můstek, věnovala své lodi poslední krátký 
pohled. Byla si jistá, že ji teď nějakou dobu neuvidí.  
 
Vydala se vstříc doku se zaparkovanou jachtou. Vnitřek ji okouzlil, Q má vkus, pomyslela si. Začala 
procházet vybavení, byl tu slíbený transpondér, našla několik blasterů a v jedné přihrádce i světelný 
meč. Vzala ho do rukou, pomalu pevně objala, potěžkala a zaujala obranný postoj, jak ji to učil Darrel. 
Zapnula meč, vyšlehla světle zelená čepel. Q myslel na každý byť sebemenší detail, barva čepele 
krásně ladila s dívčinýma očima. Zkusmo máchla a s typickým bzučením čepel prorážela vzduch. 
Ještě párkrát se ohnala po imaginárních cílech a pak meč vypnula. Položila ho zpět do přihrádky s 
myšlenkou, že se může někdy hodit a zkontrolovala další výbavu. Měla tu opravdu všechno, co jí v její 
misi může přijít vhod. Přesunula se do ovládací části lodi. Zapadla do pohodlného křesla a chvilku 
zkoumala ovládání. Nijak extra se nelišilo od lodí, které kdy pilotovala. Spustila systémy, naťukala 
souřadnice Corellie do navicompu a nastartovala motory. Loď se odlepila od plošiny a začala stoupat. 
Goodwill s Alexi na palubě nabrala kurz k jejímu zatím nejtěžšímu cíli. 
 
Klub Brick, Zeltros. Několik desítek lidí sedělo u stolů a pozorovalo tančící dívky uprostřed parketu. 
Bavili se mezi sebou, prakticky nereagujíc na to, že nedaleko odsud probíhá válečné dění. Mezi nimi 
byli i dva zamračení mladí Zeltroni přezdívaní Ice a Ace, měřící si nezastřeným pohledem dvojici 
výrostků, kteří se motali kolem několika dívek. Ice pokývl hlavou, Ace se zvedl a oba výrostky s 
falešným úsměvem chytl za ramena. Výrostci reagovali podrážděně.  
 
Vysoký Ice vytáhl nůž a přiložil ho ke břichu výrostka, kterému se ihned objevily v očích známky 
zděšení. Druhý chlapec chtěl zakročit, ale nedostal šanci, nižší Ace ho chytil rukou kolem krku a zvedl 
do vzduchu. Odešli si s nimi promluvit stranou. 
 
Čtveřice zmizela v nejbližších dveřích. Kdyby kdokoliv vešel do dané místnosti, uviděl by, jak Ice drží 
nůž u krční tepny výrostka a po několika ranách do obličeje ho nechává sledovat výprask, který Ace 
dává tomu druhému. Ice mu sdělil, že tohle je jejich území a na něm násilníky nestrpí.   
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Rozrazily se dveře, v nichž stála ženská postava. Ace přestal mlátit do druhého výrostka, který se už 
pomalu jen cukal v kaluži krve. Byla to Dee. Měla pro Ace a Ice misi. 
 
Císařský palác, Coruscant. Punax visel bůhvíjak dlouho, necítil už prakticky žádnou část těla, 
nedostatek krve mu bránil aktivně používat jakýkoliv smysl. Neměl už žádné pochyby, že cela číslo 69 
bude jeho hrobem a i kdyby pochyboval, bránit se tomu by bylo bláznovství. Po vteřinách odpočítával 
dny i noci, bránilo mu to propadnout úplnému zoufalství. Po několika dnech mučení skončilo a jeho 
mučitel mu přišel oznámit, že další den nastane jeho smrt a Punax se s tím začal smiřovat. S každou 
další vteřinou věděl, že se blíží vysvobození. Kdyby čas vnímal jinak, čekáním by zešílel. Po odchodu 
mučitele, bratrova učedníka Sceletona, Punax osaměl. Ale jen na chvíli, brzy ucítil, jak mu někdo 
klepe na čelo. Jemně, ale provokativně, pročež vzhlédl. Dotyčný měl světle modrou masku s bílými 
znaky – písmeny, která Punax v životě neviděl.  
 
Muž se představil jako Agnis. Slyšel, že jeho vzkaz dovedl Punaxe až na Eriadu. Agnis si sundal 
masku a Punax v něm poznal mladíka z kasína v Coronet City. Toho, co zabil Pinga. Prý ho Punax 
hodně zajímá – ale hlavně se mu nelíbí jeho spolupráce s UTC. Punax se ho zeptal, co mají Rylothští 
Sithové společného s Manarem, ale Agnis na to neodpověděl. Začal Punaxe provokovat, ten ho 
vyzval na souboj muže proti muži. S tím ale Agnis nesouhlasil, stejně neměl klíče od pout. Sdělil mu, 
že si rád počká, až ho císař zabije. Agnis pak sdělil, že brzy bude polovina galaxie hořet. Zabijí prý 
všechny, na kterých Punaxovi záleží, stejně jako zabili Treforka. Punax byl odhodlán Agnise zabít. 
 
Agnis se otočil a odešel. Punax ho chtěl zastavit, ale nebylo jak, byl bez sil. Nechali ho tam viset ještě 
tři hodiny, než ho přišel někdo zkontrolovat. Obyčejný voják Říše vstoupil do cely 69 a Punax zadržel 
dech, aby naznačil smrt. Přišel blíž, aby se ujistil, v jakém stavu se vězeň nachází. Když se přiblížil 
dostatečně, Punax trhl hlavou dopředu a ranou čelo na čelo ho srazil na zem. Chtěl sáhnout po 
zbrani, která mu vypadla z ruky, ale pomocí Síly ji Punax posunul po podlaze do rohu místnosti. 
Vzápětí mu z kapsy vylétly klíče od cely a skočily Punaxovy do ruky. Než stihl zareagovat, Punax 
odemkl pouta na rukou a spadl na zem. Voják se zvedl a přeběhl ke zbrani, kterou mu ale do obličeje 
nestačil namířit, jelikož ji Punax chytil oběma rukama a nedovolil mu ji zvednou výš než nad pas. 
Voják ho odstrčil ramenem a tentokrát se dostal do šance vystřelit. Punax ho nenechal, popadl ho 
pomocí Síly a odhodil ho na stěnu, do které udeřit zády a po pádu podél stěny padl na hlavu. Zůstal 
nehybně ležet, zbraň se zlomila. 
 
Punax odemkl celu a vyšel ven v oblečení onoho vojáka. Nutno říct, že jakmile se přiblížil k výtahu, 
stráži bylo jasné, že to není jejich kolega. Oba vojáci vystřelili, ale Punax se sklouzl a Sílou jim přitiskl 
zbraně k tělu, pročež nedokázali střílet znovu. Omráčil je a vyjel výtahem do patra, kde čekal, že bude 
nejsnazší útěk. Když se dveře otevřely, vešel do místnosti, kde byli jen čtyři muži, tři u stolu uprostřed 
místnosti, čtvrtý nad nimi na schodišti. Výtah se zavřel a odjel pryč, pročež Punax svou volbu patra 
nemohl změnit. Tři muži se otočili a Punax dostal pocit, že je odněkud zná – jednoho z nich totiž 
poznal jako vojáka Řádu. Byli to Temní rytíři Jedi, co spadli na scestí. Ozbrojení světelnými meči. A to 
Punaxe napadlo, že si nezvolil příliš dobře.  
 
Oni ho poznali mnohem bezpečněji. Zažehli světelné meče a vrhli si na něj všichni najednou. 
Prostředního z nich Punax odhodil o několik metrů dál a toho, který ho dosáhnul první, odkopl na zeď, 
aby měl prostor na manévrování. Vyhnul se meči zbývajícího Temného Jedie a udeřil ho do obličeje. 
Otočil se a upadl na zem, vzápětí však přilétl další a zkusil Punaxe seknout tak, aby se nedokázal 
vyhnout. Ten však zastavil jeho úder Sílou a zlomek vteřiny se přetlačovali. Další dva se zmátožili a 
chtěli udeřit také, všichni však svou činnost zastavili. Důvod byl jasný – čtvrtý voják, co čekal nahoře 
na schodišti, dopadl s hlasitou ranou mezi ně. S prostřelenou hlavou.  
 
Celé dění se proměnilo v peklo. Punax i jeho protivníci se rozprchli před smrští střel, která zaplnila 
místnost. Nebyl čas na malé souboje, šlo o holý život. Po chvíli si Punax uvědomil, že ho nic 
nezasáhlo, střelba nemířila na něj. Zato všichni Temní Jediové leželi na podlaze, mrtví. Zvedl hlavu a 
uviděl několik vojáků ve zbroji, kteří scházeli po schodech dolů do místnosti. Jeden z nich promluvil do 
vysílačky. Byl to Ice. Ohlásil, že jednotka Wonder nalezla subjekt.  
 
Mířili na Punaxe, ale nestříleli. Tihle nebyli od Sithů, to bylo více než jasné. S Icem tu byl i Ace. 
Nečekali, že bude mít Punax potíže. Punax chtěl vědět, kdo je poslal. Ace mu vysvětlil, že „jeho holka“ 
a že nyní dělají pod UTC, protože platí dobře. Punax jim řekl, že chce zabít císaře a ještě jednoho 
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muže, ale Ice sdělil, že to není možné. Jednotka Wonder má jen dva členy – je samotné. Víc než 
dvacet sithských válečníků už dnes zabíjet nehodlají. Rozhodně se nechtějí postavit celé armádě.  
 
Namířili Punaxovi pušky na hlavu a jemu bylo jasné, že na výběr už nemá. Každopádně byl rád, že 
Dee zareagovala a poslala pomoc. Šli cestou nejmenšího odporu, jednotka Wonder zabíjela jak 
nejméně mohla. Vždy to bylo rychlé a tiché. Palác opustili chodbami, o kterých Punax kdysi řekl Titanii 
a ta nejspíš dala informace k dispozici i Dee. Ice měl k dispozici jedno z nejlepších plavidel, co Punax 
kdy viděl, hlavně bylo dokonalé na infiltraci. Za půl hodiny už zmizeli z Coruscantu. 
 
Útočiště. Po cestě se Punax snažil oklepat jak ze smrti bratrů, tak ze samotného mučení. Myšlenky na 
všechny tlačil tak daleko do hlavy, že se k nim pomalu ani nebyl schopný dostat. Díval se na svou 
hruď a viděl desítky nových jizev, stejně jako na dalších místech těla, viděl své chybějící prostředníčky 
a sám se divil, že žije. Plavidlo dosedlo na přistávací plochu Útočiště. 
 
Punax vystoupil a hned mu přispěchali na pomoc Strážci, v jejichž čele stáli Aslon a Vul. Mávnutím 
ruky všechnu pomoc odmítl a jediná, kdo ho zachytila, byla Titania. Vyčetla mu, že lehkomyslně 
spoléhal na to, že Xenon bude chtít dodržet posvátné rituály. Punax si nechal připravit loď k letu na 
Arkanii, kde si ho žádají.  
 
Šel do velitelské části budovy, kde dosedl na postel své kajuty. U pracovního stolu se na židli opírala 
Dee. Punax se už bál, že ji neuvidí, že neuvidí nikoho z nich. Pro Dee to však nic nebylo, jen musela 
vyplatit jednotku Wonder. Zvedla se a odešla pryč z místnosti. Punax si lehl na postel a hodně rychle 
usnul. 
 
Mezitím na Zakuulu. Arrys přikázal Gohmemu, aby letěl za Malumem. Gohme si začal balit na cestu, 
Arrys mu dal jeden ze svých dvou světelných mečů. Vysvětlil mu, že jeho čas nadešel. Arrys ho naučil 
jen základy boje, vším ostatním bude muset projít sám.  
 
Když Gohme odletěl, Arrys vytasil svůj druhý meč. Věděl, co ho čeká. Rebelové stále nepřestávali 
útočit. Věděl, že zde zemře. Vrátil se do knihovny, kde trávil nejvíce času. Zde všem nepřátelům 
ukáže, co je to strach. 
 
Již to bylo dlouho, co Legie vstoupila do otevřeného konfliktu a připojila se k jedné z aktivních stran. 
Byly to roky. Většinou svého cíle dosahovala mimo zraky ostatních větších hráčů, většinou se jednalo 
o tajné operace, lov cílených osob či partyzánskou válku. Za ty roky své aktivity však celá organizace 
nabyla až nadprůměrné síly, tudíž mohla vystoupit proti mnohem silnějším protivníkům, než tomu bylo 
dříve. Za těch deset let, co Kasneir Velmer pro organizaci pracoval, to byl neskutečný posun. A nikdo 
mimo členy Legie nevěděl o síle organizace, což bylo její výhodou.  
 
Stál na kapitánském můstku Unrelenting. Byla to jedna z mála větších lodí z řad Legie, jež nyní byly v 
galaxii aktivní. Před ním na obzoru se v záři slunce nacházela planeta Kowak, náležící Zlaté říši. Před 
ní se do útočné formace shromažďovala flotila lodí hodlající planetu ubránit.  
 
A proto tu Velmer byl. On vedl svou flotilu do další bitvy. Jeho lodí bylo zhruba stejně, jako měl 
nepřítel, takže se situace schylovala k víceméně vyrovnanému boji… Lodě Legie se shromáždily na 
křídlech Unrelenting s mírným předstihem, zbytek se rozprostřel, aby mohl vzápětí protivníka obklíčit, 
až dojde ke srážce stran.  
 
Proto tu byl. Nebyl žádný posel ani politik. Byl voják, který prostě dělal svoji práce. A očividně ji dělal 
dobře. Pokynul pilotům, aby zahájili palbu. Vzhlédl a pozoroval, jak se proti nepřátelské flotile na 
obzoru řítí roj zářících paprsků. Z druhé strany ten pohled určitě nevypadal tak úchvatně. Oponent 
vzápětí zareagoval, zatímco se do něj zakously střely Legie. Obzorem problesklo několik explozí 
prvních zničených lodí. Legie pokračovala v palbě, nicméně zastavila svůj postup. Celá flotila se 
zastavila a z místa odstřelovala flotilu Zlaté říše, jež se blížila.  
 
Velmer se pousmál. Válka se nedá hrát čestně. Jistě, existují v ní určitá oběma stranami přijímaná 
pravidla, která se svým způsobem respektují, ale jsou pouze pomyslná. Válka jako naprosto zrůdná 
záležitost je situace, v níž neplatí pravidla ani morálka. Je to konflikt samotné lidskosti, kdy platí právo 
silnějšího a vše, co vás dovede k výhře, je dovoleno. A on si to vlastně užíval. 
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Z boku flotily Zlaté říše se vynořilo masivní plavidlo. Téměř dvojnásobně velké jak Unrelenting. 
Speciální křižník, nesoucí označení Hammer, prorazil do nepřátelské řady a za doprovodu palby své 
artilerie ji snadno ničil. Netrvalo ani chvíli a z vyrovnané řady lodí Zlaté říše zbyl pouze pás šrotu. 
Hammer pokračoval v letu, načež zmizel v hyperprostoru.  
 
Velmer předal pokyn lodím, aby pokračovaly na Kowak a obsadily jej. Sám si promnul ruce a přikázal 
pilotům, aby jej přesměrovali k planetě Odessen. Dle rozkazů se měl přesunout právě na toto místo, 
zbytek už nebude pod jeho pravomocí. Za Unrelenting se zařadily další křižníky. Lodě vstoupily do 
hyperprostoru a pokračovaly vůči svému cíli. 
 
Coruscant, císařská knihovna. Darth Sceleton, temný císař, seděl u velkého kulatého stolu a studoval 
moudrost dávno ztracených Temných pánů. Mistr Sceletonovi přísně zakázal pátrat po jeho původu a 
po počátcích válek. Věděl tak jen, že je prodlouženou vůlí svého pána, který je vládcem všeho kolem, 
toť vše. Měl sice základní představu o galaxii, ale o minulosti Sithských pánů nevěděl zhola nic. A to 
hodlal napravit. Knihovna Jediů, i se všemi daty, zůstala uchráněna, když Xenon, zcela sám, vyvraždil 
celé osazenstvo Chrámu.  
 
Sceleton trávil hodiny a hodiny přehráváním starobylých holocronů, v kterých nalezl i záznamy a 
souřadnice tajuplné planety, kterou před ním Xenon skrýval – Korriban. Brzy se ponořil do pečlivého 
studia o své domovině. Konečně se také dozvěděl, co je vlastně zač – Sith: rasa, která byla 
předurčena, aby vládla galaxii. Knihovna sloužila jako provizorní sklad či tajná skrýš k úschově 
nejrůznějších sithských artefaktů, které sem císař dovezl. Všechno to byla strašně vzdálená minulost, 
ale Sceleton nepochyboval o pravdivosti dávných run. Věděl, že aby celá galaxie poznala, co jsou 
Sithové zač, potřeboval armádu. Ne nějaké tupé droidy, kteří stejně všechno zpackají, a představa 
lidských legií se mu také nezamlouvala.  
 
V knihách o svých velkých vzorech, jako byl Naga Sadow či Marka Ragnos, se dočetl o hrůzných 
rituálech, při kterých Temní lordové dokázali se Sílou skutečné divy. Fascinovaly ho praktiky jako 
Sithská bouře, Myšlenková bomba či Hltač duší. Jako první se začal, dle starobylých svitků, učit 
techniku Bitevní meditace. Dlouhé dny a temné noci tak strávil studiem. Jeho moc rostla. Pořád ho 
však tížila otázka císařské armáda. Je sice velká a má dost možná jedno z nejlepší vybavení, ale proti 
celé galaxii to pořád bylo málo. Loděnice Mon Calamari vyráběly jeden špičkový koráb za druhým, 
ale… jeho sen o armádě Sithů to nesplňovalo.  
 
Když zase jednou zabruslil do dějin Ligy, kdy ještě byla Galaktickou republikou, nalezl záznamy o 
dávném konfliktu jménem Klonová válka. Jeho pozornost upoutala planeta, z níž vše vzešlo: Kamino. 
Když její jméno zadal do počítače, uprostřed stolu se objevil trojrozměrný obraz planety a vedle ní 
humanoidní tvor s dlouhým krkem a malou hlavou. Patřila Lize a jednalo se o hlavní klonovací závody 
ve známém vesmíru. Klonovací technologie firmy Arkanian Microtechnologies, kterou Sithové často 
z nouze využívali, byla ve srovnání s tím primitivní. Sceleton ví, že nesmí jednat ukvapeně, ale ztrácet 
čas už vůbec ne.  
 
Na stůl před císaře vyskočila jedna z jeho Tuk'ata bestií. V tlapách si přidržovala ožranou lidskou 
lebku a s mlaskáním ji olizovala. Hlava patřila seržantovi, který měl tu smůlu, že na něho připadl los a 
on musel císaři oznámit Punaxův útěk. Sceleton tehdy strašně zuřil. Okamžitě pustil vodítka monster a 
ty ho roztrhaly na kusy. Nebožákovy ostatky se doposud válely v koutě knihovny. Oba tvorové Tuk'ata 
byly snad jedinými bytostmi v galaxii, na kterých císaři záleželo. Stále pročítal svitek a zvíře pomalu 
hladil.  
 
V tom se otevřely dveře a do místnosti vstoupila mladá, stroze oděná Twi'lečka. Sloužila Sceletonovi 
od té doby co procitl k životu. Byla otrokyní, ale Sceleton ji nevyužíval jako obvyklé nevolníky – rád se 
s ní spíše tělesně uspokojil. Oba Tuk'ati vztekle zavrčeli, ale Sceleton je odvolal do kouta. Sceleton na 
otrokyni křikl, že ji nyní nevolal. Neměl teď náladu. Ta však jen přišla sdělit, že si s ním přeje mluvit 
Velkomoff. Sceleton si promnul obličej. Opravdu teď na politické řeči neměl náladu.  
 
Než stačil doříct větu, ve dveřích se objevil Onbelik. Sceleton otrokyni přikázal, aby odešla. Jakmile 
Tuk'ati zavětřili Velkomoffa, okamžitě k němu vyrazili za doprovodu děsivých skřeků. Prvního ještě 
císař stačil chytit za ocas, jeho soukmenovce nikoli. Stačil povel a zvíře se stáhne, ale Sceleton věděl, 
že tak se aspoň ukáže, jakou má Onbelik v jeho hře cenu.  
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Velkomoff necouvnul do chodby, ale vzpřímil se a zdvihnul pravou ruku. Bestie zatáhla ocas mezi 
nohy a s kňučením se odplazila do stínů. Sceleton jen udiveně povytáhl obočí, ale mlčel. Oba muži se 
od sebe tak strašně lišili. Onbelik měl na sobě elegantní, těžký kožený kabát, zatímco Sceleton byl 
oděn jak do ringu. Xenon vždycky na Onbelika nedal dopustit, ale Sceleton už mockrát přemýšlel, že 
ho nahradí. Musel však uznat, že tohle na něj udělalo dojem.  
 
Onbelik věděl, že Punax utekl a že za to dvaadvacet důstojníků zaplatilo životem. Požadoval uvolnění 
části flotily pod jeho velení, aby mohl provést útok na Belsavis. Galaxie si tak znovu připomene, co je 
Sithská říše zač. 
 
Sceleton chvíli přemýšlel a pak mlčky přešel k holoprojektoru. Mávnutím ruky ho zapnul a před nimi se 
zjevily čtyři postavy – admirálové. Kníratý admirál Crix, nadějný mladík Serus, urostlý Mon Calamari 
Ariel a legendární Thisspiasian Rito Rancisis. Sceleton souhlasil. Onbelikovi přidělil vlajkovou loď 
Emperor's Hand a admirála Petersona se třemi loděmi. On sám plánoval zaútočit na Kamino se 
šestnácti křižníky. Zbylých devět admirálů bude hlídat centrum říše. Sceleton se odmlčel a natáhl k 
Velkomoffovi ruku. Bude mu ctí s ním srazit galaxii na kolena. Onbelik podal císaři ruku a plány se 
daly do pohybu. Sceleton zasunul svůj řeznický nůž, který měl za zády připravený vrazit Onbelikovi do 
hlavy, zpátky do pochvy. Jednou ho však stejně zabije. Totéž si však pomyslel i Onbelik a blaster za 
zády, kterým byl připraven střelit Sceletona do hlavy, zasunul zpátky do pouzdra. 
 
Onbelik stál na můstku vlajkové lodi své flotily – Emperor's Hand. Plula vysoko nad planetou Belsavis, 
spolu s dalšími čtyřmi křižníky. Onbelik rozkázal přeskupit se do bojové formace. Křižníky byly brzy 
rozmístěny a čekaly na příkaz k útoku. Onbelik se posadil do luxusního koženého křesla a rozkázal 
bombardovat hlavní střediska planety. Současně ze všech křižníků k povrchu slétaly výsadkové týmy 
vojáků, vozidel a děl. Z odvrácené strany planety se mezitím přisunula velká flotila složená s mnoha 
starých lodí, zřejmě opravených vraků z dob Staré Republiky. Všechny lodě Sithské říše se ocitly pod 
palbou a Onbelik se jen tak tak stihl zachránit z můstku skokem do výtahu.  
 
Nechal se dovézt až do nouzového střediska lodi a zavolal do nejbližších základen pro posily. Po 
chvíli byla zpráva odeslána a Onbelik opět odběhl o několik palub níž, do hangáru, kde nastoupil do 
nouzové výsadkové lodi. Loď vyletěla z hangáru a Onbelik sledoval, jak vlajková loď mizí v masivní 
explozi spolu s další menší lodí.  
 
Sotva výsadková loď vstoupila do atmosféry, byla hned zasáhnuta pozemním dělem. Pilot ohlásil 
zásah levého křídla a rychlou ztrátu kontroly. Loď se stále přibližovala k povrchu. Onbelik se připravil 
na výskok ve vhodný okamžik. Zhruba 100 metrů nad zemí poletovaly stíhačky planetární obrany a 
stíhačky Říše. Pomocí smyslů odhadl situaci, které rychle využil a skočil do otevřené kabiny 
nepřátelské stíhačky. Pilota zlikvidoval a se stíhačkou v klidu dosedl na ledový povrch planety. Za 
sedadlem byla skříňka s teplým kabátem určeným pro místní mrazivé prostředí. Pro jistotu si vzal ještě 
oteplovací masku a světlici. Vylezl z letounu a běžel k jednomu z místních džunglových kráterů.  
 
V tu chvíli umíralo po celé planetě mnoho lidí. Na chvíli se zastavil a uskočil před padající sithskou 
lodí. Loď však dopadla relativně hladce a tak rychle vlezl dovnitř. Uvnitř se zvedali rozklepaní vojáci, 
kteří se vzpamatovávali. Onbelik vojákům přikázal vzít lano k sestupu do džungle. Pětice vojáků se 
vyzbrojila a nachystala k boji. Vylezli a svižně pochodovali ke kráteru. Onbelik si vytáhl z kapsy 
komunikátor a snažil se dovolat na oběžnou dráhu planety. Po chvíli se to zdařilo a dozvěděl se o 
ústupu lodí planetární obrany. Přikázal přistoupit k fázi 2.  
 
Přiblížili se ke kráteru a lano zachytili za pevný kus ledovce. Spustili se dolů a zhruba po 200 metrech 
dosedli na balkoně rozpadlé pevnosti, která kdysi byla hlavním centrem věznice. Vstoupili do budovy a 
viděli staré středisko, kde byla zastaralá pouze technika, ale okolí bylo v pořádku. Zapnul starý 
komunikátor a přikázal všem jednotkám se dostat do tohoto kráteru. Onbelik tušil, že se blíží krutá 
válka o planetu. Síly byly vyrovnané, i když to, co Říše vybudovala zhruba za měsíc, získala planeta 
za 3000 let.  
 
Po půl dni bylo přes 95 % mužů v kráteru. Rozkázal znovu vybudovat komplex věznice a také luxusní 
velitelskou budovu. Jeho plán byl pomalý, ale efektivní. Pomalu obsazovat celou planetu, kousek po 
kousku. Na orbitě nechal budovat vesmírnou stanici, která měla jediný cíl: vytvářet speciální štít, který 
byl schopen vyřadit každou nežádoucí loď. Z provizorního střediska vyslal informaci všem 
dodavatelům materiálů a započal výstavbu celoplanetárního vězení. 
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Flotila nové Unie svobodných systémů vyletěla z hyperprostoru. Její dominantou byl obrovský křižník 
Super Dark Destroyer. Okolo planety Lamaredd byla blokáda z flotily Zlaté říše. Velkoadmirál Ztron 
kontaktoval Super Dark Destroyer, jehož posádku nyní tvořili pouze droidi. Přikázal jim, aby zaútočili 
plnou sílou na blokádu planety. Loď i její posádka budou obětovány. 
 
Loď následně zaútočila. Štíty fungovaly na plno, odolávaly koncentrované palbě flotily Zlaté říše. 
Super-laser ničil jeden křižník za druhým, k tomu mu pomáhaly i vedlejší turbo-lasery. Po nějaké době 
byla většina blokády zničena. Následně štíty Super Dark Destroyer přestaly fungovat a křižník byl 
zcela zničen.  
 
Ztron následně vydal rozkaz, aby flotila Unie zaútočila na zbylé lodě. Za několik minut byla blokáda 
zničena. Tisíce droidů a vojáků byly vysazeny na povrch planety, kde zničili všechny základny Zlaté 
říše. Planeta byla plně obsazena. 
 
Hologram Prezidenta Erda Irustsise se objevil na každé planetě patřící Unii. Erd prohlásil, že 
Galaktická liga je zkorumpovaná a že se blíží její konec. Její metody a činy jsou nesprávné. Erd se 
oficiálně vzdal svého senátorského křesla a sdělil, že následná spolupráce s Ligou bude minimální. 
Unie svobodných systémů ochrání galaxii před Sithy i bez pomoci Ligy.  
 
V Unii byla založena Vládní rada tvořená vůdci bývalého Odboje a planet ovládnutých Unií. Mezi 
novými členy byli vůdcové planet Pzob a Rothana. 
 
K Malumovi dorazil Gohme a prozradil mu zprávy o jeho pánovi Arrysovi. Celá říše byla zmítaná 
chaosem a Erdeg dále pokračoval. Malum byl připraven svou planetu bránit do posledního muže.  
 
Všichni jeho spojenci byli buď mrtví, nebo k tomu měli hodně blízko. Malum měl ale už připravený 
plán. Hluboko pod povrch byly nakladeny nálože, které dokázaly celou planetu roztrhat na kusy, 
pokud by selhala obrana. 
 
Malum předstoupil před lid s medailonem v ruce a započal svou řeč. Jejich mladá říše lační po krvi 
svých nepřátel. Čeká je velká zkouška a každý bude ochoten obětovat svůj život, neboť to je to 
nejmenší. Malumovu bývalému žáku vždy něco scházelo. Byla to víra a síla řeči někoho motivovat a 
připomenut mu proč bojuje. Jeho lidé jsou hnaní strachem, ale obyvatele Zlaté říše žene něco většího. 
Poznali dobro a zlo a umějí ho rozlišit. Nyní musejí využít tuto sílu. Není snad údělem člověka, aby se 
obětoval pro své ideály? Ideály a ambice Maluma a jeho poddaných jsou stejné. Skrze moc, kterou v 
sobě Malum drží, tuto pohromu přemůžou a znovu začnou růst. V jejich žilách proudí svatá krev, je 
jejich osudem zvítězit!  
 
Malum se vrátil do svého paláce a promluvil k Indi Sarahie. Dal jí poslední úkol. Erdeg bude při svém 
útoku nejzranitelnější. Pokud padne on, tak i všichni kdo ho následují. Je to Malumův úděl, aby se 
s ním naposledy utkal. Pokud nepřežije, chtěl, aby stiskla detonační tlačítko. Planeta bude zničena a 
Erdeg s ní. To bylo Malumovo poslední přání. Nakonec jí předal detonátor. 
 
Hraběnka Indi se s ním rozloučila a odešla. Na počítači ji upoutala došlá zpráva od jejího tajemného 
dopisovatele. Byl to rozkaz. Indie nebyla ráda tím, do čeho se to připletla, ale neměla na výběr.  
 
Tat ležel ve své cele, zíral do zdi a přemýšlel o budoucnosti galaxie a Rhumijské říše. Tat nevěděl, co 
si má myslet – zda je monstrum nebo stroj na zabíjení. Tat se převalil na druhý bok a usnul. Zhruba po 
dvou hodinách se náhle probudil. Slyšel divný hlas v hlavě, kterému nešlo rozumět, ale postupně se 
srozumitelnost zvyšovala. Nakonec ho slyšel jasně – byl to Erdeg. Telepaticky se s ním spojil, aby mu 
sdělil, že je součástí jejich plánu Perseus a aby co nejdříve odletěl na Borosk, kde začne jeho výcvik. 
Stane se Erdegovým učedníkem, rytířem řádu Irustsis. 
 
Flotila Ligy a Ráje Síly dorazila k planetě Thustra. Sotva vystoupila z hyperprostoru, ligové lodě 
zahájily palbu na všechny cíle. Problém byl ten, že sithských lodí tu bylo více, než u Ithoru. Obě strany 
byly početně vyvážené, samozřejmě Liga a její spojenec měli převahu díky Great Victory.  
 
Cass zavolal Braeho, který rychle přiběhl ze své pracovny. Prolétl očima bitevní pole a rychle 
lokalizoval vhodné místo k útoku. Pak Cassovi opět předal velení a chystal se na výsadek. Cass ho 
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však varoval, že orbita ještě nebude dlouho zajištěná. Brae však neměl času nazbyt. Cass se rozhodl 
vyslat s ním několik stíhaček, aby měl alespoň nějakou obranu. 
 
Brae přiběhl do hangáru, kde již čekala jednotka čtyřiceti Stormtrooperů a také droid L3.  Nyní tu byla i 
dvojice kráčedel AT-PT. Stormtroopeři na jeho rozkaz napochodovali do člunu třídy Kappa, stejně jako 
obě vozidla. Kappa měla speciální transportní prostor přesně pro ně. Brae a L3 vběhli jako poslední a 
člun vyletěl z hangáru. Namířil si to přímo na povrch, k hlavní sithské základně. Bitva již zuřila naplno. 
Sithové posílaly své stíhačky, ale Liga též. Křižníky si udržovaly odstup, ale byly nuceny provádět 
úhybné manévry, takže linie stejně začala být brzy nepřehledná.  
 
Sithské stíhačky člun chvíli ignorovaly, ale pak si ho jedna všimla a vrhla se na něj jako žralok. Když 
už to vypadalo, že dostane zásah, sithská stíhačka explodovala. Skrze ohnivou kouli a oblak trosek 
proletěla šestice TIE Interceptorů a připojila se do formace kolem člunu. 
 
Kappa letěla k planetě maximální rychlostí, doprovod s ní držel krok. Vstoupila do atmosféry. 
Doprovod ihned zahájil palbu na obranné pozice kolem základny. Vypukl chaos. Hned jak Kappa 
dosedla na povrch, vyběhli z ní Stormtroopeři i obě AT-PT. Palba Sithů však byla hustá. Dva 
Stormtroopeři padli mrtví, hned jak se nohou dotkli země, ostatní se začali krýt. AT-PT střelbě 
pěchotních pušek snadno odolávaly, alespoň prozatím.  
 
Stormtroopeři začali kolem házet dýmovnice a vést krycí palbu. AT-PT spustily automatickou palbu ze 
svých těžkých rychlopalných blasterů. TIE Interceptory mezitím létaly kolem a prováděly příležitostné 
nálety proti všemu, co mohlo pozemní oddíl ohrozit.  
 
Brae, droid a část Stormtrooperů vyrazili kupředu, přímo ke vchodu do základny. Koncentrovaná palba 
granátometů AT-PT zničila dveře, takže mohli vběhnout rovnou dovnitř. Vnitřek byl plný vojáků. 
Stormtroopeři stříleli, zatímco se Brae a droid kryli za rohem. Teprve nyní si Brae uvědomil, že je 
vlastně neozbrojen. Byl příliš horkokrevný… ale neřešil to. Byl tak blízko. Nemohl si dovolit propásnout 
šanci. 
 
AT-PT přišly až ke dveřím a vnitřek základny pokropily intenzivní palbou. Brae kývnul na jejich piloty a 
přikázal vojákům vejít dovnitř. Mířili do centra databáze, L3 jim ukazoval cestu. Základnou se rozezněl 
alarm. Odpálili dveře a vpadli dovnitř, sithští vojáci nebyli připravení na takto troufalý útok, ale bránili 
se pevně. Další a další Stormtroopeři padali k zemi. V jednu chvíli se pouhé dva metry před Braem 
objevil Sith Trooper. Namířil na něj pušku, ale než si Brae stačil uvědomit, co se právě stalo, nepřítel 
padl s prostřelenou hlavou.  
 
Stormtrooper mu poradil, aby se více kryl. Brae souhlasil a přiklekl k zemi. Objevil se další sithský 
voják. Brae tentokrát duchapřítomně popadl blaster mrtvého vojáka a vystřelil na nepřítele. Padl k 
zemi a Brae se mírně usmál. Bylo to už dlouho, kdy naposledy v ruce držel armádní zbraň, ale výcvik 
v něm stále byl. Stormtrooper ho pochválil. Brae přikázal L3, aby prohledal databázi. Droid se dal do 
práce, zatímco se kolem něj stále střílelo. Vojáci ho bránili. 
 
Sith Trooperů stále přibývalo. Přibíhali z postraních chodeb, stahovali se sem snad z celé základny. 
L3 ohlásil, že zbývá ještě 185 sekund. Stormtrooper z týmu, který hlídal vchod, ohlásil, že nepřátel je 
velmi mnoho. Nemohou se držet věčně. Brae naladil frekvenci Great Victory, Cass mu sdělil, že bitva 
ještě pár minut potrvá. 
 
Náhle do místnosti prorazil další oddíl Sith Trooperů a spustil zuřivou palbu. Stormtroopeři i Brae po 
nich stříleli, ale bylo to obtížné, protože byli nuceni krýt se. Brae spatřil, jak jeden voják proběhl k 
počítačovému terminálu. Neměl zbraň, v ruce držel datapad, který bleskurychle zapojil a začal cosi 
zadávat do holografického rozhraní.  
 
Brae tušil, co chystá. A vůbec nebyl rád. Zařval na něj a spustil jeho směrem palbu, ale ostatní Sith 
Troopeři ho kryli doslova vlastními těly. Brae cítil, jak jeho zlost stoupá. Bez přemýšlení opustil úkryt a 
běžel k vojákovi, přičemž nepřestával střílet. Nepřátelé postupně popadali na zem, zbýval už jen voják 
u terminálu. V tom však Braeův blaster zacvakal naprázdno. Rozzuřeně ho zahodil, přiskočil k 
vojákovi, popadl ho za ramena a odhodil ho stranou. Hologram ukazoval, že do průniku do databáze 
zbývá 50 vteřin, současně bylo zobrazeno velké rudé tlačítko s nápisem SMAZAT DATA.   
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Voják Braeho vzápětí srazil pěstí k zemi, načež chtěl dokončit svoji práci. Brae ho však chytil za nohy 
a prudce je mu podtrhl, takže voják šel k zemi. Brae se vytáhl k terminálu a spatřil, že do prolomení 
zbývá 25 vteřin. Chystal se datapad odpojit, ale nepřítel ho chytil za uniformu a strhl ho zpět na 
podlahu. Ruku natáhl k holografickému tlačítku, ale Brae mu ji chytil a vší silou se ji snažil odtáhnout. 
Zbývalo 10 vteřin. Voják zlostně zavrčel, druhou rukou chytil Braeho pod krkem a začal ho škrtit. 
Velkoadmirál soustředil své zbývající síly. Zbývalo 5 vteřin. Zařval, či spíše zachrčel, jak nejvíc to šlo a 
vrazil nepříteli tu nejsilnější ránu pěstí přímo do obličeje. Bylo to dost bolestivé, vzhledem k faktu, že 
voják měl přilbu s hledím. Ale efekt to mělo. Nepřítel se sesunul na terminál a nehýbal se. 
 
Brae se zhluboka nadechl a zkontroloval svoje zápěstí. Klesl vysílením k zemi. Brae se zeptal na 
status. L3, který byl stále připojen, však ohlásil, že je negativní. Brae chvíli nechápal, co se mu to L3 
snažil říct. Vstal a odstrčil vyřazeného nepřítele z terminálu. Svým tělem zakrýval datapad, jehož 
hologram hlásil DATA SMAZÁNA. Brae frustrovaně zařval a udeřil pěstí do terminálu a klesl na 
kolena.  
 
Jeden ze Stormtrooperů se ho zeptal, co budou dělat. Stále odrážely útoky dalších a dalších 
protivníků. Brae neodpovídal. Byl zcela zdrcen. Ozval se Cass, který sdělil, že ze všech stran se k 
základě stahují jednotky z ostatních pozic. Jsou to stovky mužů a desítky tanků. Budou u nich každou 
chvíli. Brae klečel a ignoroval boj kolem sebe. Zíral do země. Přikázal bránit místnost, dokud nepřiletí 
posily. Tohle ještě nesměl být konec. 
 
Lalkerr celou věc sledoval na monitoru, obklopen vojáky jednotky Hand. Nechápal, proč Brae vypustil 
jen jeden člun a pár stíhaček. Zřejmě šlo o něco důležitého, když takto riskoval. Nicméně Lalkerr 
nehodlal v této bitvě prohrát.  
 
Přikázal vyslat transportní lodě a křižníky v šípové formaci, která prorazí nepřátelskou linii. Křižníky 
tvořily hrot šípu, transportéry letěly za nimi. Palba nepřítele byla tak hustá, že lodě v čele byly téměř 
okamžitě zničeny, ale jejich vraky stále letěly setrvačností kupředu. Křižníky na bocích odolávaly a jen 
tak tak umožnily transportním lodím dostat se skrz. Pak se hned stáhly. 
 
Lalkerr kontaktoval Great Victory, aby si promluvil s velkoadmirálem. Na hologramu se však objevil 
komandér Cass. Lalkerr mu ohlásil, že vyslal armádu, aby zachránil ten výsadek. Také se chtěl 
Braeho zeptat, proč tak riskuje. Cass mu však sdělil, že Brae je na palubě toho člunu, což Lalkerra 
dosti nepříjemně překvapilo. Málem Sílou rozdrtil opěrky rukou svého velitelského křesla. Admirál by 
neměl opouštět svoji flotilu. Nicméně byl odhodlán Braemu pomoci. 
 
Lalkerr se podíval na detail oné základny. Viděl, jak se k ní ze všech stran blíží nepřátelské jednotky. 
Byly jako hmyz, který se slézá k mrtvole. Když pak sklonil zrak k jinému monitoru, aby zkontroloval 
vzdálenost transportních lodí od povrchu, dostal nápad. Vydal rozkaz, aby transportéry pomocí 
vlečných paprsků zachytily trosky křižníků a navedly je na základnu. Jeden z vojáků Hand namítl, že 
Brae a jeho tým budou doslova pohřbeni pod troskami. Lalkerr vysvětlil, že výsadek armády bude trvat 
nějakou dobu – nestihla by nepřítele zastavit. Trosky však v okolí základny vytvoří bariéru, která 
postup nepřátele zpomalí. Při tom navíc nějaké jeho jednotky zničí. 
 
Lalkerr znovu kontaktoval komandéra Casse a přikázal mu, ať varuje Braeho, aby se schoval co 
nejhlouběji do základny. Potom má zaměřit palbu na sithské křižníky, které se budou snažit transportní 
lodě zastavit. Má vyřadit jejich motory a štíty, jejich posádky se pak možná vzdají. Lalkerr by také rád 
získal nějakou kompenzaci za své ztráty. 
 
Brae a jeho vojáci se zoufale bránili dalších několik minut. Pak se ozval komandér Cass a varoval ho, 
aby se přesunul hlouběji do základny. Brae chtěl namítnout, že hlouběji to už nejde, ale spojení začalo 
být silně rušené.  
 
Za pár minut se základna začala otřásat. Pak znovu a znovu. Otřesy byly stále silnější a intenzivnější, 
doprovázené ohlušujícím burácením. Brae si myslel, že je to orbitální bombardování, ale jako bomby 
to neznělo. Ze stropu místnosti začaly padat různé součástky, výztuže se deformovaly, pak vypadlo 
osvětlení a po chvíli i dodávka elektřiny. Ve zdech i podlaze se tvořily trhliny, počítačové terminály 
padaly. Otřesy a rámus se už téměř nedaly vydržet.  
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O šest hodin později. Brae a zbývající Stormtroopeři byli v místnosti, ze které nebylo úniku. Chodby 
byly zasypané sutinami a výztužemi. Nepřátelé ale jakoby zmizeli. Všude bylo až nepříjemné ticho a 
klid. Jediné osvětlení zajišťoval droidův malý reflektor. Spolu s Braem se snažil kontaktovat loď, ale 
něco je stále rušilo.  
 
Pak došlo ke krátkému výbuchu, místnost se mírně otřásla. Vojáci namířili zbraně do chodby, odkud 
se ozval. L3 tam obrátil svůj reflektor. Další a další výbuch. A pak se náhle sutiny v jedné z chodeb 
sesypaly. Vojáci se připravili k palbě. Ozval se hlas komandéra Casse. Vstoupil dovnitř, následován 
oddílem Stormtrooperů. Vysvětlil, že nemohli přijít dřív, protože museli zastavit útočící armádu. 
 
Když všichni vyšli ven z budovy, Brae spatřil, že celé okolí základny je pokryté troskami lodí, některé z 
nich stále hořely. Všude ležely mrtvoly sithských vojáků a vraky tanků, rozházené tlakovými vlnami a 
zasypané hlínou. Byla to scéna naprosté zkázy. Otočil se a spatřil ulomenou příď jednoho z 
Lalkerrových křižníků zabodnutou do budovy. Na pár místech z ní šlehaly velké elektrické výboje. To 
ona způsobovala to rušení. Po nebi létaly ligové stíhačky a výsadkové lodě, po zemi se přesouvali 
Lalkerrovi droidi.  
 
Planeta byla zajištěna. Několik pozic ještě bylo bombardováno, ale to už nebude problém. Brae i s L3 
zamířil k transportéru Kappa, který jako zázrakem přežil bez větších škod. Cass ho však zastavil. 
Namítl, že hodně vojáků i členů posádky tady dnes padlo, Brae sám riskoval vlastní život, ztratili 
desítky stíhaček, čtyři křižníky mají těžká poškození, Great Victory jich má taky pár, nemluvě o flotile 
Lalkerra, která o nějaké lodě přišla zcela, jak je možné vidět okolo. Cass chtěl vědět, o co Braemu jde. 
 
Brae chvíli na Casse vrhal zlostný pohled. Přikázal mu připravit flotilu k odletu na planetu Sluis Van. 
Cass se na chvíli zamyslel. Ta planeta nebyla na jejich seznamu. Nechápal, proč je útok veden na 
planetu, která členem Galaktické ligy nikdy nebyla. Cass si myslel, že osvobozují ligové planety od 
sithské okupace. L3 mu vysvětlil, že je to velitelství Sithské flotily pro celý sektor a významná loděnice. 
Cass protestoval, že planeta bude těžce bráněná. Lalkerr s tímto krokem už nemusí souhlasit a bez 
jeho pozemní armády ji zajistit nedokáží. Brae se zastavil, ani se neotočil. Řekl Cassovi, aby 
Lalkerrovi vyřídil, že tu planetu si může nechat. 
 
Systém Coruscant. Na palubě hvězdného destruktoru v kajutách pro velitele útoku, seděl v křesle 
císař – Darth Sceleton. Před sebou měl spuštěnou prezentaci o aktuálních konfliktech v galaxii. Už 
slyšel o velkoadmirálovi Ligy a jeho triumfech, ale proti Síle, jeho Síle, nemohl stát. Za velkým kulatým 
oknem se zatím formovaly křižníky a za pár hodin bude vše připraveno na odpočet pro skok. Byla to 
slušná vojenská síla, ale Kamino bude jistě i pro šestnáctku destruktorů tvrdý oříšek. Sceleton měl 
však svou tajnou zbraň, pečlivě uschovanou v hangáru vedoucího korábu. Až bitva započne, ukáže 
svou plnou moc.  
 
Sceleton přepnul na zprávy o konfliktu mezi dvěma mocnostmi, o kterých se dozvěděl teprve před 
nedávnem. Těšil se, že takhle se jeho nepřátelé zničí navzájem. Nějaká ubohá „Unie“ proti ještě 
ubožejší Zlaté říši. Byl by o to hned ztratil zájem, když v tom naladil cenzurované vysílání, které mu 
přinesl důstojník, když byl ještě v paláci. Ten nešťastník byl už dávno popraven, když se Sceleton 
rozzuřil po Punaxově útěku. Obraz se třásl, ale bylo vidět postavu v krásné zbroji, o které se 
Sceletonovi mohlo jen zdát. Byly slyšet i tlumená a částečně rušená slova – prohlášení o začátku Unie 
svobodných systémů, ale to bylo vše.   
 
Vztekle vstal, přešel k oknu a pozoroval hvězdu Coruscant Prime. Cítil to, takovou moc. Stejný pocit 
měl naposledy na Kalee, když Domikro zmizel v oblaku kouře. Zlatá říše musí zvítězit, jinak se tento 
netvor dostane až k Sithům. Ta zbroj a helma, kterou měl, byly stejné, jaké viděl na reliéfech Marka 
Ragnose... To nemohla být náhoda. Musel teď však dokončit co začal, musel do galaxie navrátit 
Sithskou rasu, ať to stojí cokoliv... Ale existenci říše, Xenonova dědictví, neohrozí. Přistoupil k 
projektoru a zastavil opakující se přesmyčku špatně srozumitelných slov a naladil na vysílání. Za pár 
okamžiků se před ním objevil trojrozměrný obraz Velkomoffa, který před pár dny započal s budováním 
celoplanetární věznice. Císař mu dal úkol – vyrazit na pomoc Zlaté říši. 
 
B-art vstal ze svého trůnu a zakřičel na jednoho ze svých rádců, aby přichystal část jeho flotily. Válka 
ho potřebovala. Odešel na můstek svého speciálního křižníku, který fungoval jako vlajková loď a 
transportér 1. až 10. elitní divize. Byl to hvězdný destruktor třídy Secutor, avšak modifikovaný. Měl 
lepší pancíř a zbraně, byl však pomalejší, než ostatní lodě. Nesl jméno Destructor.  
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Do několika hodin byla flotila připravena a vyrazila k planetě Zakuul. Ihned po příletu a vstupu do 
atmosféry byla napadena bitevními křižníky, letouny i obyčejnými obchodními loděmi Zlaté říše. B-art 
vydal rozkaz zničit všechny, nikdo z nepřátel nesměl přežít.  
 
Odpor vojáků Zlaté říše byl z počátku obrovský, byli připraveni se za svou planetu rvát do krve, což 
vojsko Rhumie zaskočilo. Lodě zběsile útočily na křižníky, které díky veliké rychlosti bylo těžké zničit. 
Po chvíli však bylo vidět, kdo bitvu vyhraje. Rhumijská flotila měla převahu a ničila lodě Zlaté říše po 
stovkách. Křižníky padly jako první, neustály obrovskou palbu z rhumijských děl. Na poslední chvíli 
vyzbrojené obchodní lodě a bojové letouny byly zničeny o chvilku později. Jejich vraky padaly zpět na 
povrch Zakuulu.  
 
Za pár chvil byla armáda Zakuulu zničena. Rhumia přišla jen o pár křižníků, několik dalších bylo 
poškozeno. B-art přikázal vybombardovat každé větší město či strategicky důležité základny. Nikdo 
nesměl být ušetřen. Křižníky létaly od města k městu a za sebou nechávaly jen smrt, utrpení a zkázu. 
Zbytek vojáků a obyvatel se zmohl na malý odpor, ale nebylo to nic velikého. B-artovi bylo zcela jedno, 
že vraždí nevinné obyvatele, nechával je masakrovat po tisících. Muži, ženy, ale i děti – padli všichni. 
Do jednoho.  
 
Po krátké době bylo dokonáno; všechna důležitá města planety zcela zničena, vybombardována a 
spálena. Pak B-art nařídil invazi – obsadit zbylá města a vzpurné obyvatele exemplárně povraždit, aby 
neudělali nějaký převrat. Část lidí z každého města má být zabita, aby bylo jasné, kdo je pán a s kým 
mají tu čest. Zbytek má být odveden do dolů a plantáží. B-art své generály varoval, že na planetě má 
být bývalý Temný Jedi, jeden z pobočníků Maluma. Ten, kdo mu ho přivede živého, dostane co bude 
chtít. Pak odešel do své pracovny a napsal svému poradci na Rhumii, aby připravil druhou flotilu.   
 
Invaze byla krvavá, smrt našlo mnoho Zakuulanů, zbytek byl zotročen. Na toto období planeta nikdy 
nezapomene. Z prosperující planety se během několika týdnů stala ruina. Obyvatelé zcela zbídačeni. 
Statisíce mrtvol na ulicích, v příkopech, na náměstích... všude.  
 
Po několika týdnech mu jeden z generálů řekl, že našli Malumova pobočníka. B-art jim jen nadšeně 
řekl, ať mu ho přivedou. Po pár minutích přišlo do velitelské místnosti 20 vojáků 2. divize, kteří s sebou 
přivedli muže zahaleného v kápi. Voják potvrdil, že se jedná o Arryse Laynna, bývalého Temného 
Jedie z Sithské říše. Jeho pozici prozradili místní obyvatelé. Bylo za ním posláno 50 vojáků 4. divize, 
ale bránil se. Zabil jich 17, pak mu jeden voják prostřelil koleno. Než byl zajat, stačil ještě podpálit svůj 
úkryt, což byla knihovna.  
 
Vojáci odtáhli Arryse k trůnu. B-art vytáhl svůj meč z quadaniové ocele a dal mu ho před jeho tvář. 
Chtěl slyšet jeho poslední slova. Arrys se zasmál a drze sdělil, že se smrti nebojí. B-art bodl Arryse do 
nohy. Ten zařval bolestí. B-art ho pak bodl do zad. Laynn byl v agónii a umíral, B-art do něj ještě 
několikrát sekl, čímž do zabil. B-art si oddechl a ještě třikrát sekl do jeho bezvládného těla.  
 
Celý od krve tohoto Miraluky se povídal na rozsekané tělo, které bezvládně leželo před ním. 
Udýchaně svým podřízeným přikázal vyslat druhou flotilu z Rhumie na Odessen. Pak odešel do své 
pracovny, stoupl si k hologramu a zavolal Darthu Erdegovi, kterého o všem informoval. Pak stáhl své 
jednotky 1. až 10. divize, se kterými odletěl ve své lodi Destructor k planetě Odessen. 
 
Flotila Unie a Legie vystoupila z hyperprostoru blízko planety Odessen. Z křižníků začaly vylétat 
stíhačky a bombardéry a ihned útočily na obrovskou flotilu Zlaté říše. Zlatá říše útok opětovala plnou 
sílou, velkoadmirál Ztron vydával rozkazy ze svého křižníku. Přikázal zaútočit na orbitální stanici, která 
ovládala droidy na povrchu. 
 
Onbelik stál na můstku a čekal, než se obrovská flotila dostane k Odessenu. Přemýšlel o těžkém 
rozhodnutí, které před ním stálo. Všem mužům rozkázal připravit se. Znal svůj rozkaz – uchránit 
Zlatou říši. Pohodlně se usadil do křesla a čekal... Během čekání přemýšlel o Sithské říši. Zradil Ligu 
jen proto, že věřil v Xenona a jeho cíl. Nyní byl však císařem Sceleton. Zneklidněný Onbelik se rychle 
vynořil z přemýšlení a chvíli na to se objevila modrá horská planeta Odessen. Viděl lodě Zlaté říše a 
lodě Unie svobodných systémů a Legie. Muži věděli, po čem pálit.  
 
Onbelik byl dávno před odletem v kontaktu s Erdem Irustsisem, prezidentem Unie, a vzhledem k tomu, 
že posádku jeho lodí tvořili věrní muži, Onbelik neváhal ani okamžik. Zvedl se ze svého křesla a 
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rozkázal palbu na slabou flotilu Zlaté říše. Usmíval se, zatímco se na pozadí objevilo ohnivé peklo 
vybuchujících lodí na obou stranách… 
 
Bitva byla v plném proudu. Malum se ji ale nezúčastnil, místo toho popocházel po svém malém sále a 
čekal na zázrak. Jeho křižníky na ty Erdegovy nestačí. Byl to vskutku žalostný pohled. 
 
K Malumovi dorazila zpráva o Arrysově smrti, Zakuul padl. Malum propadl zoufalství. Nechápal, jak ho 
mohla Síla opustit, když jí zasvětil celý svůj život. Strhl ze sebe svůj plášť a pomocí Síly rozrazil dveře.  
Vešel na dlouhou chodbu, kde už na něj čekal posel nových zpráv.  
 
K planetě přiletěly nové křižníky, mezi nimi i Destructor. To ale nebylo vše. Proti nim se obrátila i flotila 
Onbelika. Odessen padne. Malum vytáhl svůj meč a usekl poslovi hlavu. Přiběhl také vystrašený 
generál. Řekl mu, že dokud tu je, tak není konec. Přikázal mu, aby mu připravil loď a řekl Indi, aby se 
přichystala splnit svůj úkol. 
 
Když Malum vcházel do hangáru, spatřil v dáli mizící Fury of the Empire. Gohme využil své šance a 
zachránil si svůj krk. K Malumovi v duchu promluvil Afas. Sdělil mu, aby nezapomněl na medailon. Že 
vše spělo k tomuto okamžiku. Měl naplnit svůj osud. 
 
Maluma se zhostil podivný pocit klidu, na nebi se už začaly objevovat výsadkové moduly. Malum byl 
připraven, vrátil se do paláce a naposled usedl na svůj trůn. Očekával návštěvu.  
 
Transportéry Unie začaly přistávat na planetě, blízko hlavního města byla vysazena většina droidí 
armády. Kray Sis s eskadrou 66 útočil na město. Když letěl okolo paláce Zlatého císaře, ucítil jeho 
přítomnost. Vyskočil ze stíhačky a ladně přistál před bránou do paláce.  
 
Přivolal si droidí komando N65. Kray vytasil své dva světelné meče a spojením z nich udělal dvojitý 
meč. Vzpomněl si na slova svého učitele – když porazí Maluma, může mít vlastního žáka. Kray a 
komando droidů si razili cestu přes vojáky Zlaté říše. Kray nečekal a vběhl do trůnního sálu, kde spatřil 
Maluma.     
 
Bývalý Sith se postavil a aktivoval svůj meč, byl smířený se svým osudem, takže neřekl nic. Kray na 
něj bez čekání zaútočil, neměl rád zbytečné předvádění se. Čepele mečů se střetly a začal boj na 
život a na smrt. Malum věděl, že válku prohrál, ale bojoval z plných sil, zůstala mu jen čest. 
 
Červený Zabrak věděl, že musí vyhrát, protože kdyby prohrál, Erdeg by ho zabil. Duel pokračoval, 
vítěz stále nebyl jistý. Síly byly vyrovnané. Kray odhodil Maluma pomocí Síly a vyslal do něj blesky. 
Lord Malum se bleskům vyhnul a útok Sílou opětoval, ale Kray ho vykryl. Zdvihl ho pomocí Síly a 
vrhnul ho přes celou místnost, přičemž si přitáhl jeho meč. Zničil ho a rozeběhnul se proti němu.    
 
Malum se ale nechystal vzdát – útočil na Kraye pomocí Síly, ten to však vykrýval. Začal ho škrtil Sílou 
a následně do něj vpustil blesky. Malum ztrácel vědomí. Kray Sis k němu přistoupil a sdělil mu, že toto 
je jeho konec a stejně tak i konec Zlaté říše. Malum však sáhl pro svůj medailon a zarazil ho do Sisovy 
hrudi. Kray cítil novou moc, jeho oči se červeně zableskly. Následně pohlédl na Maluma a setnul mu 
hlavu.    
 
Velkoadmirál Ztron obsazoval svými jednotkami celou planetu. Jednotky měly příkaz planetu 
vydrancovat a obyvatele předat do otroctví. O několik hodin později podal Kray Erdegovi zprávu o tom, 
že Malum je mrtev a Odessen padl. Erdeg mu pogratuloval a povolil mu sehnat si vlastního žáka. 
 
Darth Sceleton, císař Sithského impéria, byl ve svých kajutách, plně ponořen do meditace, tak jak ho 
to učil mistr. Soustředil se tak, že se vznášel v sedu uprostřed kajuty. Okolo něho kroužily ve vzduchu 
nejrůznější posvátné kameny s runami, svitky a obětní nože, ze kterých čerpal moudrost. Cítil 
přítomnost všeho živého, na vzdálenost několika set kilometrů. Svou mysl upíral ke konfliktu daleko v 
galaxii. Soustředil se. Za chvíli navázal kontakt. Nevěděl, kdo to je, ale cítil v něm mocnou autoritu v 
Síle. A taky strach. Sceleton si olíznul spodní ret a snažil se jít hlouběji do oné mysli. Začal se před 
ním zjevovat obraz. Všude kolem byly hvězdné křižníky, boj, strach… a smrt. Když se obraz vyjasnil, 
spatřil tu zkázu: Zlatá říše padla. Onbelik ho zklamal... Ne… On ho zradil. Císař měl chuť rozmačkat 
svůj křižník jako plechovku, ale kvůli meditaci, aby neztratil spojení, se ovládl. Obraz byl živější, než 
kdy před tím. Viděl nyní očima oné mysli, která mu tak ochotně otevřela vrátka. Jeho hostitel bojoval – 



57 

 

a prohrával. Jeho protivník nebyl mocnější, jen o hodně mladší a rychlejší. Pak pomalu začal ztrácet 
kontakt. Když ho pak zkusil znovu navázat, projela mu tělem tak strašlivá bolest, že se okamžitě 
probral z transu, všechny levitující předměty spadly a i on sám tvrdě dopadl na zem. Sceleton se 
ztěžka zvedal a pak vzteky zařval, že se jeho ozvěna nesla přes celou loď. V tom se začaly dít věci: 
Celá místnost potemněla, ještě více nežli před tím a k tomu z podlahy začala stoupat hustá mlha. 
Sceleton netušil co se děje. Jeho zmatenost a strach ještě umocnila děsivá melodie, která se zněla 
kajutou. Ze stínu prázdnoty se pak vynořily hrůzostrašné postavy – byly jich desítky. Všechny oděny v 
dlouhých pláštích s kápěmi na hlavě, některým byla vidět zbroj, jiné se zase opíraly o děsivé vidle, 
druhým čouhaly z pod kapuce dlouhé rohy. Všichni se uspořádali do kroužku okolo oněmělého 
Sceletona, a jejich hrůzostrašná píseň, kterou si broukali, se stupňovala.  
 
Po chvilce si všiml, že duchové mu nevěnují sebemenší pozornost, ale upřeně se dívají kamsi na 
podlahu před něho. Na tomto místě se také zvedla hustý čoud. Z něho se vynořil další avatar, ale 
tenhle budil naprosto odlišný dojem, jako by, stejně jako Sceleton, netušil, co se tu děje. Pak se ale v 
Darthovi zpěnily emoce a spatřil tvář – tvář Čistokrevného Sitha. V tom melodie ustala a nově příchozí 
se obrátil k ostatním.  
 
Muž, který budil dojem nejváženějšího, ho přivítal a sdělil mu, že byl jejich poslední naděje. Sith, který 
se jmenoval Malum, však sdělil, že nebyl poslední a ukázal na Sceletona. Ostatní však Sceletona 
považují jen za nepovedený experiment. Malum pravil, že galaxie Sithy, své právoplatné vládce, 
odmítla a za to draze zaplatí. Velkomoff Onbelik zradil a přidal se k nepříteli, který má své spojence již 
všude. Může se s ním měřit jedině Sceleton, jen on může vrátit Sithům jejich slávu. Jeden z duchů 
natáhl ruku a Sceletona telekineticky zvedl a přitlačil ke zdi. Nemohl se pohnout. Duch se pak proti 
němu rozletěl, ale do cesty se mu postavil Malum. Dal mu najevo, že toto vyřídí sám. 
 
Malum se zjevil přímo před Sceletonem a přikázal mu, aby Sithy pomstil. Má zabít své nepřátele, 
Jedie, nečisté rasy a nakonec i své nejbližší spojence. Nemá přestávat, dokud rasa Čistokrevných 
Sithů nebude jediným životem v galaxii. Malum pak pozvedl ruku a dotkl se Sceletonova čela. Tomu 
projela tělem nepředstavitelná bolest – ještě mnohem ukrutnější, než když vycítil Malumovu smrt. 
Nevydal ani sebemenší zaúpění. Za nekonečných muk, kdy každá vteřina trvala jako dlouhé hodiny, 
upadl Sceleton do transu. Když se pak probral, seděl znovu usazený na podlaze v meditačním sedu. 
Nic ani nenaznačovalo události, které se před pár okamžiky seběhly. Jen za chvíli, když Sith přešel k 
velkému kulatému oknu v kajutě, tak na odrazu své tváře uviděl cejch, jenž mu Malum vypálil na čelo. 
Byl to symbol – znak Sithského lorda, jenž byl vždy v dávných dobách rituálně vyražen vládci na čelo. 
Okamžik nato se otevřely dveře a v nich stál nervózně přešlapující důstojník.  
 
Ohlásil, že za několik okamžiků se flotila vynoří u planety Kamino. Admirál Rancisis je připraven 
k útoku a čeká jen na něj. Důstojník pak rychle odběhl – co když se k císaři zachoval, dle jeho 
chápání, neuctivě. Darth Sceleton si jen promnul nedočkavostí ruce.  
 
Na planetě Laud padaly z nebes proudy deště a bouřka zuřila. Do pohoří, kde nebylo ani živáčka, 
vletěla loď. Jeden z pasažérů se díval na menší datapad, který získal na Utapau. Byli na správném 
místě, ale Tolk nemohl najít vhodnou pozici k přistání. Vrahos tedy vyskočil, zatímco Tolk a Artax 
s lodí někde přistanou.  
 
Vrahos dopadl na hrbolatou skálu. Podle datapadu to mělo být to, co hledal. Po chvilce hledání 
pomocí Síly našel menší nenápadnou jeskyni, která byla téměř dokonale skrytá. Vstoupil do ní a viděl 
malou úspornou chatku. Všiml si, že cesta k ní je poněkud prudká směrem dolů, ale v klidu k ní 
vyrazil. Nevšiml si ale, že cesta je kluzká. Sklouzl se tak až přímo ke dveřím chatky. Pomalu a opatrně 
se zvedl a otevřel dveře.  
 
A byl poněkud zklamaný. Tohle má být to, po čem tak dlouho pátrá? Viděl prázdnou místnost s párem 
starých židlí a jedním stolkem. Nevzdal to a hledal dál. Nic nenašel. Nejprve Vrahos zaklel, pak si ale 
dodal klid a klekl si. Rozhodl si zameditovat a zkusit najít moudrost. 
 
O několik minut později Vrahose probudil z meditace něčí pád ke dveřím chatky. Osoba hlasitě 
zanadávala a vstoupila dovnitř. Vrahos už byl na nohou. Osobou byl muž, Twi’lek modré pleti. 
Vrahose považoval za obyvatele chatky, ale ten mu vysvětlil, že je jen poutníkem. Muž, který se 
představil jako Fill, si všiml jeho světelného meče. Jenže Vrahos viděl, že i on má světelný meč. 
Požádal Filla, aby odešel. Ten to ale odmítl – musel najít holocron, sám Prezident si to prý vyžádal. 
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Vrahosovi to připadalo podezřelé, navíc si nepamatoval, že by Filla někdy v chrámu Jediů potkal. Než 
to stačil doříct, Fill zapnul světelný meč a vrhl ho po Vrahosovi. Minul jen těsně. Vrahos udělal přemet 
a zapnul svůj dvojitý meč. 
 
Fill mezitím zaútočil přímo. Byl dosti zuřivý, ale jeho technika byla bezchybná. Vrahos jeho údery 
vykrýval jen obtížně. Pak ale natáhl ruku a pomocí Síly ho od sebe odhodil. Fill narazil do stěny a 
hned ze své ruky vystřelil jakousi mini-raketu. Tu sice Vrahos bez problému zastavil, ale hned musel 
uhnout znovu vrženému meči. 
 
To způsobilo, že Vrahos se přestal na raketku soustředit. Ta hned vybuchla a do okolí rozptýlila slzný 
plyn. Vrahos byl oslepen. Fill se chystal zasadit Vrahosovi smrtící úder, ale ten pomocí Síly vycítil, kde 
se nepřítel nachází. Sílou ho zachytil tak, že se nemohl hýbat. Fill se snažil vyprostit, ale marně. 
Vrahos získal zpět zrak, pustil Filla a ve stejnou chvíli mu usekl ruku s mečem. Fill zakřičel bolestí. 
Vrahos se snažil zjistit, kdo ho poslal, ale ten jen sdělil, že ho beztak čeká smrt. Fill ještě jednou 
zanadával a pak něco rozkousal. Byla to kapsle s jedem, kterou měl za zuby.  
 
Vrahos se snažil zachránit mu život, ale Fillovi už nebylo pomoci. Byl mrtvý. Vrahos prohledal jeho 
tělo, ale nic zvláštního nenašel. Prohlédl si jeho meč. Byl trochu jiný, než jaký obvykle nosí Jediové. 
Měl v sobě drahokam podobný tomu, jaký má Variionův meč. Vrahos si ho ponechal. Fill mu však 
svým způsobem poradil, co má hledat – někde tu měl být holocron. Vrahos se pustil znovu do 
meditace a soustředil se na něj.  
 
V rohu chatky objevil tajnou skrýš a v ní zelený krychlovitý holocron a datapad. Zapnul datapad, ze 
kterého vystoupil hologram ženské postavy. Vrahos ji poznal, byla to jeho matka Mara. Zaznamenala 
v něm zprávu pro svého šéfa. Představila se jako agentka, holocron prý v hrobce skutečně nebyl. Ale 
podařilo se jí najít stopu a spojit se s jistým Huttem, který jí holocron Barsen‘thora prodal. Bohužel, za 
to, co udělala, jí začali hledat Jediové, proto nemohla holocron předat svému šéfovi osobně. Holocron 
obsahuje všechno Barsen’thorovo vědění o Síle. Mara náhle utichla a otočila se, protože jí vyrušil 
Kattos. Něco říkal, ale záznam nebyl srozumitelný. Pak pokračovala. Bylo jí líto, že musel Mark zemřít, 
ale dnes odsud odejde jen jeden. Pak pomocí Síly stiskla tlačítko, které ukrylo holocron a vypnulo 
záznam.  
 
Vrahos byl zticha a přemýšlel. Jeho matka byla také Jedi, ale moc s ní nežil. Umřela, když mu bylo 9, 
nevěděl jak. Teď si vzpomněl na ty Kattosovy vzpomínky, které získal během rituálu. Jedna z nich 
ukazovala, že Maru probodl Kattos. Takže... jeho matka propadla temné straně? Byla agentkou, ale 
čeho? Sithské říše? Kattos asi měl tušení, proto vybudoval tu armádu klonů. Ale stejně nebyl zvlášť 
připraven, když Sithové zaútočili. Krom toho zde byl i ten záhadný holocron, který patřil Jedijskému 
hrdinovy z největší války mezi Sithy a Jedii. A samozřejmě ten záhadný Twi‘lek, který spáchal 
sebevraždu. Vrahos si potřeboval srovnat věci v hlavě. Vzal komlink a zavolal Artaxovi. Tady už byli 
hotoví. 
 
Vrahos, Artax a Tolk přiletěli na Kamino. Původně se chtěl Vrahos vrátit na Tauuk, ale když se 
dozvěděl, že se Kamino chce rádo zbavit oněch klonů, musel si je vyzvednout. Ale nevěděl, co s nimi. 
Na Tauuk je přivést nemohl, přitáhli by pozornost. Nakonec se rozhodl, že je předá Axilu Braeovi, 
který úspěšně zahájil tažení proti Sithům. Napsal mu zprávu, ve které se ale nezmínil, jak k nim přišel.  
 
Armáda již byla nastoupená a její transportní křižníky připraveny. Čekal tu na něj Kaminoan jménem 
Op Fa, předseda vlády. Tolk se uklonil. Vrahos byl zaskočen, ale jeho mladý padawan udělal 
správnou věc, Vrahos se taky uklonil. Vrahos byl na Tolka pyšný. Byl přesně takový Jedi, kterým měl 
být. Brzy složí zkoušky a společně osvobodí Ligu. 
 
Op Fa sdělil, že 200 tisíc jednotek je připraveno. Náhle do rozhovoru vkročil jiný Kaminoan, který něco 
pošeptal předsedovi do ucha. Ten strnul. Do soustavy právě pronikla flotila Sithů. Vrahos ihned 
převzal velení nad klony a přikázal jim zaujmout bojové pozice. Vrahos chtěl vědět, jestli mají více 
vojáků, ale předseda byl stále v šoku. Vrahos ho musel uklidnit Sílou. Op Fa sdělil, že na planetě jsou 
obranné armády. Jsou tu i další klony, ale ty nelze použít, protože patří klientům a ještě ani nejsou 
dospělé. Vrahosovi klonoví vojáci teď byli jediná naděje pro Kamino. 
 
Vrahos přikázal veliteli klonů, který se jmenoval Darm, aby informoval Prezidenta, že Kamino je pod 
útokem. Bitva o Kamino začala. 
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Říšská flotila se vynořila po desítkách hodin z hyperprostoru u malé skomírající hvězdy, poblíž planety 
Kamino. 
 
Po chladných chodbách monumentálního admirálského křižníku Tartaros se nesl zlověstný hukot 
sirény a všichni pěšci, piloti a technici rychle dobíhali ke svým stanovištím. Dveře od císařských 
komnat se otevřely a Darth Sceleton si to rychlým krokem rázoval do hangáru, kde mu připravovali 
jeho nově zkonstruovanou zbraň. 
 
Na můstku císařského korábu admirál Rito Rancisis trůnil na vyvýšené plošině, ocas omotaný kolem 
ní, a po bocích měl osm do kruhu uspořádaných obrazovek, které monitorovaly nadcházející bitvu. 
Měl na spěch – všechny čtyři ruce v akci. Přejížděl jimi po obrazovkách a rozesílal přímé rozkazy 
ostatním velitelům operace. Házel zarostlou hlavou ze strany na stranu a křičel po pohůncích povely. 
Za obzorem již spatřil hlídkové lodě Ligy. Ano, byl zase v tom, jako za starých časů, když po boku 
Dartha Xenona plenili Coruscant. Sdělil Sceletonovi, že křižníky jsou ve formaci a připravené na útok. 
 
Císař pokračoval do nejtemnějších koutů hangáru ke svému výtvoru. U nevelkých kulatých dveří ho 
čekaly dvě stroze oděné otrokyně – Sceletonova twi'lecká nevěstka a její sestra. Připnuly mu hrudní 
plát, na hlavu posadily velkou rohatou přilbu, připnuly krásný černý plášť a do rukou mu podaly vidle s 
dlouho zdobenou rukojetí a mezi hroty vpíchlou lebkou. Poklop se s zasyčením uvolnil a Sceleton 
vstoupil dovnitř. 
 
Nedalo se rozpoznat, kde interiér začíná a kde končí – všechny zdi i podlaha byly posázeny zrcadly. 
Vše se dalo do pohybu a vynález zkázy pomalu vyletěl z hangáru. Všichni konečně spatřili, co bylo 
oním tajemstvím – Sithská meditační sféra, zhotovena přesně podle předlohy z Velké hyperprostorové 
války. Jak ji shlédl i admirál, ohrnul nos, ale kritiky se zdržel. 
 
V dálce se již objevily ligové stíhače TIE. Rancisis chtěl vypustit stíhačky, ale Sceleton vydal rozkaz 
obrátit Tartaros a pálit z bočních děl. Admirál Rancisis bojoval již v mnoha bitvách a dobyl plno planet 
a věděl, jak strašně je pomalá palba určená pro udolání obrněného korábu, neúčinná proti hbitým 
stíhačům. Chtěl vznést námitku, ale nehodlal riskovat svůj post. Neochotně tedy přejel rukou přes 
obrazovku a zrušil rozkaz pilotů a rychle zadal nový. Koráb, vedoucí špice formace, se natočil. 
Sceleton mu připomněl, že je to jeho flotila, a přikázal mu, aby s palbou počkal. 
 
Načeš císař sevřel rukojeť od vidlí a započal s rituálem. Zrcadla po stranách se dala do pohybu a 
okolo císaře to jiskřilo. Sesunul se do pokleku, stále tisknut své vidle. Pohled upíral kamsi do dáli a 
oční panenky mu kmitaly sem a tam. Najednou se z čista jasna objevily snad tři tucty stíhačů 
Annihilator a letěly vstříc TIE. Admirál si mnul zmateně vousy. Rozkaz přece odvolal… 
 
Sceleton vydal rozkaz k palbě. Admirál viděl, jak se císařští pustili do křížku s TIE a utvořili snadno 
zasažitelný houf. Věděl, že takhle zasáhne jak nepřítele, tak své svěřence, ale byly to opravdu jeho 
stíhači? Všechny hangáry byly plné… Přesto však důstojníkovi pokynul. 
 
Důstojník poslal rozkaz dál. Za několik okamžiků nicotu vesmíru prozářily desítky děsivých paprsků, 
které tříštily stíhače v houfu na kusy. Když palba skončila, admirál spatřil trosky stíhačů TIE, ale 
Annihilatorům, ani jedinému, se jako zázrakem nic nestalo a pokračovaly k atmosféře planety. Tohle 
už bylo nad Rancisisovo chápání, ale raději mlčel. Sceleton mu pak přikázal, aby vypustil stíhače, 
které zneškodní iontové dělo dřív, než se dostanou s křižníkem na dostřel. 
 
Hangáry Tartaru se otevřely a ven se vyrojily stíhači s bombardéry po boku a zamířily k planetě. K 
formaci se však začala rychle blížit i čtveřice destruktorů střežící planetu a zahájila palbu. Koráby říše 
jako by mlčely – ani se nehnuly, jen vstřebávaly palbu. Liga měla sice méně strojů, ale nic se nemůže 
rovnat jejím typickým destruktorům. 
 
Admirál přikázal dát více energie do štítů. Křičel po můstku a rychle přejížděl prsty přes obrazovky. 
Císař mezitím upíral svou mysl ke stíhačům, kteří letěly vstříc palbě z planety, a staral se, aby jich 
neubývalo, ale naopak – přibývalo. Výsledek jeho bitevní meditace. Věděl však, že chvíle, kdy se 
ligové destruktory snaží bláhově zničit jeho bludné koráby, chýlí ke konci a svou palbu budou 
soustředit plně na Tartaros. 
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Palubní důstojník oznámil, že flotila dorazila. Sceleton uvolnil své soustředění. Z nenadání se patnáct 
sithských lodí jednoduše vypařilo a okamžik na to vystoupila z hyperprostoru opravdová, po zuby 
ozbrojená flotila Sithské říše. Liga byla zaskočena. Její slavné lodě skočily přímo do sevření Říše. Dílo 
bylo dokonáno, když na povrchu planety vyrostl ohromný hřib výbuchu iontového děla. 
 
Sceleton si pomyslel, že dnes dokoná první část své pomsty, a rozpřáhl ruce ve vítězoslavném gestu. 
Sithové znovu povstali. Bouře na povrchu planety se vystupňovala – tohle už nebyl bizardní přírodní 
úkaz, tohle byla magie. Sithové se probudili a bouře jejich blesků, blesků hněvu, sežehávala povrch 
planety i s osadami. 
 
Bitva byla v plném proudu, Sithové měli větší flotilu, větší stroje a pomalu ale jistě začali drtit klonové 
křižníky. Vrahos stál v čele hlavního křižníku a snažil se koordinovat obranu. Jenže se to nepodařilo. 
Alespoň chtěl dát čas obyvatelům na přesun do úkrytů. Jeho padawan stál vedle něj. Štvalo ho, že 
neumí pilotovat a nemůže se tedy zapojit do bitvy osobně. 
 
Předseda Op Fa, který byl na druhé lodi, vydal rozkaz k ústupu. Sithské křižníky obrátily palbu na 
Vrahosovu loď, spojení se začalo ztrácet. Proti osmi lodím neměla šanci. Vrahos vydal rozkaz 
k opuštění lodi v záchranných modulech. Vrahos, Tolk a dvacet klonů nastoupili do jednoho z modulů 
a opustili palubu. Protože neměli spojení, nemohli si ani zavolat o pomoc. Modul po půl hodině přistál 
poblíž obranné základny.  
 
Vrahos, Tolk a vojáci vběhli do základny. Vrahos byl připraven udržet ji tak dlouho, jak jen to bude 
možné. Nechal zavřít vrata hangáru, aby průnik dovnitř měl nepřítel složitější. 
 
Ligová flotila odletěla hyperprostorem na okraj soustavy. Mistr Artax se však rozhodl, že se vrátí na 
Kamino. Vrahosova loď byla zničena, ale on cítil, že se tam musí vrátit. Op Fa ho varoval, že je to 
sebevražda, ale slíbil, že na něj bude čekat. 
 
Jak Vrahos předpokládal, začaly přilétat sitshké lodě. S nimi ale přišla nějaká velmi silná forma 
temnoty – Císař Sceleton. Vrahos zapnul dvojitý světelný meč a po jeho bok se postavil padawan 
Tolk, přišli i klonoví vojáci. Sithských vojáků bylo asi padesát, ihned zahájili palbu. Klonoví vojáci 
odpadávali, ale Jediové se drželi. Tolk se snažil klony bránit odrážením střel, ale bylo to zbytečné. 
 
Náhle palba ustala. Sithští vojáci poklekli. Z jejich řad vystoupil Císař Sceleton a sdělil Jediům, že je 
rád, že se s nimi po dlouhé době setkává. I když nebyl rád, že proti němu stojí jen dva. Chce po nich, 
aby mu dali souřadnice planety, na které se skrývají jejich mistři. Za to jim nabízí rychlou smrt. 
V opačném případě poznají taková muka, že bolest oproti tomu bude krásná.  
 
Oba Jediové na sebe mrkli a pomalu ustupovali zpět do hangáru. Chtěli nalákat Císaře dovnitř a zavřít 
velká vrata. Vrahos mu sdělil, že jeho nabídku odmítá. Císař šel pomalu za nimi. Jakmile byl uvnitř, 
Vrahos mávnutím ruky hangár zavřel. Sithští vojáci se snažili vrata otevřít, ale marně.  
 
Císař se podíval na Jedie, vysmál se jim a odepnul si z řetězu dlouhý plášť, nechal si jen dlouhou 
suknici. Všude okolo zuřila bouře – ne taková, jaká byla na Kaminu obvyklá. Toto byla ničivá smršť 
devastujících blesků a nezkrotného deště. Sceleton roztáhl vítězoslavně ruce, bušil se do hrudi a řval, 
že pomsta Sithů nastává. On je vykonavatelem vůle dávných Sithů. 
 
Císař byl nepříčetný a bouře sílila. Vrahos se usmál na svého učně. Bok po boku zažehli meče. 
Sceleton byl před nimi – otočený zády k nim. Propukl v pobavený smích. Odpor Jediů považoval za 
nicotný. Napětí mezi bojovníky se zvyšovalo. Náhle si Sceleton Sílou přitáhl do ruky svůj meč, otočil 
se, chytil zbraň obouruč a zažehl ji. Se zavitím dravé šelmy se ohnal po dvojici Jediů. Mohutným 
sekem přejel přes obě nastavené zbraně. 
 
Ti ho rychle v otočce předešli, ve snaze zahnat ho do nevýhody – k ústupu. Tolk se jako první rozpřáhl 
a sekem mířeným na hlavu ohrozil soupeře. Ten, dříve než vykryl, vpustil si do vlastní čepele proud 
rudých blesků, které následně projely skrze zkřížené čepele a Tolka na chvíli vyřadily ze střetu. 
Vrahos odrážel útoky protivníka sám. Úder za úderem tak ustupoval, dokud plně nevstřebal stále se 
opakující rytmus úderů Sitha. 
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Když mu tedy znovu obr sekl nad kolena, Vrahos skočil, odrazil se od jeho holé hlavy a v 
akrobatickém skoku přistál těsně na okraji rampy. Nohy mu podklouzly na mokré podlaze, ale před 
pádem do vody a možné smrti ho zachránilo zábradlí po obvodu rampy.  
 
Tolk se konečně zmátořil a vrátil se do boje. Trojici jeho nezkušených, avšak dobře mířených seků 
formy 3 Sceleton vykryl. Pak následoval jeho útok, při kterém padawanovi prvně sekl do kolena, řízl 
přes hruď a nakonec ho odzbrojil. Meč, i s dvěma z Tolkových prstů, přistál před Vrahose. Padawan 
byl ze hry, ale než mu Císař stihl setnout hlavu, vrhnul se na něj mistr, ozbrojen dvěma meči. 
 
Nejdříve se zdálo, že Sith má situaci plně pod kontrolou, a znovu si jen se soupeřem hraje. Pak ho ale 
Vrahosovy výpady zaskočily. Rychle couval k zábradlí, a pod náporem drtivých a mistrně vedených 
seků formou 5 s výpady poklekl na jedno koleno, v panice se chytil levou rukou zábradlí a jen od oka v 
posledních okamžicích kryl. Vrahos bil a bil, odhodlán vyjeveného Sitha zmasakrovat. Silným kopem 
vyrazil císařskou zdobnou rukojeť zrůdě z pracek. Přepadla přes zábradlí a skončila v nekonečných, 
bezedných vodách pod nimi. 
 
V ten okamžik se vše zastavilo. Císař těžce oddychoval, byl ohromen. Z Vrahose přímo čpěla Síla. 
Takovou moc naposledy cítil, když Xenon… Vyjeveně hleděl na rytíře Jedi, který se nad ním skláněl. 
Může to skoncovat a plány, všechny jeho plány, kterými se tak pyšnil, plány na „spásu“ galaxie by byly 
ty tam. Císař si olízl spodní ret, přivřel oči, všiml si jediné možné spásy – tělo Jediova padwana. 
 
Císař do něj začal pouštět blesky. Zaskočený Vrahos chtěl Tolka odstrčit, ale v tom okamžiku začal 
Císař pouštět blesky do něj. Vrahosovi se podlomila kolena a začal se svíjet v bolestech. Po nějaké 
chvilce se však mezi oba bojovníky postavil Tolk, který si přitáhl zpět svoji zbraň. Císařovy blesky 
ustaly a tak se Vrahos postavil na nohy.   
 
Císař rychle odskočil od zábradlí blíže k dveřím hangáru. Znovu, jako na začátku klání, stáli teď bok 
po boku mistr a učedník, Vrahos a Tolk. Ale Vrahos nebyl po tak mocném útoku v pořádku. Vypadal 
jako stojící mrtvola, nedýchal, jen sípal. Císaře nyní hnala nová vůle oba zabít a do blesků soustředil 
veškerou svou strašlivou moc. Jeho soupeři teď proti své vůli pomalu popojížděli k okraji rampy a do 
mečů vstřebávali jiskřící smršť. 
 
Pak ale Císař zahlédl na obzoru loď klonových vojáků. Tolk ji přes rameno zahlédl rovněž. Byla to 
spása. Jeho radostné zvolání však přehlušil silný výbuch – sithští vojáci vyrazili vrata. Snad dva tucty 
vojáků se hnaly přes rampu a na Jedie zamířili zbraně. Císař jim však přikázal, aby nestříleli. Chtěl je 
porazit sám.  
 
Vrahos jen nepřítomně a strnule s mrtvolným výrazem civěl na dění kolem sebe. Tolk se zatím 
rozhlížel kolem sebe, hledal jejich loď. Nenápadně se nahnul přes zábradlí a spatřil ji připravenou pod 
rampou. Věděl, že se oba nezachrání, byli by nechránění na dost dlouho, aby jim Císař mohl zasadit 
smrtící dávku. Jeho mistr se pro něho obětoval a i všemocného Císaře v podstatě přemohl, totéž musí 
teď Tolk udělat pro něho. Vrahos se ani nepohnul a kamenným výrazem hleděl upřeně na Sceletona. 
 
Teď nebo nikdy. Tolk se svému mistrovi tiše omluvil a loktem ho strčil přes zábradlí. Padawan se 
nahnul, aby shledal, že jeho mentor bezpečně dopadl do otevřeného kokpitu lodě. V okamžiku, když 
ho strčil, čtyři z vyhecovaných vojáků zahájili na Tolka palbu. Sotva však vystřelili, Císař na ně vzteky 
zařval, že jim střelbu nedovolil. Načež zamával pravou rukou, jako by odháněl nepříjemný vzduch, a 
všechny střely na Tolka vystřelené změnily směr o tři sta šedesát stupňů a zasáhly vojáky do krků.  
 
Císař pak Tolkovi pobaveně sdělil, že tohle byla velká chyba. Bez mistra bude snadným terčem. Tolk 
se proti své vůli náhle zvedl do vzduchu. Císař po něm chtěl, aby mu prozradil souřadnice. Tolk mu 
však odporoval. Císař chtěl něco říci, ale raději jen mlčky máchl napřaženou pravicí a Tolk prudce 
narazil do kupole.  
 
Mladý, statečný učedník se chtěl znovu vzpřímit, ale kolena se mu prolomila dozadu – obě nohy měl 
zlomené a jen nemotorně sebou plácal na kluzké podlaze. Sith rozpřáhl ruce a na dlaních se mu 
rozsvítily malé cibulkovité karmínové plameny. Pomalu kráčel k Tolkovi. Ten věděl, že tohle už je jeho 
konec… Císař mu dá zakusit taková muka, že by se neubránil a všechny informace o řádu by mu 
vyzradil. Tak z posledních sil pevně stiskl rukojeť svého meče a se slovy „Není smrti, je pouze Síly“ 
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zažehl čepel přímo uprostřed své hrudi. Císař se v pochodu ke své oběti zastavil, vycenil zuby a skopl 
Tolkovo tělo do vody. A přitáhl si jeho meč.  
 
V dálce viděl odlétající transportér. Přikázal vojákům, aby po něm stříleli. Než vojáci stačili cokoliv 
podniknout, motory zabraly na plný výkon a loď se rozletěla do hlubokého vesmíru... 
 
Loď Goodwill se vynořila z hyperprostoru nedaleko planety Corellia. Díky transpondéru přistání 
neprovázely žádné potíže. Nikdo nemá tušení, k čemu za pár hodin dojde. Alexi si pečlivě nastudovala 
Prezidentův rozvrh. Byl docela nabytý, jen jedno drobné okno, kdy bude sám a do kterého se musí 
Alexi vejít. Bude mít jedinou šanci, bude se to muset podařit hned napoprvé. Ne, že by si nevěřila, ale 
každý někdy chybuje. K uskutečnění má ale ještě několik hodin čas, akorát na dokonalou přípravu. I 
když na tohle se nedá nijak připravit, zvlášť ne psychicky, vždycky se něco může nádherně podělat, i 
když plánujete, jak nejlíp umíte. Myšlenkami různě těkala a žaludek se jí svíral. Samozřejmě tohle 
není první akce tohoto typu, už několikrát vzala životy různým pohlavárům. Jenže tahle bude ze všech 
ta nejnebezpečnější. Kdy se vám "poštěstí" získat tak prominentní nabídku na vraždu té nejstřeženější 
osoby v celé širé Galaxii? Pořád dokola si v duchu opakovala jako mantru, že to dělá pro svůj lid, až v 
ní sílil vztek k tomu člověku, co se rozvaluje v pohodlném křesle v pohodlné kanceláři a plánuje si 
pohrávat s osudy jiných lidí. Pro něj jsou to jen čísla. Znovu jí v hlavě zazněla Quaalova slova: "Pro 
Prezidenta Darmona neexistuje neutralita, buď jste s Ligou nebo proti". Sakra co je tohle za 
krátkozraké myšlení? Buď jsi s námi, nebo jsi nepřítel? To nemůže existovat třetí cesta? Skoro si to 
ani neuvědomovala, ale při těch myšlenkách její hněv sílil tak moc, že Darrel by už blednul strachy, 
aby nepropadla temné straně Síly. Darrel Karn se vůbec hodně strachoval o Alexinu budoucnost, při 
výcviku ji vedl co nejvíc ke světlé straně. Nebo se o to aspoň snažil. Jenže tahle zakázka to možná 
změní. Ne, nedělá to pro prachy, tohle už není kšeft, ale povinnost. 
 
O pár hodin později, s úderem dvanácté, vcházela do vládní budovy. Pochopitelně hlavním vchodem. 
Falešné průkazy pořád ještě fungují, na nějakého toho prosťáčka s odznáčkem využila i Sílu ovlivnění 
mysli, což ji docela pobavilo. Jediové mají někdy vskutku zajímavé metody, jak dosáhnout svého cíle. 
Nahoru do čtvrtého patra se pohodlně vyvezla výtahem, zpáteční cesta asi takhle hladce probíhat 
nebude, času není moc a vražda Prezidenta nejspíš bez povšimnutí neprojde.  
 
Pro infiltraci se rozhodla po vyloučení ostřelovací pušky, Prezidentova kancelář má sice okna, ale v 
žádném na něj není dobře vidět. Návrhář budovy jistě s atentátem důležitých státníků dopředu počítal. 
A nálože jsou zase neosobní. Tohle vyžaduje opravdu osobní přístup. 
 
Vystoupila z výtahu, omráčila strážného nejblíže a rozběhla se bleskově po tom vzdálenějším. 
Jediným přesným úderem poslala k zemi i jeho. Skutečně bylo v patře minimum personálu, štěstí 
zatím přálo Alexi. Ale jak dlouho jí to vydrží? Nachystala si nůž a pomalu se blížila ke dveřím 
Prezidentovy kanceláře. Pořád si nebyla jistá, jestli dělá dobře, ale už se nedalo couvnout. To se 
vlastně nedalo už v okamžiku, kdy se dozvěděla o Prezidentově plánu. Kdepak, musí to udělat. Vzala 
za kliku...  
 
Prezident si zrovna užíval oběda. Vzhlédl k nově příchozí. Křikl na ní, že teď nemá čas. Chystal se 
stisknout nějaké tlačítko, nejspíš chtěl zavolat strážné, ale na to dívka nečekala a přiskočila s 
připraveným nožem. V mžiku byla u Prezidenta, nůž mu držela u krku. Darmon jen sípal. Moc dobře si 
uvědomoval blízkost ostré čepele, pot mu ztékal z čela. Alexi přitiskla nůž víc na krk, Prezident se 
snažil skoro nedýchat a hlavně nepolykat. Byl v obličeji bledý.  
 
Rukou mu zakryla ústa. Nechtěla, aby mluvil, a ještě míň, aby křičel. Stejně nemůže říct nic na svou 
záchranu, přišla ho zabít, ne s ním vyjednávat. Měla by to rychle ukončit a ztratit se, ale z nějakého 
důvodu pořád váhala. Něco ji znepokojovalo. Samozřejmě už samotná vražda Prezidenta by měla 
člověka znepokojovat, ale bylo tu něco jiného, hodně divný pocit. Něco ji nutilo mít se na pozoru, i 
když byla v liduprázdném patře – jen ona a on.  
 
Nakonec udělala, kvůli čemu přišla, rychlým pohybem ruky podřízla Prezidentu Manemu hrdlo. Jeho 
těžké tělo s hlasitým žuchnutím dopadlo na zem. Stála nad mrtvolou s podivně nepřítomným 
pohledem ve tváři... 
 
Po úspěšném zabrání planety a osvobození Braeho z obklíčení byl Lalkerr informován Cassem, že 
bude veden další útok. Braeho považoval za blázna, protože obě flotily byly silně poškozeny a teď 
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chtěl provést útok, který vůbec nebyl v plánu. Ale Cass mu sdělil, že cílovou planetu Sluis Van si poté 
může nechat.  
 
Lalkerr se odmlčel a po chvilce se pousmál. Sluis Van mu připadala jak dobrá kompenzace. Rozhodl 
se, že Braemu znovu pomůže. Vydal příslušené rozkazy. Až bude planeta jeho, nechá na ni instalovat 
planetární štít, který se nyní vyrábí na Lehonu.  
 
Braeho flotila se nachystala k odletu. Byly připraveny i poškozené křižníky, jejich posádky prováděly 
jen provizorní opravy. Nebyl čas čekat. Brae a L3 byli na můstku a sledovali holografickou mapu okolí 
Sluis Van. Problém mohla dělat vesmírná stanice Sluis Van Central, která se nacházela na orbitě. 
Poskytovala podporu všem sithským lodím, které se tam nacházely. Její zničení však nebyl dobrý 
nápad. I na své stáří byla technologicky vyspělá a tak měla mnohem větší cenu nepoškozená. Pokus 
o přímý útok by navíc byl ztrátou času a sil. Brae počítal s útokem z opačné strany planety.  
 
Komandér Cass dorazil na můstek a sdělil, že flotila je připravena, pokud se to tak dá říct. Brae ho 
ujistil, že na kvalitní opravu bude čas potom. Kontaktoval Lalkerra, který byl již také připraven. Brae 
mu sdělil svůj plán útoku. Sluis Van Central je mocná stanice, ale snadno ji obejdou útokem z opačné 
strany. Nicméně dá se předpokládat, že Sithové s tímto počítají a tak nad odlehlou část planety vždy 
přesunou větší část své flotily. Ale určitě nepočítají s útokem něčeho tak velkého, jako je Executor. To 
je jejich výhoda. Brae také slyšel, že Lalkerr hodlá použít ukořistěné sithské lodě. Lalkerr je chce 
použít k infiltraci na stanici, aby způsobil zmatek v obraně. Protože i když je Executor silný, je 
poškozený, takže hrozí, že bude ztracen. Bude nutné také kompletně zablokovat komunikaci. 
 
Brae měl pár droidů, kteří se vyznají v nepřátelském softwaru. Pošle je na Lalkerrovy ukořistěné lodě, 
aby si pohráli s jejich počítači a zahltili HoloNet daty. Sithům bude trvat i několik hodin, než signál 
vyčistí. Také na paluby lodí pošle elitní komanda, ale bohužel jich nemá tolik. L3-T0 sdělil, že se 
pokusí sestavit falešný rozkaz, aby se všechny lodě držely u planety za každou cenu. Vydá ho, až 
zaútočí. Protože bude síť zahlcená, lodě budou mít problém ho ověřit.  
 
Lalkerr přiřadí ke komandům svůj vlastní tým Hand, jako zálohu. Lalkerr a komanda poletí na stanici 
v převlečení za sithské důstojníky. Zaberou řídící středisko a vypnou střelecké baterie. Pak spustí 
biologický poplach, čímž se uzavře většina dveří a posádka se nebude moci přesunout do svých lodí. 
Brae a flotila zatím budou čekat na okraji soustavy a až dostanou signál, přiletí k planetě.  
 
Lalkerr s komandy a jednotkou Hand se pak přesunul na jeden ze sithských křižníků. Všichni se 
převlékli do sithských uniforem, Lalkerr sám si vzal roucho Temného Jedie a dal si falešné jméno 
Darth Kerr. Loď se potom vydala na cestu. 
 
O pár hodin později dorazila ke stanici. Stanice se zeptala, co tu pohledává. Pilot lodi ohlásil, že 
potřebují opravit poškození. Dostal povolení k přistání. Lalkerr dal vojákům radu, aby zkusili najít 
velitelství. Jakmile ho najdou, mají si vzít základní části brnění a pistole, aby nebyli nápadní. Sejdou 
se pak u velitelství.  
 
Když se křižník připojil k doku stanice, Lalkerr a komanda vstoupili dovnitř. Personál stanice jim přidělil 
ubikace, aby mohli kde přebývat, zatímco bude loď opravována. Po půl hodině dostal Lalkerr zprávu, 
že velitelství bylo nalezeno. Vydal se tím směrem. Cestou viděl, jak se na stejné místo nenápadně 
stahují i komanda. Když byli blízko, vydal rozkaz. 
 
Aktivoval rudý světelný meč a přesekl jednoho pracovníka. Hned potom se spustila dost chaotická 
poprava několika zmatených zaměstnanců a dvou strážných, kteří ani nestihli hlesnout, komanda 
doslova bleskově vytáhla pistole a přesně zacílila téměř v jeden moment. Dveře do velitelství byly 
zavřené a teď už asi i zamčené, ale na zbytku stanice asi ještě netuší, co se děje. 
  
Lalkerr dveře rozsekal mečem. Osádka velitelství byla zaskočena, ale pár vojáků tasilo blastery a 
začalo střílet. Lalkerr několik střel vykryl, ale jeden zásah dostal. Úspěšný střelec si za to vysloužil 
Sílou rozdrcenou lebku. Jeden z důstojníků nesahal po blasteru, ale po staničním interkomu. Lalkerr si 
toho všiml a Sílou podpořeným skokem se k němu rychle přesunul. Důstojník nestihl říct ani slovo, 
Lalkerr mikrofon rozsekl. Za Lalkerrem se s jeho gigantickým skokem otočily hlavně skoro všech v 
místnosti, ale to už dovnitř vbíhala komanda a spustila zuřivou palbu.  
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Za minutu už byli všichni nepřátelé mrtví. Komanda pak zajistila dveře, vypnula staniční zbraně a 
spustila biologický poplach. K velitelství se mezitím přesunulo několik důstojníků, kteří začali střílet, 
ale neměli moc šancí. Lalkerr zavolal Braemu, že teď je čas na útok.  
 
Brae vydal rozkaz. Droidi na palubách sithských křižníků měli dost času na průzkum jejich systémů. 
Napojili se na HoloNetovou komunikaci a začali ji zahlcovat nesmyslnými daty. Brae zahájil útok. 
Flotila skrývající se za okrajem soustavy provedla krátký hyperprostorový skok přímo na orbitu Sluis 
Van. Nejprve se z hyperprostoru vynořily menší lodě, vteřinu potom i Great Victory – to nejlepší na 
konec. Sithové byli doslova šokováni. Snažili se kontaktovat stanici, ale nikdo jim neodpovídal.  
 
L3, který byl napojený na počítač, vyslal rozkaz, aby lodě bránily planetu a neodlétaly, že posily jsou 
už na cestě. Rozkaz měl falešné kódování, ale HoloNet byl tak přetížený, že to nikdo nemohl ověřit. 
Sithové tomu museli věřit. Jejich lodě se seskupily do obranných formací.  
 
Flotila spustila masivní palbu na všechny sithské lodě. Ligové křižníky vypustily stovky TIE Fighterů, 
TIE Bomberů, TIE Interceptorů a dokonce i poměrně nové TIE Predatory. Kromě toho bylo vypuštěno 
mnoho výsadkových člunů třídy Lambda a Sentinel se Stormtroopery, Lalkerrovými droidy a 
podpůrnou technikou.  
 
Nepřítel měl početní přesilu, díky Great Victory byly síly však vyrovnané. Brae přikázal L3, aby se 
přesunul do hangáru, a sám se též rozběhl k výtahu. Cass mu však tentokrát stačil vstoupit do cesty. 
Brae už zase riskoval svůj život, ale věděl, že tentokrát to už musí vyjít. Nemůže dopustit, aby nepřítel 
smazal ta data. Cass však neví, o co tu jde. Brae ho však ujistil, že to není jeho věc, a chtěl jít dál, ale 
Cass neuhnul.  
 
Sdělil, že je to věc této flotily. Brae tuhle planetu vybral jen kvůli nějakým pochybným datům. Brae mu 
dal rozkaz, aby uhnul z cesty. Oba muži na sebe chvíli vrhali zlostné pohledy a zkoušeli své nervy. 
Ostatní členové posádky byli příliš zaměstnaní útokem, takže si jich nevšímali. Čas běžel. Cass 
nakonec řekl, že pokud to nevyjde, tentokrát Braemu už možná nikdo nepomůže. Ustoupil mu. Brae 
nic neřekl a i s droidem vkročil do výtahu.  
 
Hangár opustil člun třídy Kappa a připojil se k ostatním člunům. Během průniku přes linii nepřítele 
přišla Liga o mnoho stíhaček i člunů, ale stále jich mnoho zbývalo. Pro útok na velitelství na povrchu to 
bohatě stačilo. Velitelství bylo největší budovou na planetě, bylo obklopeno mnoha oddíly Sith 
Trooperů, droidů a tanků. Všude byly obranné věže s turbo-lasery a raketami.  
 
Brae vydal rozkaz přistát a ukázal na přistávací plochu na střeše velitelství. Ostatní mají zatím zajistit 
okolí budovy. Chtěl intenzivní bombardování a přesné nálety. Brae z okna kabiny viděl, jak 
protiletecká obrana sestřeluje jeden letoun za druhým. Menší zásah dostala i Kappa, ale ustála to.  
 
Kappa přistála na ploše a spolu s ní i čtyři Lambdy. Stormtroopeři vyrazili ven a běželi přímo k bráně, 
zatímco stříleli po všech vojácích a droidech, kteří se jim postavili do cesty. Axil Brae vystoupil jako 
poslední. U pasu měl svůj ceremoniální vibro-meč a starožitnou pistoli. Jeho tvář byla chladná a bez 
emocí. L3 ho následoval.  
 
Stormtroopeři vběhli do budovy. L3 se napojil na místní počítač a nahrál si mapu interiéru. Ukázal ji 
jako hologram a označil místnost, kde se nacházela databáze. To byl jejich cíl. Brae nařídil házet 
flash-bangy a zabít všechno, co se pohne. Všichni se rozeběhli do útoku.  
 
Na orbitě zatím Cass vedl útok proti sithské flotile. Tři z křižníků, které utrpěly poškození v předchozí 
bitvě, toto už neustály a explodovaly. Čtvrtý křižník byl příliš poškozen, takže o několik minut později 
přestal bojovat. Posádka nad ním ztratila kontrolu a křižník nakonec vrazil do jiného, kterého tak silně 
poškodil. Great Victory utrpěl koncentrovanou palbou nepřítele větší poškození na levoboku, kusy 
trupu byly doslova vytrženy pryč. Cass zavolal Lalkerrovi, že potřebuje nějakou diverzi. 
 
Lalkerr si povzdechl, že kdyby byl Brae jeho podřízený, už by byl exemplárně popraven. Má celou 
svou flotilu a Lalkerrovu k tomu a stejně se chová tak zbrkle, že je schopný i s tím prohrávat. Lalkerr 
ale dostal nápad. Rozhodl se, že ke stanici lstí přiláká část nepřátelské flotily. To snad Cassovi zvýší 
šance. 
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Lalkerr přikázal, aby jeden voják zavolal sithskou flotilu. Druhý voják zatím odpálil dýmovnici a ostatní 
se váleli po zemi a předstírali zranění. Další voják začal na Lalkerra střílet, ten jeho výstřely vykrýval. 
Pak se konečně objevil hologram velitele flotily. Velitel byl rád, že se konečně na stanici dovolal, ale 
hned ho zarazilo, že se na stanici „bojuje“. Lalkerr mu hlásil, že jsou pod útokem druhé části 
nepřátelské flotily a že stanice je obsazena. Zatímco vykrýval výstřely „útočníků“, žádal o okamžité 
posily. Velitel sdělil, že hned vyrazí na pomoc. Lalkerr pak skutečně dostal jeden zásah do nohy a 
sesypal se k zemi. Ale nic si z toho nedělal. Když bylo spojení ukončeno, komando rychle obsadilo 
staniční děla a připravilo se na boj.   
 
Lalkerrova past zafungovala. Část sithských lodí kvapem odletěla na druhou stranu planety, aby 
bránila stanici. Zde však byla zaskočena – nejenže tu nebyla žádná nepřátelská loď, ale stanice Sluis 
Van Central na ně spustila palbu ze všech svých zbraní. To však Cass neviděl. Jemu stačilo, že cílů 
bylo rázem méně, takže spojená flotila Ligy a Ráje Síly měla hned přesilu.  
 
Velkoadmirál Brae se probojovával s oddíly Stormtrooperů do hlubin základny. Dostal hlášení, že 
ostatním oddílům se povedlo též dostat dovnitř, navíc mají palebnou podporu od AT-PT i větších AT-
ST. Bombardéry ničily všechny pozemní jednotky nepřítele, které se chtěly přiblížit. Stíhačky 
zajišťovaly vzdušnou převahu.  
 
Ocitli se před masivními dveřmi. Stormtrooper ohlásil, že dveře jsou moc silné na běžnou nálož. Brae 
přikázal použít raketomet. Do přední pozice přiběhl voják, který si na rameno položil raketomet, 
zatímco ostatní se skryli za rohem. Zamířil na dveře a vystřelil. Raketa způsobila intenzivní výbuch, 
který prorazil dveře dovnitř. Kdokoliv, kdo stál za nimi, byl jimi rozmačkán.  
 
Stormtroopeři tam rázem naběhli a naházeli dovnitř celou zásobu flash-bangů. Důstojníci a operační 
technici popadali na zem, ale Sith Troopeři byli proti těmto granátům více odolní, protože byli chráněni 
přilbami. Stormtroopeři zahájili palbu z blasterů. Tři z nich byli vyzbrojeni těžkými rotačními blastery, 
kterými doslova kropili celou místnost od rohu k rohu. Sith Troopeři padali po desítkách, ale další se 
stačili ukrýt.  
 
L3 lokalizoval konzolu. Brae přikázal, aby byla zajištěna, a tasil pistoli. Nikdy z této pistole nestřílel v 
boji, na živé cíle. Teď to bylo poprvé. Střílela silné pulzy, na zabití jednoho vojáka stačil jen jeden. 
Postřílel šest vojáků, přitom se kryl a blížil se k počítači. Zrovna k němu přiběhl důstojník v honosnější 
uniformě, s vibro-mečem u pasu. Byl to zjevně místní velitel. V ruce držel datapad, který se chystal 
zapojit do konektoru.  
 
Brae vystřelil a datapad mu odpálil z ruky. Spadl na zem a jiskřil. Velitel se zamračil a bleskově tasil 
pistoli, kterou trefil Braeho do levé ruky se zbraní. Brae zařval bolestí a blaster mu upadl na zem. Ale 
nezastavoval se. Přiskočil k veliteli, přičemž tasil svojí vibro-šavli. Mohutným seknutím uťal nepřítelově 
pistoli hlaveň.  
 
Velitel pohlédl na zbraň a naštvaně ji odhodil. Tasil svůj meč a zaujal bojový postoj. Sdělil, že tohle je 
jeho konec, a provedl výpad. Brae ho však vykryl. Šermu se věnoval jen jako koníčku, bojoval hlavně 
se cvičnými droidy. Tohle bylo poprvé, kdy stál proti někomu, kdo ho chtěl zabít. Doufal, že 
nezapomněl vše, co se naučil.  
 
Velitel prováděl další a další výpady, které Brae poměrně dobře vykrýval. Kolem zatím zuřila 
přestřelka mezi jednotkami Sithů a Ligy.  
 
Brae dostal zásah do pravé nohy a hned potom do levého ramene. Ultrasonicky vibrující čepel projela 
masem jako nůž máslem, Braeho bílá uniforma se začala barvit do ruda. Brae provedl též několik 
troufalých výpadů a bodl nepřítele do stehna a do pravého ramene. Velitel měl černou uniformu, takže 
jeho zranění nebylo tak zřejmé. Pak se zaklesli čepelemi do sebe a chvíli se přetlačovali. Velitel 
dupnul Braemu na nohu a hned potom ho kopnul kolenem do břicha. Brae se bolestí ohnul a velitel se 
ho chystal srazit k zemi úderem do zad, ale Brae na poslední chvíli uhnul a vodorovně švihl nepřítele 
přes hrudník.  
 
Velitel zařval bolestí a z úst mu vytryskla krev. Zhroutil se k zemi. Brae ho překročil a přistoupil k 
počítači. L3 se k němu též rychle připojil. Oznámil, že databáze vyžaduje osobní kódovací klíč. Brae 
zaklel, ale hned dostal nápad. Kódovací klíč měl velitel na hrudi své uniformy. Sehnul se k němu, aby 
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mu ho vzal, ale velitel náhle nabral vědomí a chytil Braeho za ruku. Druhou rukou popadl meč, který 
ležel vedle něj, a snažil se ruku Braemu useknout.  
 
Brae byl překvapen, ale jeho úder stihl na poslední chvíli vykrýt svojí šavlí. Velitel ho odkopl pryč a 
postavil se na nohy. Provedl výpad. Ve stejnou chvíli jako Brae.  
 
Muži stáli těsně u sebe, chvíli se nehýbali. Brae měl šokovaný výraz ve tváři, zatímco velitel se 
usmíval. Braeho uniforma nabírala další červené fleky.  
 
Úsměv však začal veliteli pomalu mizet z tváře. Ta krev byla totiž jeho. Klesl na kolena a pohlédl na 
svoji hruď. Čepel vibro-šavle byla zabodnuta přímo do jejího středu. Velitel vykašlal množství krve. 
Brae vítězoslavně vytáhl klíč z jeho uniformy. Pak vytáhl i šavli a velitel padl mrtev k zemi.  
 
Brae hodil klíč droidovi. Ten ho zasunul do počítače a hned začal vyhledávat požadovaná data. Boj 
kolem stále pokračoval, ale když na místo dorazili Lalkerrovi droidi, zbylí sithští vojáci byli doslova 
smeteni. Za pár chvil bylo po všem. L3 našel požadovanou informaci. 
 
Na obrazovce byla data o přijatých a vydaných rozkazech pro celou flotilu za poslední tři roky. L3 
vyhledal jednu konkrétní loď, jednu konkrétní událost. Bitvu u Tallaanu. Ten okamžik, kdy velkoadmirál 
přišel o svoji ženu i syna. Vlajková loď Dark Destroyer. Velící důstojník…  
 
Brae to jméno přečetl a pohltil ho hněv. Toho muže znal. Sloužil mu, bojoval za něj. Musel. Kdysi to 
byl totiž Prezident Ligy. Brae zařval z plných plic. „Onbeliku!!!“ 
 
Tat odletěl na Borosk, kde ho na přistávací plošině čekal muž zahalený v černém hábitu. Erdeg ho prý 
již očekává. Odvedl ho do velkého sálu, na jehož konci seděl Erdeg na trůnu. Přivítal ho. Věděl, že 
netrpělivě čeká na trénink a tak ho odvedl na cvičiště. Zde byli speciálně upravení droidi, které měl Tat 
zničit Sílou.  
 
Nejdříve mu to nešlo, ale když se Erdeg po třech hodinách vrátil, byli všichni droidi zničeni. Erdeg se 
lehce pousmál. Tat se učil rychleji, než si myslel. Bude z něj dobrý rytíř Irustsis. 
 
Loď Destructor přiletěla k planetě Odessen ve stejnou dobu jako druhá sekundární flotila Rhumijské 
říše. B-art přikázal vletět do atmosféry a připravit se na boj. Ale bitva o planetu už byla dobojována. B-
art zklamaně přikázal, aby křižníky přistály. Se svojí lodí letěl k Malumově paláci, aby tam něco vyřešil. 
Během cesty mu Darth Erdeg sdělil vše, co se tu stalo. 
 
Když loď přistála, B-art vybral tři vojáky, aby šli s ním. U vchodu do paláce potkal Kraye Sise, 
Erdegova učedníka. Pogratuloval mu k vítězství a zeptal se ho, jestli tu neviděl jistou ženu. Kray sdělil, 
že palác prohledávat nenechal, ale většina nejbližších rádců Maluma už nejspíš stejně uprchla. 
 
B-art vstoupil do paláce a prohlížel si artefakty, které tu byly vystavené. Pak dorazil do místnosti, ve 
které slyšel několik vyděšených hlasů. Dotyční se báli, že je teď popraví, pouze jedna z nich, žena 
jménem Indi Sarahie, byla klidná. Vysvětlila jim, že od začátku věděla, že Zlatá říše prohraje. Proto 
posílala všechny Malumovy plány přímo ke králi B-artovi (to on byl oním tajemným dopisovatelem). 
Jeden z mužů ji prohlásil za zrádkyni a chystal se ji zabít. 
 
B-art v tu chvíli vykopl dveře a zapnul svůj meč. Indi vstala a odešla z místnosti. B-art pak mezi 
přeživší hodil granát a zabarikádoval dveře. I s Indi pak odběhl pryč. Granát explodoval. Když vyšli 
ven z paláce, Kray chtěl vědět, kdo je ta žena, ale B-art neměl čas. S Indi se vrátil na palubu lodi 
Destructor, kde jí sdělil, že jí odveze na Rhumii. Chtěl ji tam ukázat něco, z čeho bude unešená. 
 
Během letu se spojil s Mazou. Maza mu ohlásil, že jeho mise na planetě Voss se pomalu ale jistě chýlí 
ke svému konci, což B-arta příjemně překvapilo. Zdálo se, že z něj bude dobrý agent. 
 
Křižníky a letouny přiletěly k jednomu z měsíců Rhumie. Byla zde kolosální konstrukce, zatím 
nedodělaná, ale i to Indi ohromilo. B-art sdělil, že je to teprve začátek. Bude to největší vesmírná 
stanice v galaxii, Erdeg nakonec instaluje super-laser. Bude trvat několik let, než bude dokončena. 
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Uprostřed potemnělé místnosti sedělo několik svázaných mužů, mnozí měli tváře zbrocené krví, v tváři 
nepřítomný výraz, jiní se zavřenýma očima vydávali přerývavé vzdechy. Všichni však měli zavázaná 
ústa a byli plně při vědomí. Kolem nich volným krokem přecházeli lidé s maskami na obličeji, odění do 
špinavých, notně poškozených vojenských uniforem, nijak neoznačených, vyjma znamení zlaté 
hvězdy na rameni každého z vojáků. Otevřely se dveře a potemnělou místností projel paprsek světla. 
To však nebylo denní, byl to plamen lampy, kterou držel v ruce muž, který dveřmi prošel, následovaný 
dvěma, kteří v ruce drželi kanystry. 
 
Muž s lampou odložil zdroj světla na zem a dal pokyn hlavou mužům s kanystry. Ti začali na svázané 
lít zvláštní kapalinu a místnost brzy naplnil čpavý zápach. Někteří ze svázaných se pokoušeni křičet a 
bránit se kapkám, které ji dopadaly na hlavu, ale nic nezmohli. Muž, který držel lampu, si přitáhl židli a 
sedl si naproti jednomu ze svázaných. Vytáhl mu z úst kus hadru a nechal ho odplivnout si. Muž svého 
věznitele a celý klan Vos obvinil ze zrady. Klan mohl být jejich spojencem, ale místo toho se rozhodl 
zničit vše, o co tak dlouho usilovali. Nyní je odsouzen k zániku, jen to ještě nechápe.  
 
Muž byl odhodlán zemřít. Maskovaný muž sedící na židli mu v tom hodlal vyhovět. Zvedl se a židli 
odsunul zpátky na původní místo. Pak zvedl lampu a hodil ji mezi tucet sedících zajatců. V tu chvíli 
zápach kapaliny zmizel a místnost se naplnila bolestným, tlumeným, křikem, který postupně utichal až 
nakonec zbyl jen praskající zvuk plamenů. 
 
Arkanijské velvyslanectví, Mandalore. Nově vybudované velvyslanectví na planetě Mandalore byla 
impozantní budova v srdci hlavního města Sundari, dávající na odiv moc obou zemí, které uvnitř 
rokovaly o své vzájemné politice. V bohatě zdobeném atriu nohou podupával Pulas Jyzz, 
mandaloriánský ministr vnitra, a vyčkával na delegaci. Krátce poté se rozrazily dveře na jednom z 
balkonů nad atriem a po schodech dolů začali scházet Punax a arkanijský velvyslanec. 
 
Arkanijský velvyslanec se omluvil za zpoždění. Ohlásil, že Punax se chce setkat s Alexi. Ta tu však 
nebyla. Punax vysvětlil, že proto jde rovnou za Jyzzem. Bude válka a on by se rád ujistil, že pakt mezi 
Mandalorem a Arkanií bude platný. Jyzz si nebyl vědom toho, že nějaká válka hrozí. Punax mu tedy 
vysvětlil, že na Mandalore má spadeno Galaktická liga. Může zůstat nezávislý jen pokud spojí síly 
s Punaxem. Potom Punax odešel. Ministra Jyzze jeho slova zarazila. 
 
Stanice Victor, oběžná dráha Arkanie. Punax na zasedání velitelů ozbrojených sil Arkanie ujistil prince 
Hallistera, že mají dostatečné předpoklady k rozjetí tažení, které bude více než úspěšné. Punax 
v projevu vysvětlil, že je vhodný čas zahájit válku proti Sithské říši. Mnozí admirálové a generálové to 
považovali za šílenství, ale generál Daidalor si byl jist úspěchem. Princ Hallister všem vysvětlil, že 
v počátku války chystá navázat spolupráci s Mandalorianskou aliancí a že podporu získá i od několika 
dalších planet a arkanijských protektorátů. Jeden z admirálů však namítl, že žádné protektoráty 
nemají. 
 
Punax vysvětlil, že operace Perpotatio se chystá ke svému konci do šesti hodin. Jejím cílem bylo 
zajistit rychlou výměnu vlády a vyhlášení nezávislosti planety Kiffu na Sithské říši. Se správným 
vedením je tato planeta velice silným hráčem na bitevním poli. S revolucionáři mají dohodu, že do 
konce války bude v případě úspěchu Kiffu novým protektorátem. Další planetou, která se má stát 
protektorátem, bude Dathomir, jehož obyvatelstvo je již znechuceno několika zradami z rukou Sithské 
říše.  
 
Punax také představil novou organizaci ozbrojených sil. První armádu Arkanie povede generál 
Daidalor a čtyři další důstojníci. Armádu Dathomiru povede Punax osobně, dva důstojníci a dva 
členové protektorátní vlády. 303. divize, která se přihlásila do služeb Arkanie, bude mít vlastní velitele 
a také dva arkanijské dohlížitele, kteří se budou zodpovídat Punaxovi a plukovníkovi Kimeltonovi. 
Dobrovolnická armáda bude mít tři velitele. Arkanijská komanda povede kapitán Costa, většinu vojáků 
budou tvořit uprchlíci z chrámu Jediů, takže budou ovládat Sílu. Armádu Kiffu povede jeden důstojník, 
je to ta nejbrutálnější vojenská síla, s jakou se kdy Punax setkal. Důstojník se bude zodpovídat 
někomu, kdo si opravdu nebere servítky – muži přezdívanému „Guerilla“… 
 
Otevřely se dveře a dovnitř vstoupil muž v mnohokrát sešívané zašlé vojenské uniformě se zlatou 
hvězdou na rameni. Kdysi krásná mladá tvář byla poškozena mnoha ranami a kdo by znal toho věčně 
rozesmátého srdečného chlapce, který ji dříve nosil, nemohl by uvěřit, že ten vrásčitý vyhublý muž 
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býval kdysi Leo Rawkem. Přímo před všemi těmi generály stál vůdce klanu Vos, připravený zabít 
kohokoliv, kdo se postaví do cesty arkanijské moci. 
 
Schůzi důstojníků ukončil Hallister prohlášením, že Arkanie zničí své nepřátele a zaujme právoplatné 
místo mezi vládci Galaxie. Punax se poté sešel s Leem. Leo se ho zeptal, co znamená ten povolávací 
rozkaz do Arkanijského komanda. Punax mu vysvětlil, že není určen pro něj, ale pro budoucího vládce 
Kiffu. Je mu sice jen 14 let, ale získá tak zkušenosti a respekt. Leo chce totéž udělat se svým 
synovcem, jakmile ho najde. Je to lepší, než kontraproduktivní výcvik u Jediů. Leo se poté vrátil 
k důstojníkům, aby s nimi mohl začít plánovat válku. 
 
Salón Admiral, Eriadu. Na planetě Eriadu byla silně omezena práva pohybu, kvůli rostoucím hrozbám 
nepokojů a boje, byl ustanoven zákaz vycházení po setmění a cestování na planetu. Jediné, co na 
střeše Salónu Admiral přistálo, byla těžce vyzbrojená loď s vlajkou planety Raxus na zádi. Přesně to, 
na co špehové, kteří se u salónu skrývali, čekali. Během několika minut se pod rouškou noci kolem 
salónu přesunulo tolik jednotek, že byla budova plně obklíčena a ochranka si vůbec ničeho nevšimla. 
Na tenhle zásah byly totiž povolány jednotky klanu Vos. 
 
V jejich čele stáli Punax, Titania a Leo. Akce musela být rychlá a s minimálními ztrátami. Prioritou bylo 
dostat Ludovica. Než vyrazili, Titania ještě Punaxovi vyřídila zprávu, kterou dostala od Hallistera na 
poradě. Hallister mu vzkazuje, aby se setkal s Variionem Lightseekerem – podle mnohých jsou oni 
dva ti poslední, kdo stále drží naživu podstatu řádu Jedi, a jen oni dva ho mohou dovést z záchraně. 
Punax souhlasil a slíbil jí, že ji po akci vezme na večeři.  
 
Leo dal povel a dva vojáci vystřelili přesně mířené střely, které skolily stráže u hlavního vchodu. Punax 
vytáhl světelný meč a, připraveným odrazem od zad jednoho z bojovníků, vyskočil na venkovní 
balkón, přes který vrazil dovnitř budovy. Další vojáci vnikli hlavním vchodem a různými okny. Punax 
před sebou uviděl hlídače, který ihned vytáhl elektrický obušek, ale jeho úder Zabrak lehce vyblokoval 
a hlídači uťal obě ruce předtím, než ho probodl. Na dalšího nenarazil. 
 
Leovi vojáci se však u zabití hlídačů nezastavili. Prorazili každé dveře každé místnosti salónu, a 
vytahovali úplně všechny zákazníky, všechny mimo otroků. Každého z nich přitlačili ke stěně a na 
místě popravili. Stejně tak se nespokojili s tím, že některého z hlídačů vyřadili z boje, každého, kdo se 
jen trochu hýbal, ihned dorazili. Punax k tomu měl odpor, ale bylo jasné, že se musí soustředit na svůj 
cíl. A ten byl v místnosti oddělené od všech ostatních, v Magnoliovém pavilonu. Zaútočili ze všech 
stran. Všichni, kdo hlídali Magnoliový pavilon, skončili na zemi v kaluži vlastní krve. Punax byl první, 
kdo vrazil dovnitř pavilonu. 
 
Najednou nastal klid, vojáci obklíčili pavilon a dovnitř vstoupila také Titania. Uvnitř seděli totiž jen tři 
neozbrojení lidé – Ludovic, Agnis a catharský diktátor Ysu Pon. Agnis a Punax byli připraveni se utkat 
v souboji. Ludovic zatím stiskl tlačítko u svého stolu a exploze zahalila pavilon hustým kouřem. Ysu 
Pon popadl ležící sekyru a vrhl se na Punaxe, Titania se rozběhla za prchajícím Agnisem. Ludovic byl 
ihned sražen k zemi Leem, který mu přiložil pušku ke spánku. 
 
Punax se první ráně uhnul a rychlým výpadem přeťal Ysu Ponovu sekyru ve dví. Ysu Pon se však 
nevzdal a ostrým koncem sekyry se ohnal znovu, čímž si odkryl temeno hlavy. Přesně tam ho také 
zasáhl Punaxův světelný meč. Ysu Pon se zhroutil k zemi a Punaxovi došlo, že nikde nevidí Titanii ani 
Agnise. Křikl na vojáky, aby ho hlídali. Ti zrovna svazovali Ludovica. Rozběhl se směrem, kterým 
podle jeho citlivosti na Sílu běžela Titania. Seběhl až do skladů pod salónem a do zásobovacího 
tunelu, který byl normálně zajištěn pevným poklopem. Ten byl však otevřený. Po krátkém běhu zakopl 
o malou trubku. Když zaslechl tichý pláč, uvědomil si, že ta trubka je Titaniin meč. Ještě zrychlil a 
běžel tunelem, dokud ji nezahlédl. Klečela pod posledním funkčním světlem v tunelu. Chtěl přijít blíž, 
ale uviděl, jak do kuželu světla trčí hlaveň ruční zbraně. Kolem krku měla Titania kabel. 
 
Ze tmy vystoupil Agnis, který trhnutím kabelu vytáhl Titanii na nohy a přitáhl si ji těsně k tělu. Pak 
zastrčil blaster za opasek a do ruky uchopil nůž. Přiložil ho Titanii k uchu a celou dobu přitom 
pozoroval Punaxe. Byl rád, že Ludovic a Ysu Pon jsou už ze hry, brzy bude i Titania. Titania se třásla, 
věděla, že smrt je velice blízko, cítila to strašlivé zlo, které vycházelo ze člověka, který ji držel. Využila 
poslední kus kuráže na to, aby potlačila slzy, usmála se a řekla, že na tu večeři už nejspíš nezajdou. V 
ten moment jí Agnis vrazil nůž do srdce. 
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Punax se rozběhl za Agnisem, který seskočil do podzemního hangáru pro nákladní lodě. Doběhl ho u 
jedné z lodí, která byla připravena ke startu. Agnis se otočil na schodech do lodi a Punax se zastavil, v 
ruce svíral svůj meč. Beze slova vykročil, v očích měl slzy. Svist meče ho probudil, jen o kousek se 
vyhnul úderu, který mířil zezadu na jeho týl. Zablokoval úder a pohlédl útočníkovi do tváře. Jenže 
útočník tvář neměl, na obličeji měl stříbrnou masku pouze s otvorem na ústa a nos. Punax udeřil, ale 
nepřítel mu ránu zastavil, zas a znova. S každou ranou Punax slábl, ale muž, který ho napadl, se zdál 
nevyčerpatelný. Agnisova loď nastartovala a odletěla, nechala tam muže s maskou proti Punaxovi.  
 
Punax využil Síly a nepřítele odhodil, aby nabral trochu energie. Najednou věděl, co proti němu stojí. 
Vždyť to hledal. Byl to pohrobek, z hrůzostrašných jednotek pohádkového Krále za Galaxií. Vrhl se na 
nepřítele a zasypával ho údery, které byly pokaždé zablokovány. Už pomalu omdléval a dělalo mu 
problém stále odrážet útoky pohrobka. Takže místo odražení útoku meče sklouzl dozadu a když 
nepřítel promáchl, odrazil se a vší silou se vrhnul v posledním zběsilém bodnutí na hruď útočníka. Meč 
zajel hluboko do hrudi pohrobka. Punax ho vytrhnul a odhodil nepřítele několik metrů před sebe. 
Pohrobek se však stále zvedal, ale byl už viditelně oslaben. Punax další jeho úder zablokoval a útok 
vedl dolů. Usekl mu obě nohy. Pohrobek padl na břicho a pokusil se ještě máchnout mečem, ale 
Punax mu přesekl ruku v zápěstí. Nepřítel tedy už jenom ležel a přerývavě dýchal. Zabrak mu vrazil 
čepel meče přímo do otvoru na ústa. 
 
Vynořil se z tunelu a, v náručí držíc Titanii, vůbec nereagoval na vojáky, kteří by ho mohli omylem 
zastřelit kvůli jeho nenadálému objevení v místnosti. Leo si ho měřil pohledem, kterým nedával najevo 
žádné emoce. Ludovic však reagoval trochu jinak – sdělil mu, že toto se stane, když se postaví na 
odpor Králi. Punax položil Titanii na pohovku a tasil meč. A usekl Ludovicovi hlavu. Nikdo kolem 
nehnul ani brvou. Punaxovým dalším cílem byl Král. 
 
Avis Nord kvapně kráčel dlouhou chodbou a něco si pro sebe mumlal. Pohlédl před sebe a zarazil se. 
Zahlédl dobře známou postavu ministra Jyzze. Toho chlapa neměl rád, většinou se mu snažil vyhnout, 
teď to ale nešlo. A Jyzz právě Avise spatřil. Ministr Jyzz byl postarší muž, svůj úřad zastupoval dlouho, 
možná až příliš dlouho, pomyslel si Nord. Jyzz chtěl vědět, jestli má nějaké nové zprávy o Alexi, ale 
Nord nic nevěděl. Alexi byla pryč už delší dobu a to jej dost vyvádělo z míry. Vždycky byla docela 
tajnůstkářka, ale většinou se brzo ozvala. Od zranění nebyla na pořádné akci, stával se z ní pomalu 
knihomol, pořád něco studovala a najednou zmizela a nedala vědět kam. Aby se jí tak něco stalo. 
 
Když se Nord dozvěděl, že Alexi nebyla přítomna na schůzce s Punaxem, zbledl v obličeji. Myslel, že 
se stihne připravit, nebo, a na to spoléhal, že se Alexi stihne včas vrátit. Teď už si dělal opravdu 
starosti. Byla svědomitá, důležitou schůzku s Punaxem by jen tak nezmeškala. Jyzz však sdělil, že 
v případě nepřítomnosti Alexi bude zastupujícím Mandalorem Nord. To Norda trochu překvapilo, bylo 
totiž mnoho lepších kandidátů. Jyzz ale vysvětlil, že to tak Alexi napsala do své závěti. Tu sepsala po 
Bitvě o Manaan, kdy na tom byla špatně. Nord na Manaan chtěl zapomenout, málem ji toho dne ztratil. 
Oba muži se rozloučili a Avis spěchal do své ubikace. Kde sakra vězíš, Alexi? Mumlal si v duchu. 
 
Pár hodin po svém odletu z chrámu Jedi si Velmistr sedl k pracovnímu stolu, který měl ve své kajutě, a 
opět začal na svůj světelný meč přidávat různé drahokamy malých velikostí. Vskutku rád přidával 
různé ozdoby na svojí zbraň. Avšak po nějaké době už v přihrádce nezbyl žádný drahokam. 
 
O několik hodin později loď Velmistra přistála do hangáru vesmírného přístavu Coronet City. Karna 
překvapilo, že tu na něj čekala neznámá catharská žena. Představila se jako Prezidentova asistentka 
a že na něho čeká, avšak své jméno mu nesdělila. 
 
Poté nastoupili do transportu a odjeli směrem k budově Senátu, kde měl President svojí kancelář. 
Kupodivu v transportu jeli pouze oni dva, což Karnovi přišlo divné, ale i přesto pohlížel na rušné hlavní 
město. Avšak náhle ucítil narušení v Síle, což ho znepokojilo, ve stejný moment Catharka vytáhla z 
pod sedadla blaster a namířila s ním na Jedie, který k ní stál zády. Poté se ozval výstřel. 
 
Zkušený Jedi společně s narušením vycítil i úmysl zabít a ve stejnou chvíli kdy blaster vystřelil, 
aktivoval svůj zelený světelný meč a odrazil střelu do strany. Žena po něm ještě několikrát vystřelila, 
avšak zbytečně. Všechny střely byly vykryty a poslední zasáhla útočnici do pravé ruky, což ji donutilo 
upustit zbraň. 
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Karn na ní použil Sílu ovlivnění mysli, aby z ní dostal odpovědi. Catharka se zdála být ovlivněná a 
vypadalo to, že se chystala vše vysvětlit, ale náhle popadla blaster do levé ruky, popřála Lize a 
Jediům smrt a střelila se do hlavy. 
 
Velmistr pochopil, co tím myslela, a tušil i co bylo to narušení v Síle. Naštěstí byl kousek od budovy 
Senátu. Jakmile transport zastavil, okamžitě vyběhl a směřoval do Prezidentovy kanceláře. Když vyjel 
výtahem do patra, kde se nacházela, spatřil dva omráčené strážné. Aktivoval svůj meč a rozběhl se. 
Dveře do kanceláře rozrazil pomocí Síly a spatřil postavu, která stála nad bezvládným tělem 
Prezidenta Darmona, třímající nůž, ze kterého ještě kapala krev na zem. Karn vraha poznával, což ho 
rozhodilo. 
 
Sithský císař, Darth Sceleton, si až po lokty natáhl kožené rukavice a chmátl po svém plášti, který mu 
přidržoval na kost promoklý a promrzlý důstojník. Zapnul si řetěz pod šlachovitým krkem a vztekle 
strčil vyklepaného muže, až málem přepadl přes zábradlí do vod pod rampou. Hodil pohledem do 
místa, kde ještě před pár okamžiky leželo tělo toho hloupého padawana. Deaktivovaná rukojeť jeho 
meče stále ležela na kluzkém okraji plošiny. Sceleton se po ní natáhl Sílou a meč mu vklouzl do dlaně. 
Prohlížel si se zájmem prostou zbraň a pak si ji vložil do zadní kapsy pláště. Rázoval si to k 
protavenému rámu dveří. 
 
Uvnitř čekal tucet vojáků nastoupených dvojřad. Jakmile mezi ně vkročil Císař, zaujali pozice a utvořili 
pro něho slavnostní koridor, na jehož konci čekalo duo admirálů, kteří nyní při invazi slouží po boku 
nejvyššího velitele. Admirál Crix se nabubřele prsil a Mon Calamarian Ariel nervózně přešlapoval. 
Sceleton od Crixe chtěl hlášení. Ten, v naučeném gestu, bleskově klapl podpatky. Ohlásil, že se Liga 
zbaběle stáhla. Ale jen málo lodí se dostalo skrz bouři až do vesmíru. Zbytek byl zničen admirálem 
Rancisisem během pár hodin. Planeta Kamino tedy nyní patří Sithské říši. 
 
Jak domluvil, ozvala se za Crixem mohutná exploze. Sceleton jen rýpavě povytáhl obočí a nasadil 
hněvivý výraz. Admirál zbledl jako Neimoidian, který se právě dozvěděl o snížením příjmů. Admirál 
vysvětlil, že ve městě ještě zbývá poslední četa protivníků, která brání věž, kde se nachází předseda 
vlády Kaminoanů Lama Fe a guvernér Ligy Artimedes Jerus. Cesta k věži vede skrz koridor, který 
brání asi stovka Stormtrooperů. Admirál sdělil, že již připravuje údernou jednotku, která obranu 
prolomí. Poté se ozval další výbuch, který otřásl celou konstrukcí. Admirál Crix začal koktat, ztrácel 
před Císařem svou důstojnost. Ten ho odstrčil stranou, až se zapotácel, a vydal se směrem do chodby 
s odporem. Crix šel za ním, aby se ho zeptal, co chce dělat. Sceleton jen řekl, že se s nimi vypořádá 
osobně. Prošel okolo dvou vojínů schovávajících se za zbytky rámu vyražených dveří. Crix jim 
poklepal na ramena a dal jim jasné znamení, že teď je třeba se klidit z cesty. Když byli pryč, vkráčel 
Císař dovnitř. 
 
Vstoupil na lávku a asi dvacet metrů pod ní se rozprostírala dlouhá, temná chodba. Sceleton přeskočil 
zábradlí, přivolal si Sílu, a jako by po neviditelných schodech kráčel dolů ke svým obětem. 
Stormtroopeři, jen nevěřícně mlčky zírali, dokud se komandér, označený tmavě modrým ramenním 
pláštíkem neprobral z úžasu. Vydal rozkaz k palbě. Vojáci vyskočili ze svých pozic a následovali jeho 
příklad. V tom se rozpoutalo peklo. 
 
Sceleton první dvě střely vstřebal do dlaní, pak zkřížil ruce na hrudi a následně vypustil údernou vlnu 
Síly, která rozházela vyjevené Stormtroopery jako hadrové panáky. Někteří se až po pás zaryli hlavou 
do stěn, jiní se zase rozpadli na cucky a jejich hlavy se s řinčením kutálely v helmách po krví zbrocené 
podlaze. Potom se pomocí Síly zmocnil čtyř zaskočených Stormtrooperů, sám se vznesl asi metr nad 
zem a nechal je okolo sebe kroužit. Střely těch statečnějších, kteří se odhodlali po něm vypálit, 
zasáhly zpravidla jednoho ze svých spolubojovníků, kteří se tak nedobrovolně stali Sceletonovým 
štítem. Vše, na co Sceletonovi padl zrak se rozprsklo a vojákům v bílých zbrojích se vytrhávaly 
končetiny z kloubů. Pak se Císař v pomalé levitaci vpřed zastavil, klesl k podlaze, ukázal všem čtveřici 
zohavených, stále se vznášejících těl Stormtrooperů a mrštil je do davu nepřátel. V tom mu v očích 
zaplál vrchol hněvu, sevřel ruce v pěst a vypustil vodopád rudých, všesežehávajících blesků. 
Stormtroopeři se pekli ve zbroji za živa, droidi se tavily, zdi pukaly. 
 
Přeživší důstojník přikázal vojínovi, aby povolal gardu. Ten horečně přikývl, rychle se natáhl k panelu 
a těsně, než mu Sceleton stihl rozmačkat přilbu i s hlavou uvnitř, zatáhl z posledních sil za páku. 
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Dlouhou chodbu lemovaly v intervalech velké, duraocelové rakve, které se nyní začaly jedna po druhé 
otevírat. Z tajemných útrob začaly šmátrat dlouhé paže a postupně vylézat gigantičtí droidí gardisté. 
Okamžitě, jeden po druhém, aktivovali se zabzučením silové štíty a tasili rozmanité píky či obušky. 
Dlouhými kroky se vydali vstříc vetřelci. Sceleton opět nahromadil svůj hněv a metal blesky jeden za 
druhým. Gardisté zaklekli, pravou paži protáhli, vší silou se zapřeli a neohroženě stavili své štíty 
Císařovým bleskům. Vražedné stroje, šinouc se ze všech směrů, začaly Sceletona obkličovat. Když už 
se zdálo, že ho mají v pasti, Sith vypustil další strašlivou vlnu Síly, rozhodil jim formaci, skočil mezi ně 
a holýma rukama se dal do díla. Škubal droidí pancíře jako papír a tříštil hlavy jako vaječné skořápky. 
Brzy se všichni obávaní gardisté proměnili v doutnající hromádky. Zbyl poslední. 
 
Mezitím co Sceletona zachvátila vraždící euforie, za jeho zády se formoval mnohem strašlivější 
zabiják. Tři droidí gardisté se spojili a vytvořili trojhlavého bijce. V každé z šesti ramen třímal jednu 
zbraň. Aktivovaný, trojvrstvý štít vydával do mrtvého ticha děsivý bzukot. Droid si výhružně zabušil do 
hrudi, roztočil elektro-hůl a těžkopádnými, pomalými kroky se vydal naplnit svůj vražedný chtíč. 
Sceleton viděl, že tady už nemá na vybranou. Elegantně si odhrnul krví promáčený plášť a do dlaně 
mu vklouzl Tolkův světelný meč. Dal si jej před obličej, zažehl tmavě modrou čepel, elegantně s ním 
zamával okolo sebe a se svým typickým zavytím dravé šelmy se rozběhl vstříc sokovi. Těsně před 
kontaktem čepele světelného meče s trojicí zbraní z pravých ramen droida Císař vyskočil, v okem 
nepostřehnutelné rychlosti párkrát švihl nad obrem a elegantní piruetou dopadl v pokleku na pravé 
koleno za něj. Chvíli jen tak klečel a ztěžka oddychoval. Droid okamžik na to ztuhl, všechny tři hlavy 
hladce odpadly, zbraně mu vypadly z pařátů, přešel do kleku a pak se se zařinčením svalil na zem. 
Štít se zasyčením zhasl. 
 
Sceleton se ani neohlédl a deaktivoval čepel meče. Vydal se ke dveřím od výtahové šachty. U nich se 
krčil velitel čety, stále Sceletonovi unikajíc. Ten si ho ani nepovšiml a mlčky chytil granát, který mu z 
těsné blízkosti hodil uniformovaný do obličeje. Když explodoval, Císař všechnu energii vstřebal do 
pravice, ve které ho svíral, pak natáhl levou ruku a vypustil ji přímo na nešťastníka. Sceleton rozkopl 
hromádku popela, ve kterou se proměnil a soustředil se na svůj cíl nahoře ve věži. 
 
Přivřel oči, natáhl ruku ke stropu a pomalým pohybem přejel vztyčeným prstem pod stropem. Mrtvolné 
ticho proťal uši rvoucí skřípot půlícího se duraocelového stropu, který Císař Sílou doslova oloupal. 
Dovnitř začalo pršet, krev se mísila s deštěm. Sceleton se skrz široký otvor zahleděl na kabinu 
venkovního výtahu – jedinou únikovou cestu pro jeho cennou kořist. Zmocnil se jí Sílou, vyrval z 
násady, a mrštil s ní do vod pod městem. Sám se k nim dostane mnohem efektivnějším způsobem. 
Napřímil se do plné výšky, rozpřáhl ruce, otevřel dlaně a pod nohy se mu začaly hromadit mokvající 
těla padlých. Pak se mrtvoly protáhly a neviditelná moc je držela spojené dohromady ve strnulých 
končetinách. Z původní hromady se tak pomalu stával jakýsi most, který v prohnutém oblouku vynášel 
Císaře vzhůru – až ke stovky metrů vysoké věži. Byla to vskutku děsivá podívaná. Ukázka 
Sceletonovy ohromné, nové moci. 
 
Než se nadál, most z kopy těl ho donesl až před velké kulaté okno rezidence. Zlehka položil dlaň na 
bleskuvzdorné sklo a to se rozletělo na tisíce kousků. Odrazil se od rámu a skočil dovnitř. 
 
Za oknem již čekal připravený guvernér Jerus s blasterem v pohotovosti. Bezhlavě po Sceletonovi 
vypálil salvu rudých paprsků, ale ten je bez potíží vstřebal. Pak sevřel ruce v pěst a blaster vyletěl 
muži z ruky, přeletěl Císařovi přes rameno a sletěl kamsi do nekonečných vod pod nimi. Zpoza křesla 
s velkým opěradlem vystoupil i vysoký, nervózně přešlapující Kaminoan Lama Fe. Jerus Sceletona 
ironicky přivítal, zatímco Lama Fe dal najevo, že se ničeho nebojí. Pak se ve Sceletonovi nahromadil 
hněv, pomalu přistoupil k muži, ťukl ho zlehka do čela a ten v okamžiku změnil výraz. Začal koktat, 
svalil se na zem a od pusy mu šla hustá pěna. Sceleton jen držel zpříma ruku a protáčel prsty. Jerus 
ječel bolestí, dokud ho nepřipravila o řeč. Stále upadal do bezvědomí, ze kterého ho Sith zase 
probouzel. Snažil se odplazit k rozbitému oknu - spadnout do vod a tím ukončit své utrpení. Končetiny 
ho však zradily a on sebou jen plácal, jako ryba na suchu. Dřel obličejem o zem plnou ostrých střepů, 
bodal si vlastními prsty do očí a nosu, až se na podlaze objevila kaluž krve, ale nebožák ne a ne 
skonat. Byl to žalostný pohled. Sceleton pomalu přistoupil k Lama Fe, napřímil ruku a guvernérova 
hlava mu i s částí páteře vlétla do nachystané dlaně. Zatímco tělo sebou stále ještě cukalo, hlavu 
přistrčil přímo před vyjevené obrovské oči Kaminoana. 
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Kaminoan byl připravený splnit jeho požadavky. Na Sceletonově tváři vykvetl potěšený úsměv. 
Požádal ho o armádu Sithů. Lama Fe se zahleděl hluboko do mrtvolných očí svého přítele a pomalu 
přikývl. 
 
Vrahos otevřel oči. Rozmazaně viděl, jak se nad nim sklání chlupatá postava. Zrak se mu vyostřil a tak 
už mnohem lépe spatřil celé tělo mistra Artaxe. Rozhlédl se a viděl, že je v nějakém zařízení, 
pravděpodobně v lodi. Viděl droida, který si něco zapisoval na datapad a i dýchací masku, kterou měl 
na sobě, připojenou na malý strojek vedle lůžka. 
 
Vrahos se zeptal, kde vlastně je. Nelehce oddychoval. Byla to lékařská loď 03-A, jedna z těch, které 
z flotily zbyly. Měl prý namále. Když ho zachránili, vypadal jako mrtvola. Vrahos si na vše vzpomněl. 
Na déšť padací z nebes, červenou čepel a blesky. Spoustu blesků. Vrahos se zeptal, jestli zachránili i 
Tolka, ale Artax smutně zavrtěl hlavou. Obětoval se pro něj. Vrahose přepadl zármutek, chtělo se mu 
brečet, ale také cítil hněv. Chtěl Císařovu hlavu. Artax ho ale varoval, že se nesmí nechat strhnout. 
Vrahos tedy raději změnil téma, chtěl vědět, proč má tu dýchací masku. Artax mu vysvětlil, že 
Císařovy blesky mu poranily dýchací soustavu. Bez té masky nemůže dýchat. Vrahos uviděl svoji tvář 
v zrcadle, byla zohavená v dolní části. Nechtěl tomu uvěřit, bylo to celé jak ze zlého snu. 
 
O den později už Vrahos stál s Artaxem na můstku nové mateřské lodi. Oděn byl do klasického 
jedijského roucha. Na tváři měl masku, která mu pomáhala dýchat a trochu i deformovala jeho hlas. 
Artax poznamenal, že z něj jde strach. Vrahos v ruce držel Barsen’thorův holocron, prahnul po jeho 
otevření. Artax ho informoval, že stav flotily je žalostný. Ztratili více než polovinu armády i flotily a 
zbytek je poškozený. Vrahos po konzultaci s klonovými vojáky i Kaminoany usoudil, že nejlepší bude 
zamířit na Rhumii, kde doplní zásoby a nakoupí náhradní díly. Artax nedoufal, že Rhumia něco 
poskytne. Vrahos tomu však věřil, navíc kontaktoval jednoho generála, který je bude očekávat.  
 
O dvě hodiny později Vrahos již vystoupil spolu s klonovými vojáky v doku na Rhumii. Ostatní lodě 
přistály v jiných částech města. Ačkoliv zde Vrahos nikdy nebyl, zásoby a díly, které mohla jeho 
jednotka unést, měli získané do dvou hodin. Bylo určeno, že jednotky mají maximálně čtyři hodiny na 
sehnání dílů. Rhumia byla nezávislá, ale jako by se na ní válka zapsala podobně, jako na Lize. Když 
se vraceli k dokům, po celé ulici byl slyšet křik. Nějaká mladá dívka s černými vlasy držela jakýsi 
batoh. Za ní běžel honosně oblečený muž se svými strážci. Ti po dívce stříleli.   
 
Vrahos se jí postavil do cesty a Sílou ji batoh sebral. Už se ho připravoval vrátit jeho majiteli, ale k jeho 
velkému překvapení mu batoh zase rychle zmizel z ruky. Měla ho ta dívka. Vrahos ji rychle dostihl a 
znehybnil jí. Snažila se uvolnit, ale nešlo to. Vrahos věděl, že ovládá Sílu. Měla s ní obrovské spojení. 
Každý, kdo trochu rozuměl Síle, by to musel poznat. Než stihla cokoliv říci, dostavil se zbohatlík. 
Poděkoval Vrahosovi a ten mu batoh vrátil. Muž ale chtěl odvést i dívku, aby ji mohl potrestat. Vrahos 
se mu však postavil do cesty a řekl mu, že pokud jí chce ublížit, on to dokáže dvojnásobně dobře. Aby 
na něj zapůsobil, dívku uspal pomocí Síly. Muž mu jí tedy nechal a odešel. 
 
Když byly získány všechny součástky, začala základní oprava lodí. Artax a Vrahos si šli promluvit 
s onou dívkou, která nyní byla v cele na palubě. Dívka nechápala, proč ji zajali. Vrahos se jí zeptal na 
jméno. Dívka nejprve zalhala, ale Vrahos to vycítil. Nakonec tedy řekla své skutečné jméno – Elynea 
Shaanti. Vrahos se jí zeptal, kde se učila ovládat Sílu. Na to neodpověděla, jen řekla, že ve 13 letech 
přišla o otce. Artax se jí zeptal, jestli náhodou její otec nebyl Nalif Shaanti. To potvrdila. Artax si vzal 
Vrahose stranou a pověděl mu, že Nalif byl jedijský mistr, který kandidoval do Nejvyšší rady. Když se 
mu narodila dcera, z řádu odešel. Takže cvičit ji musel on. Vrahos sdělil, že před výslechem jí udělal 
testy na midichloriany. Má jich velkou koncentraci. Rozhodl se, že ji vezmou s sebou.  
 
Artax ale nesouhlasil. Na výcvik byla už stará. Vrahos však namítl, že nějaký výcvik už má za sebou. 
Kdyby ji tu nechali, jednou se třeba neovládne a začne být nebezpečná sobě i svému okolí. Oba 
Jediové se vrátili do cely, ale Elynea tu už nebyla. Náhle odkudsi vyskočila, sebrala Artaxovi meč a 
zapnula ho. Namířila ho na Jedie a zeptala se, co od ní chtějí. Artax ale v klidu použil Sílu a meč 
vypnul. Elynea ho chtěla znovu zapnout, ale nešlo to. Elynea se bála, že jí ublíží. Vrahos ji ale podal 
ruku a zeptal se jí, co zabilo jejího otce. Odpověděla, že dobré srdce. Vrahos jí dal na vybranou: může 
zůstat na Rhumii a žít jako pouliční zloděj, nebo s nimi odletět a vstoupit mezi Jedie. 
 
Corellia, budova Senátu. Po chvilce, která jí připadala jako celá věčnost, Alexi vzhlédla. Spatřila přítele 
Karna. Jeho výraz ve tváři ji naplňoval smutkem, četla v něm především zklamání. Ze všech lidí v celé 
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Galaxii si přála zklamat ze všeho nejmíň právě Darrela Karna. Jenže s tím už se nedalo nic dělat. Ona 
tohle udělat musela, neměla na výběr. Velmistr tu stál naproti ní, světelný meč zářil, zdál se připraven 
jej použít. Dívka opatrně položila ruku na rukojeť na svém opasku. Nakonec se rozhodla, že si dárek 
od Q přeci jen vezme na misi, mohl by se náramně hodit. Co bude teď? Utká se se svým přítelem a 
učitelem v souboji na meče? Byla by bez šance, Karn ji při výcviku pokaždé s lehkostí a galantností 
sobě vlastní porážel, nikdy mu nestačila, ale vzdát se nehodlá. Pokud má zemřít, stane se tak se ctí. 
Už se chystala meč odepnout a zažehnout čepel, když Karn tu svou vypnul. 
 
Karn byl šokován, že Alexi spáchala vraždu, i když k ní měla důvod. V jeho hlase se zrcadlilo napětí. 
Alexi řekla, že jí to mrzí. Teď nebylo vhodné místo, ani doba na jakékoli vysvětlování, každou chvíli se 
budou střídat směny, strávila tu neplánovaně příliš mnoho času a Karn už nebude jediný, kdo ji tu 
nachytá. Alexi řekla, že to udělat nechtěla. Snažila se uhodnout, na co zrovna Velmistr myslí. 
Nedokázala se v něm vyznat. Čeká na vysvětlení? Nebo snad ví o tom všem mnohem víc? Nechce s 
ní bojovat, nejspíš ji ani nechce zadržet, v tomhle už měla naprosto jasno. Pomůže jí pryč odtud? 
 
Karn se jí náhle zeptal, jaký má plán útěku. Byla ráda, že se rozhodl jí nebránit. Ještě před začátkem 
mise si procházela různé scénáře, počítala s nejrůznějším selháním. Nejrychlejší by bylo vyskočit z 
okna, ale je to páté patro, neměla dost času, ani prostředky na dokonalou přípravu čehokoli, co by ji 
zachránilo. S hrůzou si uvědomila, že věc nepromyslela dost, s únikovým plánem vlastně prakticky 
vůbec nepočítala. Hlavně díky tomu zdržení. Selhání, které se neodpouští. Zeptala se Karna, jaké má 
návrhy. 
 
Karn ji poradil, aby utekla bočním východem, který je málo střežený. Musí si ale pospíšit, protože 
kamery již zachytili i Karna, takže ten nyní musí spustit poplach. Dá jí ale malý náskok. Karn se s ní 
rozloučil a pobídl ji, aby už šla. Alexi se též rozloučila a vyrazila dlouhou chodbou přesně podle 
Karnovy rady. Když po chvíli míjela roh, zahlédla známou postavu. Byl to další Jedi, kterého si 
pamatovala ze své návštěvy na Tauuku a z oné bitvy o Manaan, mistr Variion Lightseeker. Nebyl čas 
na společenské konvence, musela se rychle ztratit, netušila ani, co udělá tenhle Jedi. 
 
Variion na ni křikl, aby ho následovala. Chtěla se s ním začít hádat, zkusit ho přeprat, i když ani tady 
neviděla své šance moc růžově. Nehodlá se teď vzdát. Ale ani tenhle Jedi nehledal konflikt, nebyl tu 
kvůli tomu, aby ji zadržel. Variion ji řekl, že na Jedie nalíčili past, a chtěl vědět, kde je Velmistr. 
Odpověděla, že ho naposledy viděla v kanceláři Prezidenta Manea. V tom se rozezněl poplach, 
přesně, jak Karn slíbil, jen malý náskok. Zřejmě se dostal do potíží, nebo nepočítal s tímhle zdržením. 
 
Variion za ním chtěl běžet, ale Alexi mu v tom zabránila. Bylo pozdě, museli zmizet. Nabídla mu, že ho 
odtud odveze soukromou jachtou. Lightseeker však odevzdaně řekl, že z Corellie se teď žádná loď 
nedostane. Dostali se ven z budovy, ale neměli kam jít. Dívka navrhla, aby se drželi v postranních 
uličkách. Nejbližší okolí se teď začalo hemžit muži v uniformách. Byli v pasti. 
 
Bitva o Sluis Van skončila. Jednotky Stormtrooperů a droidů obsadily komunikační centra planety, 
takže si už nikdo nemohl zavolat o pomoc. Zahlcování HoloNetu už nebylo nutné. Nepřátelské křižníky 
byly těžce poškozené či zcela zničené a letouny opustit planetu nemohly kvůli blokádě. Vojáci a další 
pozemní jednotky byly vydány na milost vítězům. 
 
Brae se na palubě člunu třídy Kappa vrátil na palubu Great Victory. Komandér Cass ho očekával v 
hangáru. Když na jeho bílé uniformě spatřil krvavé fleky, zarazil se, ale o chvíli později spatřil na jeho 
tváři klid a úsměv. Zeptal se ho, jestli dosáhl svého cíle. Brae odpověděl, že ano, ale že je to pouze 
začátek. Nyní si však dají nějaký čas na odpočinek a opravy. Cass mu sdělil, že má nadřízeným co 
vysvětlovat. 
 
Když dorazili na můstek, objevil se hologram Lalkerra. Brae mu poděkoval a předal planetu pod jeho 
správu. Byl to dobrý spolubojovník, lidé jako on by se Galaktické lize hodili. Lalkerr se zeptal, jak moc 
by byl ceněný. Brae mu řekl, že v době války velmi. Nepřátel je mnoho. Liga nabízí plnou vojenskou, 
humanitární, zpravodajskou a technickou podporu. A v době míru může být hrdinou a vlivným 
politikem. Může žít klidný život bez strachu a nejistot. 
 
Lalkerrovi se tato nabídka líbila. Požadoval však politickou nezávislost na Lize, aby nebyl spoután její 
byrokracií. Brae se usmál. Uznal, že může být výhodné, když nebude přímou součástí Ligy. Mohou 
spolu podepsat smlouvu o spolupráci, na to má Brae pravomoc. Senát ji pak posvětí a tím se stane 
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oficiální. Samozřejmě vše může zůstat v utajení. Pak budou moci spolupracovat na všech úrovních. 
Oba se pak domluvili, že smlouvu podepíší přímo na Sluis Van. 
 
Než se Brae vydal zpět k hangáru, nechal si svá zranění ošetřit u lékařů a potom se převlékl do čisté 
uniformy. Vzal si své ceremoniální zbraně a v doprovodu několika důstojníků, z nichž jeden nesl 
drahou láhev Corellianského vína a druhý tác se skleničkami, odletěl na planetu. Lalkerr se též oblékl 
do důstojnické uniformy a ceremoniálního brnění, které tu našel, a také se oholil. 
 
Oba se pak setkali před budovou velitelství. Osobně se ještě neviděli, podali si ruce. Křesla i stůl v 
pracovně místního velitele byla honosná, z černého dřeva. Velké okno umožňovalo výhled na celou 
základnu, která byla nyní dosti poničená. Některé budovy hořely, další byly srovnané se zemí. Po 
ulicích procházeli Stormtroopeři a droidi, na obloze prolétaly stíhačky TIE v úhledných formacích. 
Důstojník podal Braemu datapad s dokumenty, ten do něj začal vyplňovat náležité údaje. Brae věřil, 
že tato smlouva bude prvním krokem k porážce Sithů a nastolení míru v celé galaxii. Pak datapad 
předal Lalkerrovi. Lalkerr si smlouvu přečetl a podepsal jí svým celým jménem: Lalkerr Delan. Oba si 
pak připili.  
 
Oba pak přistoupili k oknu, kde se jim naskytl velkolepý pohled na desítky přistávajících výsadkových 
lodí s mnoha dalšími vojáky. 
 
Po několika desítkách minut od opuštění budovy senátu, Variion Lightseeker s Alexi našli v 
postranních uličkách opuštěný přízemní byt. Byt se zdál být využívaný jako skladiště, ale podle 
vzhledu v něm už pár let nikdo nebyl. Zde měli strávit následujících několik hodin. 
 
Lightseeker navrhl, aby zde počkali, i když ve tváři měl výraz obavy. Alexine se strachovala o Karna, 
ale Lightseeker ji napůl sarkasticky a napůl s humorem ujistil, že to zvládne. Po několika hodinách se 
dvojice rozhodla opustit dočasný úkryt. 
 
Alexi se chtěla vydat ke své lodi Goodwill, která byla nedaleko. Lightseeker varoval, že cesta lodí je 
příliš riskantní, protože přístavy budou silně střežené, ale nebyla jiná možnost. Za několik desítek 
minut byly u přístaviště, ale u vchodu neviděli žádné stráže. I přes to se proplížili dovnitř. Najednou 
však Mistr Jedi vzal Alexi za ruku a zastavil jí. Měl z toho špatný pocit. Nikde nebyl žádný strážný a 
kamery byly nefunkční. Bylo zřejmé, že je to past. Variion se ale rozhodl, že do ní vlezou. 
 
Tak tedy dvojice pokračovala dál, než došla k doku, kde kotvilo Alexino plavidlo. Najednou však před 
dvojici přiletěla granská napůl rozdrcená hlava, která byla odtržená od těla a z krku čouhala rozbitá 
rukojeť světelného meče. Alexi se trochu lekla a poustoupila krok zpět. Lightseeker si klekl a hleděl na 
hlavu s šokovaným výrazem. Byl to Mistr Vi Rcim Otorp.  
 
Poté se Lightseeker pomalu zvednul a společně s Alexi se otočili ke směru odkud hlava přiletěla. 
Uviděli na falleenské poměry obrovského jedince, který právě seskočil z vyvýšené plošiny a jakmile 
dopadl, země se zachvěla. 
 
Lightseeker Alexi řekl, ať si připraví zbraně. Falleen vzal obrovský vibro-meč, který měl pověšený na 
zádech a vzápětí Lightseeker i Alexi aktivovali své meče. Falleen začal mručet, až to skoro vypadalo 
jako že se směje a poté se rozběhl proti svým oponentům. Na jeho velikost byl extrémně rychlý a vší 
silou máchnul proti nim. Lightseeker ihned zareagoval tím, že skočil a srazil Alexi na zem, když o 
moment později prosvištěl na hlavami obrovský vibro-meč, který by je jistě rozsekl na dvě poloviny i 
kdyby se pokusili bránit. 
 
Lightseer Alexi sdělil, že zaútočit přímo na něj nemůžou, nebo je zabije. Těsně potom zelený obr 
znovu zaútočil, a ještě zběsilejším a rychlejším útokem než předtím. Dvojici se opět jako by zázrakem 
podařilo vyhnout se útoku. Vzápětí oba použili odhození Sílou, čímž si vytvořili trochu prostoru k 
protiútoku. Alexi vyletěla do vzduchu pomocí jetpacku, který měla schovaný pod pláštěm, vytáhla 
blaster a několikrát střelila Falleena do hrudi, avšak na to ani nereagoval a ve stejnou chvíli, kdy 
mladá Mandalorianka vyletěla, Mistr Jedi vyběhl proti svému protivníkovi a v běhu přešel do skluzu a 
sekl mu po nohou s úmyslem přeseknout pár šlach a znemožnit mu pohyb. Falleen zabručel, otočil se 
směrem k Jediovi a ohnal se po něm mečem. Variion už neměl jinou možnost než zkusit vykrýt 
protivníkův útok. Jedi sice byl schopný přežít a vyblokovat obrův útok, ale následkem síly onoho útoku 
mu byl vyražen meč z ruky a on sám proletěl skleněnou tabulí, na které ještě před okamžikem byl 
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HoloNet s nejnovějšími zprávami. Alexi mezitím opět začala pálit ze svého blasteru, tentokrát ale na 
hlavu svého oponenta, čímž si získala jeho pozornost. Mezitím se Lightseeker s obtížemi zvedl na 
nohy. Bolelo ho celé tělo jen po jednom útoku nepřítelova meče. Přes obličej mu tekla krev z rány na 
čele, kterou utrpěl při průletu sklem. Falleen mezitím hodil po Alexi svůj meč, čemuž se celkem s 
lehkostí vyhnula. Vibro-meč se zasekl ve stropě. 
 
Poté obrátil svou pozornost opět k Jediovi, který byl nyní beze zbraně. Rozběhl se na něj, i když nyní 
byl pomalejší kvůli ráně na noze, kterou utrpěl před několika chvílemi. Lightseeker se pokusil uhnout, 
bohužel byl stále trochu dezorientovaný, a tak ho Falleen chytl za levou ruku jejíž předloktí a celá dlaň 
byla kybernetická, vyzvedl ho do vzduchu. Lightseeker ho začal kopat do obličeje a krku, ale většinu 
kopů odnesla obrova kovová čelist, takže to skoro necítil. Náhlé řinčení čelistí naznačovalo, že se 
směje a brzy Jedie usmrtí. 
 
Náhle však kolem proletěl Alexin světelný meč, který odsekl Lightseekerovi jeho protézu kousek pod 
loktem, tudíž mu z kovového pahýlu čouhaly dráty. Skutečně Jedie osvobodila a tím mu zachránila 
život. Lightseeker, který byl nyní volný, se okamžitě dostal od Falleena pomocí skoku Sílou, přeskočil 
přes Falleena a poté si přitáhl svůj meč. Obr se otočil na Jedie, ale najednou vydal zvuk jako by řval 
bolestí a klekl si a pokoušel se vstát, ale nemohl.  
 
Ukázalo se, že Alexi využila situace a přesekla mu šlachy ve vnitřní straně kolen. Falleen, který 
nepovažoval z jeho pohledu malou Mandalorianku za hrozbu, nyní zuřil, ale na vteřinu, kdy Alexi 
polevila v obraně, se po ní ohnal a chytl jí za krk a začal svírat stisk. Stisk byl tak silný, že začala 
upadat do bezvědomí, naštěstí Lightseeker zareagoval a pomocí Síly zvýšil svou rychlost, tudíž se 
dostal k Alexi včas a vši silou a úsilím se rozmáchl a odsekl Falleenovi pravou ruku, čímž osvobodil 
Alexi, která se vzpamatovala. Oba namířili své meče na protivníkův obličej.  
 
Falleen si chytl svou ránu, kde ještě před momentem byla jeho ruka, avšak nevydal jedinou hlásku. 
Poté se koukl po své zbrani zaražené ve stropu a poté pohlédl na dvě postavy stojící před ním. Nyní 
už věděl, že nemá moc šancí na přežití, tak se naposled pokusil zaútočit a vybral si Alexi, kterou stále 
považoval za snadnější cíl než vedle stojícího Jedie. Náhle se ku překvapení jeho protivníka rychle 
převalil k Alexi a daroval jí silnou ránu do oblasti břicha, což způsobilo její let vzduchem, který byl 
ukončen nárazem do nedaleké zdi. 
 
Avšak to byl jeho poslední čin. Poslední, co viděl bylo modré světlo pocházející z Variionova meče 
těsně před tím, než mu uťal polovinu hlavy těsně pod nosem. Poté se Lightseeker vydal za Alexi 
zkontrolovat, zda-li je v pořádku. Jediné zranění, co si odnesla, byla nalomená noha a bolest v břiše. 
Nyní jednoruký Jedi nabídl své tělo jako oporu pro Alexi, která měla problém chodit. Pak se vydali 
k lodi. 
 
Jakmile se dostali na palubu Alexiny osobní jachty Goodwill, ucítil Variion narušení v Síle. Došlo mu, 
že to mělo co dělat s Karnem. Poručil Alexi, aby letěla k budově Senátu.  
 
Jakmile zvedli loď ze země a získali přehled po okolí, všimli si, že věž budovy, která se nacházela 
nedaleko, byla značně poškozená. Znenadání zachytili signál nouzového majáku, který oba poznávali. 
Byl to Karnův osobní maják. Nyní bylo jasné, že Karn je v centru dění. Loď se vydala jeho směrem. 
 
Od vraždy Prezidenta Darmona uběhlo několik bolestivých hodin, celá Corellia byla na téměř v bojové 
pohotovosti ve snaze najít drzého asasína. Scorch ale věděl, že jeho finále se teprve blíží a nejen jeho 
Mimořádné zasedání Senátu doprovázela důkladná bezpečnostní opatření, v budově byl dislokovaný 
krom dedikovaných Senátních strážců i batalion Stormtrooperů a také několik desítek mariňáků UTC. 
 
U velkého mola, jak se přezdívalo středovému řečnícímu stolku, se potil velitel prezidentské ochranky, 
který musel odpovídat na jednu palčivou otázku za druhou pod kritickým pohledem tisíce politiků 
reprezentujícím významné subjekty v Lize. Ve frontě za ním velitel bezpečnosti Corellie. Scorch seděl 
ve své vznášející se hlasovací kóji u stolku se sepjatými dlaněmi, které zakrývaly výhled na jeho ústa. 
Cítil tok Síly, jeho plán už prakticky stačilo zpečetit. 
 
Uslyšel za sebou kroky, někdo si něco vypovídával s velitelem jeho „diplomatické ochranky“, zbylé 
osazenstvo, většinou asistenti, se zvědavě otočilo. Scorchovi projel rty neviděný a strašidelný úsměv. 
Sdělil veliteli ochranky, aby muže pustil dál. 
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Tím mužem byl Velmistr Karn. A byl tu, aby ho zatknul. Spolu s ním přišli i dva Stormtroopeři 
s červenými výložkami, kteří se též procpali do kóje. Celý Senát normálně plný polohlasitého šuškání 
pozvolna zaregistroval neobvyklou situaci a začal jí věnovat veškerou pozornost. Scorch nedával 
najevo, že by ho oznámení nějak ovlivnilo a pozvolna se otočil s křeslem. Dal si záležet, aby dal 
najevo nadřazený opovrhující tón. Chtěl vědět, na základě čeho. Karn ho obvinil z kolaborace se 
Sithskou říší, z vraždy a velezrady. 
 
Částečně znepokojený a částečně rozrušený předseda Senátu se Saula Thaniho (Scorche) zeptal, co 
se to děje. Scorch se odpoutal pohledem a otočil se k mikrofonu v kóji. Sdělil, že i přes jeho 
diplomatickou imunitu se ho chystá Velmistr Jediů zatknout. Senátem projela rázová vlna 
všeobecného zvučného znepokojení. Předseda Karna varoval, že zatknout ambasadora může jen 
úřad prezidenta a Vrchní soud. A Prezident Darmon je mrtvý a Vrchní soud je z důvodu bezpečnosti 
uzavřený. Saul se škaredě usmál a uvolnil řečniště. 
 
Karn doufal, že se nebude muset zpovídat, ale zároveň věděl, že ten, s kým jedná, se rozhodně 
snadno nevzdá, ale ustoupit nehodlal. Vysvětlil, že v rámci mimořádných vojenských pravomocí 
uplatnil článek, který umožňuje Řádu převzít a vykonávat úřad Prezidenta, pokud je Prezident zajat 
nebo zabit, do doby, než bude zvolen nový. A tudíž jako Velmistr Řádu převzal dočasné velení 
Ligových vojenských úřadů, jakož zrušil diplomatickou imunitu a nařídil zatčení vyslance Saul Thaniho 
pro důvodné podezření z vraždy, atentátu a velezrady. 
 
Budovou Senátu se ozývala další vlna hlasitého znepokojení a nesouhlasu s hlasitostí znemožňující 
normální hovor a trvalo pěknou chvíli, než si předseda opět zjednal pořádek. Karnova obvinění byla 
závažná, ale ten sdělil, že vše může dokázat, ovšem pouze soudu, protože tady byla velká možnost 
ovlivňování procesu. Předseda se však ohradil, že tohle je nepřípustné. 
 
Jedi se chystal vydat příkaz Stormtrooperům a ostřeji odvětit vrchnímu senátorovi, aby pochopil, že 
zákonná moc je na jeho straně, nicméně Saul ho u pultíku nenápadně předběhl. Chtěl učinit veřejné 
doznání a žádal Senát o mimořádné slyšení, než bude vydán soudu. 
 
Pro všechny zúčastněné to bylo překvapující a údiv politiků nabral novou dimenzi, jen a pouze Karn z 
toho však měl obavy, zatčení tohoto vyslance UTC mu mělo dát čas celou záležitost v klidu vyšetřit a 
odkrýt, jak až moc odhadl to, jak moc je UTC zapletená v téhle válce. Teď, přestože tento muž chtěl 
učinit doznání, údajně k tomu, z čeho byl obviněn, dostane veřejné jeviště a celá kauza bude čelit 
daleko většímu politickému vměšování, jakož i zájmu veřejnosti. Nicméně správně si uvědomil, že 
kdyby to teď zarazil, Senát bude Saula považovat za politického vězně a rozkol mezi politiky a Jedii 
bude daleko větší. Nemluvě o tom, že Senát má pravomoc vyžádat si přímý výslech skrze stanovenou 
komisi, k čemuž by nejspíš došlo tak či onak. Karn tedy souhlasil a původní plán a program jednání 
šel stranou. 
 
Scorch doprovázen eskortou dvou Stormtrooperů s červenými výložkami o dva kroky dál následovaný 
zamyšleným Karnem sledujícím každý jeho pohyb došel klidným tempem k plošině řečníků, kde se 
vystřídal s vystresovaným předsedou, jež se usadil do svého posluchačského křesla. 
 
Pomalým a jistým krokem při kovovém zvuku jeho dopadající hole došel na plochu tyčící se ve středu 
senátní budovy, na níž byl dobrý výhled z každého místa sálu. Senátorům sdělil, že před nedávnem 
přiletěl na Corellii na žádost Prezidenta Darmona. Setkali se mnohokrát při jednáních mezi planetami 
Muunilinstské úmluvy a panovala mezi nimi vzájemná důvěra. Mane byl dobrý člověk a dobrý politik, 
ale břímě, které zdědil po svém předchůdci na něj působilo neblaze. Věděl o mnohých, jež zneužívali 
tohoto válečného konfliktu ve svůj vlastní prospěch a připravil balík reforem, s jehož obsahem stihl 
seznámit jen malou část ze senátorů. Důvod, proč Saula povolal do nového kapitolu, bylo to, aby byl 
jeho pojistka, že se tyto právní úpravy dostanou před Senát i v případě jeho skonu. Několik poslanců 
tento návrh předloží i nezávisle na Saulově osudu. 
 
Předseda senátu chtěl vědět, jak to souvisí s jeho zločiny. Scorch sdělil, že jeho zločinem byla 
loajalita. Vysvětlil, že využil svých lidí, svých zdrojů a svých kontaktů, aby sledoval senátory, aby o 
nich našel informace a zjistil jejich slabiny a loajality. Sledoval je, sledoval bezpečnostní složky a 
pronikl do mnoha věcí, jež by dle zákona vidět neměl. A nyní platí trest. Ukázal na Velmistra, který se 
chystal do jeho velkolepého blábolu už vstoupit a zkorigovat. 
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Scorch pokračoval. Sdělil, že je vinen tím, že ví. Zašel tak daleko, že jeho lidé nainstalovali do 
Darmonovy pracovny tajné kamery. Předseda namítl, že útočník kamery vyřadil, ale Scorch mu řekl, 
že ne ty jeho. Ví tedy, kdo zabila Manea a také ví, kdo tu osobu nechal odejít. Karn posunkem poslal 
strážné ukončit bujarý projev. Scorch ještě stačil říct, že to je člen stejného řádu, který si postavil 
soukromou stotisícovou klonovou armádu z republikových kreditů. Stormtrooper mu pak vypnul 
mikrofon. Scorch se jen usmál a vrchol přišel, když odcházel z můstku. Uprostřed sálu se „sám od 
sebe“ aktivoval hologram asasínky, kterou pro něj zajistil Quaal, ve chvíli, kdy jí ctihodný Velmistr 
nechává proklouznout od mrtvého prezidenta, následně se všem poslaneckým kójím promítlo několik 
logů s holografiemi jejího výcviku s Velmistrem. Ilu také splnil svojí misi. 
 
Sál proťalo mnoho bučivých a nesouhlasných výkřiků, zatímco Saul dostal těžké magnetické náramky 
a stráž mu sebrala hůl a eskortovala ho ze sálu. Karn věděl, že se naplnil nejhorší možný scénář. 
 
Saul si s klidem prohlížel z okna šedě vypadající plochu na kraji vodopádu místní vybetonované řeky, 
bylo to malé bytelné vězení pro malý počet vězňů konstruované za starých časů na jednom pilíři s 
obrovskou propastí na straně jedné a velkým vodopádem s obrovským protiproudem na straně druhé, 
jediný způsob, jak se k vězení dostat, bylo vznášedlem s povolením, všechno ostatní, co se dostalo 
příliš blízko totiž smetla autonomní protivzdušná děla. Věděl, že ho sem Velmistr vezme, bylo to jediné 
trestné zařízení, které na Corellii nespravovala UTC, bylo to skvělé místo, na to, co se Saul chystal 
udělat, okolí je vyklizené a Norgs by se měl zatím postarat o jeho druhý problém na planetě. 
 
První dosedl raketoplán vezoucí Velmistra a velitele bezpečnostních sborů, hned za něj Scorchův 
„anton“ a za něj ještě jedna loď s dodatečnou eskortou, dva eskortující A-wingy se ihned odpoutaly a 
odstřelily kamsi za obzor. 
 
Goodwill se pomalu blížila k hlavnímu komplexu vládních budov, k místu, odkud Alexi před několika 
hodinami utekla. Manévrovala s lodí obezřetně, stále sledovala signál. Proč už dávno nezmizel, 
poskytl jí spoustu času, co ho tam mohlo zdržet? Možná odstraňoval důkazy, pomyslela si. Břicho i 
noha o sobě dávaly vědět, špatně se jí loď řídila, ale nemohla si odpočinout, ani nemohla předat 
ovládání Lightseekerovi. Ještě pořád si v duchu opakovala, jak se mu před pár okamžiky za tu ruku 
omlouvá. Věnoval jí jen letmý úsměv, no co taky čekat od Jedie? 
 
Procesí s VIP vězněm míjelo nehybnou ostrahu a mlčící děla, přestože byli ohlášeni, žádné procesí či 
připravená ochranka převzít si vězně. Karn pocítil, jak všechny jeho instinkty hodily varovný vykřičník, 
něco nebylo v pořádku, celé procesí ztuhlo, jako by se pro všechny krom Velmistra a velitele zastavil 
čas, někteří vojáci dokonce ztuhli v půli kroku. Ozvalo se kovové cvaknutí, jak se Scorchovi sama od 
sebe odemkla pouta a hlasitě dopadla na zem. 
 
Velmistr si sáhl k opasku ke svému meči. Chtěl vědět, o co tu jde. Saul klidně požádal velitele, aby 
vykonal svoji povinnost, zatímco mu jeden voják přinesl jeho věci transportované zvlášť. Velitel chvíli 
ztuhl v pozici, načež vydal do své vysílačky mumlavý příkaz pálit na jeho pozici – zahájit útok na lodě 
UTC. Jakmile to dořekl, jeho hlava se s nepříjemným křupnutím ocitla v úhlu neslučitelném se 
životem. Ostatní vojáci upadly v bezvědomí na zem. 
 
Karn rozžehl svojí zelenou čepel a zopakoval svůj dotaz. Scorch se nepříjemně pousmál, zatímco jeho 
kybernetické oko žhnulo jasnou rudou září. Sdělil, že si za to Karn může sám. Vydal se k němu 
pomalým jistým krokem, zatímco si upravoval oblečení. Sithové byli před lety malá nedostatečně 
vyzbrojená frakce, myslel si, že bude muset pomáhat jim, aby je Ligová armáda nerozšlapala a aby je 
udržel bojeschopné. Místo toho se Liga nechala porážet jednu bitvu za druhou, rozbila si prototyp 
superzbraně, nechala padnout Coruscant a sběhnout Prezidenta Ligy. Scorch to dělá nerad, protože 
bude příliš na očích, ale Liga by v čele s Karnem válku prohrála, což se mu nehodí. 
 
Karna toto odhalení šokovalo. To díky Saulovi (Scorchovi) Sithská říše povstala. Scorch však řekl, že 
si nemůže připsat všechny zásluhy. Velitelé předvedli ctihodnou odvahu a válečný um, ale každý voják 
potřebuje zbraň, což byla jeho komodita. Karn se ho zeptal, jestli to tedy vše dělal jen pro peníze, ale 
Scorch to odmítl. Vysvětlil, že on je ten, kdo drží Galaxii pohromadě. 
 
Ozvala se hlasitá rána a přítomnými projela tlaková vlna, jak zelené paprsky turbolaserů začaly hlasitě 
dopadat na celý objekt i v jeho poměrně širokém okolí, země se třásla, Jediovi se dokonce zdálo, že 
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nebe potemnilo. Scorch Karna ujistil, že žádný z výstřelů je neohrozí. Načež nerovnoměrně rozlomil 
svojí kovovou hůl a rozžehl její konec v záblesku oranžového světla - světelný meč. 
 
Karn nevěděl, co může čekat, ale věděl, že teď nemůže váhat, pokud tady dnes prohraje, Liga bude 
uvržena do temnoty a tahle osoba před ním bude oslavována jako spasitel, co zabránil Jedijskému 
puči, Řád je také v nebezpečí. Doufal, že Variion najde jeho maják, jež potajmu aktivoval, a skrytě 
doufal i v Alexi. Vyrazil v před a jeho čepel se střetla s protivníkovou, souboj začal. 
 
Byl to zvláštní boj, Velmistr se hned zezačátku nechtěl pouštět do riskantních kroků, ale Saul byl zcela 
pasivní, jen bez nějakého většího úsilí odrážel výpady do stran. Jedi měl pocit, že dostává protivníka, 
tam kde ho chce mít a zároveň pokaždé, když by měl mít možnost zasadit dobrou ránu, nepřítelovo 
tělo bylo jinde. Bylo to jako poslouchat píseň a číst noty k úplně jiné, nedávalo to smysl. Když už si 
myslel, že našel onen rytmus, Scorch se naprosto nereálně ocitl o několik metrů jinde, přičemž Jedie 
zasáhla vlna Síly, jež s ním mrštila do opačného směru. Oponent se zpomalením doskočil ke 
sbírajícímu se Karnovi a levou rukou Sílou zastavil změť trosek a mrtvých těl, který k nim mrštila 
rázová vlna dopadu orbitálního bombardování. 
 
Sdělil, že Jediové i Sithové jsou slepí ke skutečným schopnostem Síly. Dogma na jedné straně, 
zaslepenost na druhé. Není divu, že Galaxie pokaždé skončí ve válce. 
 
Souboj pokračoval dál a Velmistr nedokázal říct, jestli trval vteřiny nebo hodiny, jeho mysl nepracovala 
tak, jak by měla. Měl pocit, že namísto vody je okolní řeka láva a že nebojuje s jedním, ale s miliony 
protivníků. Karn zavřel oči a soustředil se, Síla byl vždycky s ním, nikdy ho neopustila, musí jí věřit i 
teď, vyjasňovalo se, čas byl najednou plynulejší a nepřítel jasnější, jeho údery byly opět takové, jaké 
chtěl. Použil Sílu a změnil směr z jakého vedl útok, podařilo se mu zasáhnout Scorche ranou pěstí, ale 
bohužel následný úder je lehce šlehl rameno namísto plného zásahu. Scorche toto překvapilo a byl 
odhodlán souboj ukončit. 
 
Velmistr se pokusil o stejný trik znovu, doufal, že tahle změna jeho stylu mu po čase dá výhodu, jenže 
jeho soupeř udělal svůj vlastní trik a pozice obou oponentů se změnila, Jedi se z vlastního manévru 
pokusil dostat dalším „pošťouchnutím“ Sílou mimo, jenže nebyl dost rychlý a Scorch chytil jeho levou 
nohu pod kotníkem, přičemž jí díky své augmentované kostře a víceméně strojovému stisku rozdrtil, 
načež protivníka odhodil na druhou stranu, než ten plánoval. 
 
Karn poklekl, nedokázal už stát, viděl jen záři oranžového meče, kterak se proti němu blíží, 
instinktivně před sebe dal v obraném postoji svůj meč. To, jak nepřátelská čepel projela mezi 
prostředníčkem a ukazováčkem a načež rozťala jeho celou paži ve dví, si díky adrenalinu uvědomil s 
těžkým řevem až vteřiny poté. Prohrál, neměl už šanci tohle otočit. Scorch se k němu opět blížil stejně 
jako na začátku, pomalu a jistě, připraven zasadit poslední úder. Orbitální bombardování utichlo... 
 
Goodwill dorazila k nejbližší budově, značně poničené, Alexi hledala místo, kde by bylo možné s lodí 
přistát, jenže Goodwill nebyla na tak úzký prostor stavěná. Přes čelní sklo zahlédla postavu. Karn! A 
nebyl sám. 
 
Houkla na Lightseekera, ať jde ke dveřím a ze svého místa pomačkala pár čudlíků, aby loď 
dostatečně stabilizovala a zároveň dálkově otevřela dveře. Variion byl taky značně vyčerpaný bojem s 
jejich protivníkem, ale už se sunul i s vysílačkou v ruce ke dveřím. Ty se se syčením otevřely a 
mladému Jedii se naskytnul nemilý pohled na Velmistra. 
 
Karn už se smiřoval se Sílou, když se mu z vysílačky ozval Variion. Jeho loď se snesla k okraji 
komplexu s otevřenými dveřmi, jeho žák stál zapřený ve dveřích, zděšený tím, v jakém stavu byl jeho 
mistr. Karn věděl, že se k únikové cestě musí dostat sám, vzepjal všechnu koncentraci, co mu zbyla, a 
ignorujíc bolest počkal na správný okamžik a úhel a podlomil základy jedné strážní věže, která už byla 
„načatá“ baráží. Saul se neobtěžoval uhnout a celá betonová masa se zhroutila na místo, kde zdánlivě 
stál. Karn se vší Sílou odrážel a hopkal po jedné noze relativně velké vzdálenosti vyhýbajíc se 
troskám a kráterům. 
 
Tři skoky, dva, jeden, učedník i žák měli napřažené ruce, už chybělo jen pár stop, když Velmistra ve 
vzduchu zastavila neviditelná Síla. Karn se naposledy setkal s Variionovým pohledem a usmál se, 
možná tak chtěl říci „Sbohem, Řád je teď v tvých rukách.“, než s ním Scorch Sílou nemrskl přes celý 
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areál vězení, který nyní zaplavovaly plameny a dým od skončeného inferna. Jeho torzo cestou 
narazilo do několika trosek, až se nakonec polámané zastavilo o rohovou strážní věž. Šerý Jedi Sílou 
vytáhl mnohatunovou protileteckou věž ze své základny a s napřaženou rukou s ní levitoval kousek 
nad sebou. Naposledy oslovil svého protivníka: možná v příštím životě pochopí, o co tu jde. Načež věž 
velkou rychlostí poslal do onoho místa oné věže, která se následkem toho zhroutila kamsi do hlubin. 
 
Alexi už v sobě neměla dostatek sil, aby opustila své místo a šla se podívat, jak se věci vyvíjí. Musela 
jen doufat a modlit se, aby se k nim Karn dostal včas. Je to jen malý skok, říkala si v duchu, i když jí to 
při pohledu přes čelní sklo připadalo jako nekonečná propast. Nechtěla si připouštět žádné špatné 
scénáře. Tohle prostě musí dopadnout dobře. Je to Jedi, ti jsou v takových věcech skvělí. 
 
Chvíli se nic nedělo. Až moc dlouho, připadalo jí. Otočila se a pohlédla ke dveřím. Karn nikde, viděla 
jen Lightseekera. Nebylo mu moc vidět do tváře, stál natočený levým bokem. Stál nehybně, vysílačku 
svíral skoro křečovitě, zaznamenala až skoro strnulý postoj. Poznala, že je něco špatně. Karn to 
nezvládl. Teď už se nedalo nic dělat. Zavřela dveře a začala loď zvedat, než to schytají i oni. 
 
Scorch hleděl na nyní již odlétající loď, znamenalo to, že jeho falleenský bodyguard Norgs musel 
selhat. Scorch si pro sebe řekl, že možná ještě nějaká naděje pro žáky Velmistra Koba je, zatímco se 
k němu hrnulo několik členů komand UTC, jež dosedla takřka vzápětí, co ustala baráž, která v 
reálném čase trvala jen několik minut. 
 
Jen pár momentů uplynulo od doby, co se pohledy dvou Jediů setkaly. Alexi viděla ztuhlého Variiona 
jak svíral vysílačku vši silou. Zavřela dveře lodi a začala zvedat loď, Lightseeker na ní pohlédl. Při 
pohledu na ni si vzpomněl na Karna a jeho historky o tom, jak Alexi trénoval. Nyní už myšlenkami zpět 
v lodi. Nikdy by si nepomyslel, že se sled událostí vyvine tak jako právě před chvílí. Po chvíli se 
vzpamatoval a stoupnul si za křeslo pilota, ve kterém seděla Alexi. 
 
Alexi se náhle zeptala, co teď. Měla slzy v očích, i když se snažila ze všech sil nedávat najevo smutek. 
Variion neřekl, že nyní musejí co nejrychleji pryč z Corellie. Ani jeden radši nezmiňovali Karna. 
 
Po chvilce se za nimi objevily čtyři stíhačky Corellijské bezpečnosti. Alexi zvýšila výkon a začala 
provádět úhybné manévry. Variion se vydal k zadnímu dělu a poskytl krytí. Střílel z děla způsobem, 
aby dokázal zabránit nepřátelské střelbě, než se Alexi dostane na orbitu, odkud bude schopna 
zapnout hyperpohon. Znenadání však dostali zásah do zádi, čímž bylo zadní dělo vyřazeno z provozu 
a intenzita štítu oslabena. Alexi provedla vývrtku a zamířila směrem nahoru, ke kraji atmosféry. Nad 
planetou zuřila bitva, která by poskytla dostatečně silné krytí na úspěšný útěk. Alexi proto přesunula 
většinu energie do podsvětelných motorů a Goodwill začala úspěšně unikat jejím pronásledovatelům. 
O několik desítek vteřin už byla na orbitě, kde sice zuřila bitva, ale ani jedna loď nebyla zničena, 
pouze nějaké z nich byly poškozené a zbaveny veškeré energie. Proto proklouzli kolem jedné z 
vyřazených lodí a když už byly ve volném prostoru, provedli hyperprostorový skok. 
 
Souřadnice skoku značily, že míří do Vnějšího okraje. Variion sdělil, že chce na Nar Shaddaa. O 
několik hodin později dorazili na Nar Shaddaa, kde prohodili pár posledních slov. Variion musel zpět 
do chrámu na Tauuku, Alexi musela jít vlastní cestou. Než odešel, naposledy se otočil na Alexi a 
poradil jí, aby se lodi raději zbavila. Alexi kývla a na důkaz úcty, kterou projevovala málokdy a 
málokomu, se lehce poklonila. Karn ji kromě používání Síly učil i několika slušným způsobům. Ještě 
chvíli Jedie sledovala, než jí zmizel někde v davu, pak se otočila a znovu vešla do lodi. 
 
Sedla si do pilotního křesla a chvíli zhluboka dýchala, zavřela pevně oči a zkoušela si utřídit myšlenky. 
Za posledních několik hodin se toho událo tolik. Darrel Karn, její přítel a učitel, už není. Spolu s ním 
jako by umřela i část jí. Co teď bude dělat? Celý svět se jí rozpadal. Je nejhledanější osobou v celé 
Galaxii, domů se vrátit nemůže. V první řadě by se vážně měla zbavit lodě. Goodwill je dobrý stroj, ale 
bude přitahovat nechtěnou pozornost. Otevřela oči a začala něco vyťukávat na palubním počítači. Na 
obrazovce běhala různá data a u většiny položek svítil nápis „mazání“. Tak, zahladíme stopy a mizíme 
odtud. Alexi se přistihla, že o sobě začala uvažovat v množném čísle. Vždyť tu kromě ní přece nikdo 
další není. Že by starý zvyk, když ještě měla parťáka? Vzpomněla si na Avise Norda. Měla by mu 
poslat vzkaz, možná nějakou šifrovanou frekvencí. Jenže nebude riskovat jeho život. Čím míň toho ví, 
tím líp pro všechny. Z přemýšlení ji vytrhlo zapípání, mazání dat bylo dokončeno. Dívka vstala, 
pobrala si své věci z různých přihrádek a vyšla ven. Jen, co se dveře zavřely, věnovala lodi poslední 
pohled. Poziční maják nechala zapnutý, Quaal už si k lodi cestu najde. 
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Pod rouškou tmy se proplížila do sousedního doku. Našla tu menší zásobovací bárku, zřejmě se tu 
uhnízdil nějaký pašerák. Mohla by si ji „vypůjčit“. Začala svůj plán realizovat. O pár minut později už 
loď startovala a začala se zvedat. Okolo leželo pár omráčených mužů, kteří odlétající loď neuhlídali. 
Loď vystoupala do potřebné výšky, Alexi naťukala souřadnice a vyrazila k obzoru. Měla teď naprosto 
jasnou představu, kam letět. Musí se na nějaký čas ztratit všem z dohledu. 
 
O pár týdnů později. Planeta Tauuk. Do symbolického pohřbu Velmistra Karna zbývala přibližně 
hodina. Mistr Lightseeker se připravoval ve svých prostorách a pomalu se chystal vyrazit do síně 
padlých. Variion nyní procházel Chrámem, myšlenky mu létaly hlavou, náladu mu ani nezlepšovala 
zdejší atmosféra. Kousek před sebou viděl Jedie opřeného o sloup, který byl oblečen do zvláštního 
bílého roucha, na sobě černobílou masku. 
 
Prohlížel si hodinky, které měl v ruce, vedle něj stála dívka. Když Variion šel kolem něj, Jedi ho 
zastavil. Sundal si masku, aby ho Variion poznal. Byl to Vrahos. Variion četl jeho hlášení ohledně bitvy 
o Kamino a následnému připojení jeho armády pod velení velkoadmirála Braeho. Variion dal najevo 
lítost nad tím, co potkalo jeho padawana. Vrahos mu sdělil, že nyní chce bojovat po boku Braeho. 
Variion sdělil, že Brae vypadá jako čestný muž a bojovník jako je Artax nebo Vrahos by se mu hodil. 
 
Vrahos také sdělil, že dívka, kterou přivedl, je dcera mistra Shaantiho a že její schopnosti v Síle jsou 
velké. Řekl, že ji chce cvičit. Artax prý sdělil, že po ztrátě Tolka mu nový učedník pomůže, a Artaxova 
názoru si váží. Další možností je vrátit ji na Rhumii, kde si ji mohou všimnout Sithové. Variion tedy 
souhlasil, ale informoval dívku, že padawanův trénink začíná následováním Jedijského kodexu a 
respektováním svého mistra. Elynea s tím souhlasila. Vrahos slíbil, že jí bude cvičit a chránit před 
temnou stranou. Variion dodal, že nechá Artaxe, aby je sledoval. Kdyby se něco vyvíjelo špatně, 
informuje ho. 
 
Poslední paprsky slunce pronikaly skrze chrámová okna, když se všichni Jediové až na pár jedinců, 
kteří byli příliš vzdálení, aby mohli být kontaktováni, sešli v síni hrdinů z důvodu uctění památky 
nedávno zesnulého Velmistra Karna. Všichni se seřadili kolem zavřené rakve obklopeni loučemi a 
vzdali poslední hold padlému Twi´lekovi. 
 
Po nějakém čase se rakev začala spouštět do země pod chrám. Všichni se rozešli, až na Variiona. 
Ten ještě chvíli stál nad otvorem, kterým byla spuštěna rakev a který se po chvilce začal zavírat. 
Lightseeker se otočil a zamířil k východu, ale přeci jen se ještě naposled ohlédl a poté odešel směrem 
ke svým komnatám… 
 
Uběhlo několik týdnů, během kterých Corellia zažila těžké časy, několik lodí odmítlo uposlechnout 
senátní autoritu a následovaly Jedie, dva rebelující křižníky musela vyřadit těžká turbolaserová děla 
SGBS Venerable a obsadit komanda mariňáků UTC, několik vyšších velitelů čekaly soudy, část velení 
byla propuštěna. I přes tuhle zdánlivou nestabilitu se frontová linie příliš nepohnula, sithské 
zásobovací trasy byly napnuté a na velkou ofenzívu stále sbíraly zdroje. Vyšetřování toho, co se stalo 
ve vězeňském zařízení 013, bylo odloženo na neurčito a později uzavřeno, jelikož nepřežil nikdo jiný 
krom Scorche. Vzhledem k popularitě, jakou si mezi krátkozrakými politiky získal, bylo jakékoliv 
vysvětlení, které by poskytl, věrohodné a jeho schopnosti tak zůstávaly Lize i nadále utajeny. 
 
Mezitím Saul představoval v senátu „Darmonovy reformy“, které ve skutečnosti byly z jeho pera, i přes 
odpor malé frakce senátorů, o kterých věděl, že budou udržovat dobré vztahy s Jedijskou „rebelií“, měl 
pozici, ve které si mohl prosadit cokoliv, to on byl teď Senát. Prezidentský úřad byl zrušen, jeho 
pravomoci byly převedeny na novou pozici – Konzuly. Tři republikoví občané z tří sektorů Ligového 
života (armády, průmyslu a politiky), kteří přeberou břímě válečného úsilí a s ní pradávný a dlouho 
zapomenutý titul Konzula. Saul byl do této funkce zvolen Senátem téměř pár hodin po drtivém 
schválení této reformy, bylo jasné, že lidé z Ligy toužili po změně. Vojenským konzulem byl zvolen 
velkoadmirál Axil Brae, možná jediný člověk v Lize, kteří byl díky vojenské propagandě a jeho 
úspěších populárnější než Saul. 
 
Zatímco se Senát dohadoval na poslední pozici Konzula, Saul už opouštěl planetu na palubě svojí 
SGBS Dauntless s aktivním maskováním. Díky prezidentskému autorizačnímu kódu získal přístup k 
poslední věci, která mohla v Galaxii znamenat vážnou hrozbu proti jeho pozici. Vytáhl data z tajného 
archivu a okamžitě je smazal, nehodlal riskovat, že by se jeden z Konzulů dostal k těm věcem dřív než 
on. 
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Fregata se vynořila na shromaždišti s flotilou. Kontaktoval admirála Kain. Ta zrovna chtěla do dané 
oblasti vyslat několik průzkumných lodí, aby věděli, do čeho jdou. Scorch ji však sdělil, že by to nebylo 
moudré - pokud nemají přesné navigační vektorové údaje, skončí v černé díře. Cílová oblast je 
středobod, který černé díry obíhají, oko bouře a vede k němu jen jedna cesta objevující se jen na pár 
minut denně.  
 
SGBS Dauntless letěla jako první, následována Sestrami (tak Scorch nazýval své tři největší lodě). 
Kain měla rozkaz zničit vše, co bude na druhé straně, pokud ztratí se Scorchovou lodí kontakt.  
 
Chvíle pravdy. Scorchovi po dlouhé době poskočilo srdce, bylo to dlouho, co neměl absolutní jistotu o 
výsledku toho, co dělá. Hyperprostorové okno se zavřelo. Fregata se ocitla na orbitě jediného slunce 
bez viditelných planet, celý systém byl obklopen temným pozadím vesmíru, jež způsobovaly 
singularity černých děr, občas se mihl záblesk mihotavé hvězdy, snad jako záblesk naděje. 
 
Na hvězdě byly dva výrazné tmavé fleky. Komunikačnímu důstojníkovi se zobrazil na konzoli 
komunikační kód, Scorch ho bez nějakých cavyků vyhodil z místa a dal vyklidit můstek. Teď, 
osamocen, zadal svůj kancléřský kód a potvrdil svoji identitu, pokud byla jeho teorie správná, mělo by 
to stačit. 
 
Chvilka po odeslání, několik vteřin bylo tichých, nic se nedělo. Načež se na dvou obrovských 
strukturách plujících prostorem ve vzájemném oběhu začaly rozsvěcovat světla. 
 
Autonomní systém mu suše odpověděl, že autorizační kód byl přijat. 
 
Scorch si na opuštěném můstku zamnul ruce. Prezident Wilcon je dobře schoval, ale on je teď našel. 
Arc Hammer a Star Factory, zmizelé po válce s Rojem, byly teď pod kontrolou UTC... 
 
KONEC. 


